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ГОДИНЕ САБОРНОСТИ И  РАСКОЛА

ПРЕДГОВОР

Пошто су, падом Берлинског зида, почели да се руше 
потпорни стубови комунизма у источној Бвропи, a демократс- 
ки вјетрови кренули и нашим просторима, нашао сам се у 
епицентру политичких кретања у Црној Гори. Заузимао сам 
челне функције у Народној, Српској народној и Демократској 
српској странци. Мој основни мотив политичког ангажовања 
био је борба за очување духовног, државног и националног 
јединства српског народа и борба за демократске процесе на, 
комунизмом опустошеној, ледини Црне Горе. Хтио сам да по- 
могнем, а не да узмем. Долазио сам на молбу других и при 
сваком од тих избора на челну функцију “закивао” се најавом 
да долазим и остајем само један мандат. Нијесам хтио да се 
изложим ризику да запустим професионалну орјентацију ље- 
кара и универзитетског професора. Да сам тежио политичкој 
каријери, сигурно тако нешто не бих радио.

Борио сам се да у том тешком времену, на нашим 
просторима, заживи изворна идеја Народне странке. Нажа- 
лост, било је то вријеме и лудих вјетрова који су ударали на 
српски род. Српски народ је сатанизован, обесправљиван и 
понижаван, а да апсурд буде већи, њиме је овладао вирус ау- 
тодеструкције. У овом времену, он ни кућу ни државу није 
бранио као некад. Тешко је у таквом времену било очеки- 
вати добар род већ заборављених и отуђених традиционалних 
вриједности српског народа.

Ипак, и поред свих удара и ломова, заживјеле су идеје 
Народне странке: Скинута је петокрака симбол једнопартијске 
диктатуре, афирмисана је забрањена пјесма “Онамо, онамо” 
сада већ народна химна, данас, су програмска начела НС тра- 
јни политички ослонац СПЦ у њеној узвишеној мисији вра- 
ћања духовној вертиакли обезбоженог народа Црне Горе...

Пуних петнаест година трпио сам ударце од стране 
подгоричког режима као мало ко на политичкој сцени Црне 
Горе. Тај режим је покушао и физички да ме ликвидира. Уда- 
рци су бољели, али су могли да се трпе! Више су погађали 
тијело него душу. Ударци других, оних које сам политички 
уздизао, у којима сам видио саборце и људе од повјерења у 
националној муци, погађали су равно у душу. Посумњао сам
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у реалност основног начела којег сам ce држао: могућност 
постизања пуног повјерења између оних који ce боре за поли- 
тичка права свога народа. Изгледа, расколи су наш усуд!

Стицајем околности, када се рјешавала судбина зајед- 
ничке државе, нијесам више био активни политички судионик. 
Не својом, него жељом других. За мене, лично, боље. Не ос- 
јећам се сукривцем за највећи губитак који може да се деси 
једном Божјем народу-губитак државе!.

Кроз ретроспективу преломних историјских догаћаја у 
којима сам учествовао током петнаеет година, и аутентичних 
докумената из тог времена, може се видјети да ли сам се ог- 
ријешио о темељна опредјељења која су ме руководила да бу- 
дем политички активан у поменутом времену: борба за духо- 
вно, национално, и државно јединство народа чији сам изда- 
нак и демократске принципе као универзално добро за сужи- 
вот са другима. Непосредно свједочанство мојих политичких 
процјена су и интервјуи које сам у овом времену давао и који 
су највјеродостојнији документи мојег става и односа према 
тим вриједностима. Дати су интегрално, без и једне промје- 
не, осим изостављања фотографија, које су пратиле те тек- 
стове у новинским издањима. Интервјуи су селекционирани 
према актуелним догађајима у одређеним временским пери- 
одима од оснивања Народне странке до референдума о др- 
жавноправном статусу Црне Горе.

У овој књизи, кроз читав текст, посебно кроз онај 
аналитички дио, провлачи се нит о односу лидера и чланст- 
ва странака као фактора њиховог успјеха или непредвидивих 
проблема. Безброј је примјера који говоре да је успјех или 
неуспјех политичке странке везан за активности њених ли- 
дера. Сматрао сам да ово питање чини једну кохерентну цје- 
лину па га зато потенцирам у овом Предговору како бих ува- 
женим читаоцима скренуо пажњу на тај феномен. Наравно, и 
за сопствени став о њему. При томе, правим разлику, на бази 
искуства, између странака на власти и оних у опозицији. Као 
водећи критеријум у дисјункцији сматрам последице таквих 
ставова на чланство странке, на народ и на државу. A раз- 
лике су неоспорно велике.

Подгорица, 9.4.2012. Проф. др Божидар M. Бојовић
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1
PAD BERLINSKOG Z ID A  - RAZBIJAWE SFRJ

Пад Берлинког зида, у новембру 1989. године, истинс- 
ки је промијенио историју свијета. Срушен је деценијама одр- 
жавани међународни поредак биполарне подјеле свијета, зас- 
нован на равнотежи Источног (комунистичког) и Западног 
(капиталистичког) блока.

Земље западне Бвропе, рушењем Берлинског зида и ст- 
варањем уједињене Њемачке, вођене првенствено економским, 
али и безбједоносним интересима, започеће процес јачања ин- 
теграција и стварања Бвропске уније

У земљама Источног блока, слиједиће дрматична зби- 
вања. Распад источног комунистичког блока и, потом, Совјет- 
ског Савеза, значио је крај комунистичке заблуде-крај једне 
идеологије која је, у покушају изградње новог поредка и но- 
вог човјека уништавала темељне вриједности народа и држа- 
ва. Сасвим је нормално било очекивати да ће у тим земља- 
ма нови идеал бити демократско друштво и враћање на стања 
у којима су се налазиле прије него су заробљене стегама 
комунистичке идеологије. Државе у којима је било ријешено 
национално питање и које нијесу имале озбиљнијих међуна- 
ционалних проблема у ближој прошлости, далеко безболније 
су могле кренути путевима новог државноправног устројства. 
Оне пак које су биле оптерећене неријешеним националним 
питањима и проблемима, слиједиће неизвјесан и трновит пут 
до демократије. Наравно, у великој мјери, зависно од тога да 
ли су у зони интереса великих и моћних држава свијета.

У таквим околностима, разумно је било очекивати дра- 
матичне последице и у, до тада привидно стабилној, СФР Ју- 
гославији. За то су постојали бројни разлози. За њихово са- 
гледавање, потребна је кратка ретроспектива.

До Првог свјетског рата, односно до формирања Југо- 
славије, на југословенском простору су постојале само двије 
независне државе-Србија и Црна Гора. Остали југословенски 
простор био је под аустроугарском влашћу. Подгоричка ску- 
пштина и уједињење Црне Горе и Србије (1918.) највећи је
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догађај у међудржавним односима Црне Горе и Србије. На 
Подгоричкој скупштини остварена је вишевјековна жеља на- 
рода Црне Горе и Србије за уједињењем и стварањем зајед- 
ничке државе. Уједињење Србије и Црне Горе било је предуе- 
лов уједињења југословенских покрајина и настанка заједни- 
чке државе-Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 1. децем- 
бра 1918. године (од 1929. Краљевина Југославија, а од 1946. 
године Федеративна народна република Југославија и савре- 
мена, Социјалистичка Федеративна Република Југославија).

У формираној држави три једнородна народа (Срба, 
Хрвата и Словенаца) посијано је сјеме грађанског друштва 
које је почело да ниче на утабаној ледини доминантне пода- 
ничке мисли ранијих ауторитарних система. Из крхког гра- 
ђанског слоја уздизала се вертикална мисао утемељена на 
моралном интегритету, са чврстим ослонцем на национални 
идентитет, културно наслеђе, вјеру и традицију. У условима 
парламентарне монархије, народ је, без обзира на вјеру и на- 
ционалну припадност, узријевао у грађанској свијести и ста- 
савао у грађанској култури, у држави која је у међународним 
релацијама уважавана и поштована.

На све ово је 1945. године стављена тачка. Те године 
смо враћени тамо одакле смо кренули: избрисане су индиви- 
дуалне слободе, нестало је дијалога и критичке мисли, које су 
неопходне за стварање демократских система. У грађанском 
рату, између два супротстављена покрета, монархистичког ко- 
ји је бранио тековине постојеће државе и републиканског који 
је у борби за власт и изградњу новог поретка те тековине 
рушио, велике силе су, вођене сопственим интересима, дале 
подршку комунистичком покрету. Последице ове одлуке вели- 
ких сила ће бити катастрофалне по започете процесе изгра- 
дње грађанског друштва и демократије, и по судбину некада 
узорне државе Краљевине Југославије.

Културу грађанског друштва комунистичка власт је 
доживљавала као “силу и неправду” која се морала уништи- 
ти јер је била препрека за спровођење њихове утопије. Зато 
ће у Словеначком крвавом пролећу 1945. године бити умо- 
рен крхки заметак наше грађанске свијести, културе и гра- 
ђанске храбрости. За свега неколико дана биће у стравич-
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ном злочину уништен интелектуални састав Националног 
комитета, елитни представници Црне Горе, Боке и Старог 
Раса, два будућа светитеља са 79 свештеника, стотине висо- 
ких официра академског образовања, заклетих краљу и ота- 
џбини, стотине старина прекаљених ратника-јунака Балка- 
нских и Првог свјетског рата, стотине узорних интелектуала- 
ца, угледних братственика, домаћина, предузетника, хиљаде 
ратника храбрих четничких бригада који су 8. децембра 1944. 
године стали на чело колоне и кренули на пут ка, мислили 
су, демократском Западу, а не црвеном Истоку. Уништена је 
сива маса интелектуалне Црне Горе која се пуне четири го- 
дине борила против фашизма и црвеног терора, двије на- 
јвеће пошасти двадесетог вијека.

Последице по некада узорну државу биће ништа мање 
погубне. Интегративни процеси започети стварањем заједнич- 
ке државе три једнородна народа који су давали реалну шансу 
за економски и културни напредак, замијењени су деструк- 
тивним процесима дезинтеграција. Административне границе 
шест република, конфедералним уставима, посебно оним из 
1974. године, попримаће карактеристике државних. Цијепање 
етничког простора најбројнијег државотворног народа и не- 
ријешени проблеми међурепубличких граница, постаће потен- 
цијално жариште међунационалних сукоба. Некритички и не- 
одговоран однос комунистичких власти према сепаратистич- 
ким захтјевима Шиптара на Косову и Метохији, ескалираће у 
отврену побуну за добијање статуса републике. Стварање вје- 
штачких нација, генерисаће нове и све дубље подјеле и праву 
“балканизацију” простора бивше Југославије.

Вишенационална држава, овако конституисана и са 
оваквим проблемима, могла је како тако да функционише у 
систему једнопартијске владавине, посебно док је пристизала 
издашна помоћ Америке у хладноратном времену. Рушењем 
Берлинског зида таква држава је изгубила значај, а по многи- 
ма и смисао постојања. Нормално је било очекивати њено 
цијепање по шавовима које је исцртала воља народа који су 
такву државу доживљавали као привремену творевину у про- 
цесу вјековног сна-стварање националних држава (Хрватска и 
Словенија). Титовом смрти, комунисти и сама држава оста-
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ли су без ауторитета који је могао рјешавати спорове ме|у  
савезним јединицама и њиховим партијским организацијама. 
М е|у  становништвом Југославије почиње се све више ширити 
незадовољство институцијама тадашњег система. Прије свих, 
најомраженија је била савезна Влада, којој су руке биле ве- 
зане компликованим уставним механизмима, догматском при- 
мјеном самоуправног социјализма и начелима такозване дого- 
ворене економије. Свакако, незадовољсто се шири и на Кому- 
нистичку партију која се све више доживљава као бирократи- 
зована и отуђена од обичног народа. У Србији нарасло не- 
задовољство са социјалним, али и националним предзнаком. 
Срби су незадовољни и позицијом Србије у Југославији. Зато 
ће у унутарпартијском сукобу комуниста у Србији побједу 
однијети Слободан Милошевић који је задобио велике сим- 
патије послије инцидента на Косову и Метохији. Он је рево- 
лтираном српском народу поручио: “Нико не сме да вас би- 
је” !. Слободан Милошевић ће у времену које слиједи бити 
прихваћен као преставник угроженог српског народа на 
цјелокупном простору Југославије и као најзначајнији борац 
за њихове интересе.

Национална стремљења која ће се убудуће дешавати, 
следбеници комунистичке идеологије неће посматрати слоје- 
вито. Проблем који је био комплексан они су упрошћавали 
дефиницијама национализма и шовинизма, занемарујући тако 
још свјеже, трагично искуство народа. Наиме, тамо гдје је 
постојала бојазан од нових националних страдања, гдје су још 
увијек била свјежа сјећања на страдања у Другом свјетском 
рату (Крајина у Хрватској и Косово и Метохија), национал- 
на окупања имала су одбрамбена обиљежја. Била су јавна. 
Скида се вео са тајних докумената и страдања српског наро- 
да у току Другог свјетског рата. У комунистичкој Југославији, 
у циљу очувања “братства и јединства”, прикривана је исти- 
на о страдању српског народа у Хрватској током Другог свјет- 
ског рата. Подсјетићу! Према подацима Америчког балка- 
нолошког института (1963.), објављеног на енглеском: “Нај- 
већи геноцид током Другог свјетског рата, у односу на наци- 
оналну заступљеност, десио се, не у нацистичкој Њемачкој, 
већ у нацистичкој марионетској творевини Хрватској. Тамо је
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у времену 1941-1945, 750 000 Срба, 60.000 Јевреја и 26.000 
цигана-људи, жена и дјеце, убијено у највећем холокаусту”. 
Ако се послије свгега 40 година у тој истој држави поново 
усвајају иста знамења под којима је раније извршен најстраш- 
нији геноцод, ако новим уставом те републике српски народ, 
према дотадашњем уставу конститутивни, више то није, онда 
угроженост генерише националну хомогенизацију, која није 
националистичка, већ одбрамбена. Ни масовни протести подр- 
шке угроженом српском народу на Косову и Метохији, који- 
ма су у другој половини 1988. и првој половини 1989. године 
срушена партијска и државна руководства Војводине, Црне 
Горе и Косова и Метохије, нијесу имали националистички 
карактер. Била су вид одбрамбене националне хомогенизаци- 
је коју генерише осјећај угрожености и страха.

С друге стране, у Хрватској и Словенији, републикама 
које не скривају сепаратистичке намјере у односу на Југосла- 
вију, тајно се спроводе припреме за реализацију тог плана. 
Оне блокирају савезне институције,тајно се наоружавају и фо- 
рмирају паравојне формације, а у исто вријеме задобијају ме- 
ђународну подршку, првенствено, уједињене Њемачке и све 
моћније Америке. Таква стремљења носе у себи национали- 
стичку енергију.

Такозваном антибирократском револуцијом, масовним 
протестима грађана, у Црној Гори је са власти скинуто старо, 
догматски окоштало руководство. Доследност идеологији из 
које је проистекао и хладан однос према страдањима српског 
народа на Косову и Метохији, били су главни разлог пада 
Владе. Не може се рећи да су је чинили корумпирани и у 
криминалу огрезли људи. Штавише!. Умјесто њих, на власт су 
дошли са улице, доведени народним бунтом, “млади и лијепи”, 
предвођени Момиром Булатовићем, Милом Ђукановићем и 
Светозаром Маровићем. Они ће прво дјеловати политички 
под именом Савеза комуниста Црне Горе, односно као фрак- 
ција која је дошла на власт у антибирократској револуцији
1989. године, (дајући подршку политици Слободана Милоше- 
вића приликом разарања Југославије), а преименовати се
1990. године у Демократску партију социјалиста Црне Горе. 
Но, у суштини, деценијама ће остати вољни заточеници иде-
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ологије на којој су стасавали. Овдје ми падају на памет ријечи 
Влада Зечевића, свештеника, првоборца а касније високог фу- 
нкционера у Титовој Југославији. Када су након неколико 
година од успостављања комунистичке власти, дошли сељани 
да му се жале на поступке актуелне власти у свом крају, он 
је казао: “То што вам раде ови крштени комунисти, ништа 
је у односу на оно што ће вам радити њихова дјеца, некр- 
штени комунисти, када до |у  на власт” .

Колико је комунистички интернационализам успавао и 
заслијепио многе интелектуалце у Црној Гори, најбоље пока- 
зује реаговање неких академика ЦАНУ, када је академик 
Владо Стругар скренуо пажу на потенцијалне опасности које 
пријете српском народу у новонасталим политичким околнос- 
тима. Далекосежно сагледавање могућих посљедица и давање 
смјерница Црној Гори и Србији, државама које су уједињење- 
њем започеле формирање Краљевине СХС ( сугерисањем да 
у новонасталим околностима треба да заједники планирају 
будућност), проглашено је за јерес, без обзира што се ради- 
ло о реалном сагледавању чињеница од стране неоспорног 
научног ауторитета.

Сасвим је било за очекивати да они који су довели до 
распада СФРЈ, који су свако исказивање националног осје- 
ћања и залагања за националне интересе проглашавали на- 
ционализмом и шовинизмом, који су вјешто искористили на- 
родни бунт да би дошли на власт, не могу бити заштитници 
интереса угроженог српског народа. Комунистичка партија је 
почетком 90.-тих, сваки отпор и одбрану српских интереса 
означавала као борбу за “великосрпску хегемонију”, а не за 
заштиту основних људских права. Неке странке које су тек 
почеле да се оснивају, нпр. Демократска партија, биле су 
декларативно антикомунистичке, а уистину су се темељиле на 
комунистичким тековинама интернационализма. Либерални са- 
вез Црне Горе окупљао је искључиво “сто посто Црногорце”.

Потреба за формирањем националне-демократске ст- 
ранке, која ће се борити за успостављање демократије и пра- 
вне државе, за легитимна права српског народа и других на- 
рода који живе на овом простору, била је реалност. И кре- 
нуће иницијативе.
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2
ОСНИВЛЊЕ НЛРОДНЕ CTPAHKE 

12. мај 1990. године

Иницијативни одбор за формирање Народне странке, 
Окупљања, Прве несугласице, Оснивачка скупштина 12. мај
1990. године. Гости Скупштине, Избор органа НС, Програ- 
мска начела, Организационе активности, Први напади поли- 
тичких опонената, Први ТВ наступ Новака Килибарде

У титоградској “Побједи” од 15. фебруара 1990. године, 
али и у више југословенских дневних новина, објављено је 
саопштење Иницијативног одбора Народне странке (Одбор су 
чинили познати новинари из Титограда, данашње Подгорице: 
Момир Чабаркапа, новинар “Вечерњих новости”, Милорад 
Поповић, новинар ТВ Црне Горе, Шћепан Вуковић, главни и 
одговорни уредник “Побједе”и Миленко Мирановић, директор 
продаје возила у “Машинопромету”) о формирању политичке 
странке која ће се програмски залагати за легитимна права 
српског народа. Бво како је саопштење пренијела “Побједа”:

“ У Титограду је одржан састанак Иницијативног од- 
бора Народне странке, нове политичке партије која тражи 
свој простор на све разруђенијој политичкој сцени. Судећи 
према програму “народњаци” се декларишу као прва стран- 
ка у Црној Гори која своја политичка опредјељења неће зас- 
нивати на антисрпству и фобији од онога што носи биљег 
српства. Али, програм Народне странке подразумијева и најт- 
јешу сарадњу са свим народима и народностима Југославије. 
Народна странка себе означава као партију искључиво ро- 
дољубиве, отацбинске, југословенске орјентације.

Народна странка ће, како је речено на синоћњој сјед- 
ници Иницијативног одбора, одмах по формирању изаћи 
пред јавност са захтјевом за распуштање Скупштине Црне 
Горе и инсистирати на пријевременим, тајним и непосредним 
изборима, на којима ће учествовати све политичке странке у 
Црној Гори.
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Ortodoksnim cta.i.iiiiiictiiMa. uzgajanim na Kardeqevoj 
i iu z io n is ti~ k o j d oktrin i, TitoviM  jje~amiMa i  skutonorna- 
ма svake n o iit ik e , koji sada sjede u SkunrntinskiM Kivnama. 
SMijernno stoje demokratska odijeia. Demokratske nrostore 
Mogu osvajati samo demokrate no ubje|ewu a ne noiiti~kH  
k o n v ertiti koji svoje Mirnqewe i  strana~ku iipiiiiadiiost m i -  

jewaju u zavisn osti od n o ii t i~ k ix  garnitura koje d r '  
viast, к и ж с ' se u saonrntewu In ic ija tiv n o g  od6ora”

У редовном дружењу са дугогодишњим добрим пријате- 
љима Михаилом Касалицом, професором Бкономског факул- 
тета, Момиром Чабаркапом, новинаром “Вечерњих новости” 
и Миленком Мирановићем, директором продаје возила фирме 
“Машинопромет” , упознао сам се са текстом иницијалног про- 
грама и начелима за која ће се залагати будућа странка. 
Очито је било да су покретачи ове иницијативе били изне- 
нађени, а рекао бих и уплашени, одзивом, интересовањем и 
позивима који су стизали са свих страна. Др Касалица, про- 
фесор кибернетике, изузетно надарена личност и врстан 
интелектуалац, нажалост веома њежног, осјетљивог нерва и 
здравља упозоравао је иницијаторе да се не играју, да је фо- 
рмирање политичке странке изузетно одговорна ствар и да у 
тај посао треба да се укључе озбиљни и одговорни људи да 
се тим послом баве. Одбор је почео да размишља о човјеку 
који би могао да буде будући предсједник странке, странке 
чије се име још није знало. Господин Чабаркапа је био упо- 
ран да се те улоге прихвати моја маленкост. Но то ми није 
било ни на крај памети. И наравно, понуду сам одбио. Касни- 
је ће професор Касалица предложити Новака Килибарду, уни- 
верзитетског професора из Никшића, познатог књижевника и 
политичког дисидента. Позив је послат преко Драгана Том- 
чића, радника “Машинопромета”, иначе Килибардиног ком- 
шије у Никшићу. Килибарда је позив прихватио. До одржа- 
вања Првог састанка иницијативног одбора, саопштења су 
слата из канцеларије господина Мирановића, који је као 
директор располагао потребном техником (писаћа машина, 
телефон, факс) која се могла користити бесплатно.

О господину Килибарди сам, до тада, доста чуо и доб- 
рог, али и лошег. Позитивне критике су се односиле на њего-
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во дисиденство, списатељски дар, његову елоквентност и до- 
казаност у професорској струци, на неоспорну харизмати- 
чност. Негативне критике на рачун Килибарде које су стиза- 
ле до мене, односиле су се на његово понашање и однос пре- 
ма колегама. Није крио нарцизам, препотентност и суревњи- 
вост. Мој ближи рођак, професор кижевности др Војислав 
Бојовић, један дивни човјек, иначе инвалид, без десне руке 
коју је изгубио као дјечак за вријеме рата, изнервиран Ки- 
либардиним увредама на сједници Научно-наставног вијећа 
факултета, гађао га је пепељаром. Прича се да је пепељара 
која је промашила Килибрдину главу ударила у зид и на њему 
оставила велику рупу. Професор Слободан Вујачић, чија се 
ријеч питала на Факултету, годинама није дао да се то мјесто 
кречи. Чувао га је као опомену на некоректно Килибардино 
понашање према једном угледном колеги. Такође, била ми је 
позната и прича господина Чабаркапе. Када је питао Јанка 
Брајковића, познатог писца и издавача за мишљење о Кили- 
барди, да му је рекао: “ Знаш Чабро, Новак је лош човјек”.

Са Килибардом сам се лично упознао када је, пар го- 
дина прије оснивања Народне странке, промовисао књигу мо- 
јег рођака Стевана Бојовића, “Тешка времена”. Промоција је 
била у Пљевљима. Од Подгорице смо путовали: господин Но- 
вак Килибарда, професор др Јована Чађеновић- Стеванов зет, 
његова супруга Драгица Чађеновић, ћерка Стеванова и ја. 
Господин Килибарда је на мене оставио изузетан утисак. Томе 
је посебно допринијела и изванредно организована промоција, 
атмосфера на чијој би културној димензији позавидјеле и 
знатно цивилизованије средине. То су ситуације у којима је 
Килибарда, заиста, доминирао.

Први “програм” Народне странке написао је Момир 
Чабаркапа под насловом “Време народа”. Сјећам се да су, 
због екавске редакције текста, неки касније говорили да је 
“програм” странке писан у Београду. Уствари, Чабаркапа, бу- 
дући новинар “Вечерих новости” користио је “екавицу” и 
није размишљао о могућим злонамјерним тумачењима.

Први састанак иницијативног одбора одржан је у 
Никшићу. Нијесам му присуствовао. На њему је др Богољуб 
Шијаковић добио задужење да уобличи Програм странке.
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Потом слиједи неколико састанака у Спортском центру 
Морача у тадашњем Титограду. Били су то отворени и веома 
посјећени састанци. Атмосфера је била са пуно емотивног 
набоја. Говорници су били махом усхићени и пуни елана. 
Осјећало се да је то окупљање слободномислећих и храбрих 
људи. М е|у  присутнима је био велики број љекара, књиже- 
вника, новинара. Нарочито су се истицали угледни Љешњани, 
посебно Вукчевићи.

Сл.1. Са једног од првих састанака у Спортском центру

Од Трећег састанка у Титограду, придружиле су нам се 
познате личности из октобарско јануарске народне побуне: 
Нада Лазаревић-Јововић, Павле Милић, Божо Божовић, Иван 
Рубежић, др Драган Тодоровић и други. Састанцима су ру- 
ководили, уз разумљиво надгоравање: Новак Килибарда који 
је словио као будући предсједник, Богољуб Шијаковић, тада 
асистент или доцент на Филозофском факултету у Никшићу, 
госпођа Нада Лазаревић-Јововић, уважена и по дому и по 
роду и Павле Милић, инжењер из фабрике “Радоје Дакић”, 
угледни Куч. На Трећем или Четвртом састанку у Спорт- 
ском центру, када је требало да се одлучи о имену будуће 
странке, десиће се први конфликт. Богољуб Шијаковић је
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дошао са предлогом да то буде Народна демократска стран- 
ка. Професор Килибарда је доста нетактично реаговао, уври- 
једио је господина Шијаковића који је заједно са др Савом 
Лаушевићем, Блажом Паповићем и још неколико интелекту- 
алаца из Никшића напустио састанак и више нијесу долазили. 
Мислим да су будућа странка и цијели покрет пуно изгубили 
одласком господе Шијаковића, Лаушевића, Паповића и неко- 
лико других интелектуалаца.

На састанке сам најчешће долазио са др Митром Чво- 
ровићем, добрим пријатељем још из студентских дана у Бе- 
ограду, са којим сам наставио дружење по доласку у Тито- 
град, 1973. године. То је један мудри, отресити, речити инте- 
лектуалац који је умио да мисао уобличи и да је, за онога 
који га слуша, на најприхватљивији начин саопшти. Једно- 
ставно, да реченицу очисти од свега сувишног.

У сјећању ми је остала свјежа једна сцена која најбо- 
ље осликава атмосферу поменутих састанака. У изради Еко- 
номског програма, ангажовао сам познатог економисту Божа 
Ковача, дугогодишњег сарадника водећег црногорског еконо- 
мисте тога времена, академика Бошка Глушчевића. На сас- 
танку у Спортском центру Ковач излаже програм који је за 
то вријеме био заиста атрактиван и веома интересантан. Про- 
грам је био сажет, концизан и јасан. О тако комплексним, 
сложеним стварима, на једноставан начин могу да говоре само 
изврсни познаваоци материје. Неки неће да слушају. Буне се 
што сам довео “либерала” да нам пише програм. Наиме, 
Божо је неколико дана прије поменуте сједнице објавио чла- 
нак у листу “Либерал”. Тек када сам стао у одбрану госпо- 
дина Ковача и доста оштро реаговао, ствар се умирила. 
Прогам је саслушан, али господин Ковач више није долазио 
на наше састанке. За већину оних који су се окупљали око 
српског националног програма, новоформирана странка Либе- 
ралног савеза, која се залагала за самосталну Црну Гору, до- 
живљавана је као главни политички противник. И више од 
тога!. У јавним наступима, њени чланови су пренаглашено 
потенцирали свој, нама супротан, став о државноправном ста- 
тусу Црне Горе. Негативистички однос према Либералном 
савезу, код огромне већине окупљаних, далеко је био са ви-
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ше набоја, него однос према новоизабраном руководству Са- 
веза комуниста Црне Горе, касније трансформисаном у Де- 
мокраатску партију социјалиста. Разлог је био јасан. Ново- 
изабрано руководство Савеза комуниста дошло је на власт 
подршком политици Слободана Милошевића, рушењем пре- 
тходног руководства које се оглушило на страдање и прогон 
српског народа на Косову и Метохији.

Од тих састанака у Спортском центру посебно је био 
импресиван онај кад су на скуп дошли Васојевићи са многим 
угледницима, предвођени професором Божидаром Зоњићем и 
Жељком Марковићем. Вук Драшковић је тада био формирао 
одбор Српског покрета обнове у Иванграду, садашњим Бера- 
нама. Када је чуо да се формира у Црној Гори странка која 
је скоро идентична у политичком програму, одустао је и пред- 
ложио чланству да се масовно прикључи тој новој странци у 
Црној Гори. За тадашње, а још више за касније прилике био 
је то заиста јединствен, разуман надасве веома коректан по- 
ступак господина Драшковића. Долазак Васојевића на саста- 
нак у Титограду за нас је значио заиста пуно. Све више смо 
вјеровали да је пут којим се кренуло добар-изворни, народни. 
Осјећао се занос људи који се окупљају око нас. Уистину их 
је водила свијест о страдању свога народа и жеља за полити- 
чком и историјском правдом и слободом.

Усвојен је предлог да се будућа странка зове Народна 
странка, да буде следбеник прве парламентарне странке у 
Црној Гори основане 1907. године. За ту одлуку је постојало 
пуно разлога.

Појава Народне странке, настале 1907. године из Клу- 
ба народних посланика, представљала је прекретницу у поли- 
тичком животу Црне Горе. Група народних посланика, у ма- 
рту 1907. године, образовала је Клуб Народних посланика око 
којега се окупила скупштинска већина, а за његове бројне 
присталице одомаћен је израз “Клубаши”. Клуб народних по- 
сланика, односно Народна странка, постаје тада центар окуп- 
љања напредних и демократски оријентисаних снага Црне 
Горе.

Програм Народне странке из 1907. године, садржи ос- 
новна начела грађанске парламентарне демократије. Прокла-
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мована су начела слободе штампе, зборова и удруживања, оп- 
ште и тајно право гласа, личне и имовинске сигурности, јед- 
накости пред законом итд. Посебна пажња поклоњена је пра- 
вославној духовности и подизању нивоа српске културе:

Сл.2. Прваци Народне странке из 1907. године

‘Народна странка радиће и ријечју и дјелом да се што 
јаче шири друштвени морал и знање у све слојеве народа, да 
се што јаче буди народна свијест о интересима Српства и по- 
стигнућу његових идеала”

Било је сасвим нормално да странка која се оснива
1990. године као демократска, национална и грађанска стран- 
ка Срба и свих људи који вјерују да је Црна Гора један од 
темељних стубова државности 
српског народа, носи име На- 
родне странке из 1907. године 
и буде наследник њеног поли- 
тичког дјеловања.

Урађени су Нацрти Про- 
грама, Статута и заказан je те- 
рмин одржавања оснивачке ску- 
пштине Народне странке.

Предлог je да се на дан 
Светог Всилија Острошког ос- 
нује странка чија ће химна би- 
ти “Онамо онамо”, a храстов 
тролист симбол стрнке. Сјећам

Сл. 3. Тролист, симбол НС
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се, Миодраг Трипковић, познати кижевник, први је нацртао 
прототип храстовог листа, са стилизованим крстом у њему. То 
ће и бити будући симбол Народне странке!

Сл.4. Радно предсједништво Оснивачке скупштине НС

На дан Светог Василија Острошког, 12. маја 1990, 
амфитеатар техничких факултета у Титограду био је, мало је 
рећи претијесан, да прими све оне који су му похрлили. Била 
је то заиста атмосфера пуна позитивних емоција. Декорација 
изнад стола радног предсједништва била је величанствена у 
скромности и порукама. До тада невиђена атмосфера на овим 
просторима, вјерно осликава жеље, наде и стремљења масе 
која испуњава амфитеатар универзитетског здања! У средини 
позорнице икона Светог Саве. Са страна, икона Св.Василија 
Остошког и слика Његошева. Испод црвено, плаво бијела 
тробојка, српска или црногорска, свеједно, без петокраке, што 
је до тада било незамисливо јер је још била на званичној зас- 
тави Црне Горе и СФРЈ. Радним предсједништвом предсједа- 
ва госпођа Лазаревић. Ту су још Новак Килибарда, лијево од 
њега Божидар Бојовић, па Божо Божовић, Будимир Дубак и 
Миодраг-Мијо Перуновић. Десно од госпође Лазаревић је Ди- 
митрије Бјелица и Жељко Марковић.
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У естрадном дијелу прогама чули смо химну “Хеј 
Словени”, па наступ чувеног гуслара Бошко Вујачића- “Еј, 
поздрављам те витешки народе”. Звуци гусала су се једва чули 
од громогласног аплауза.

У кратком обраћању, др Новак Килибарда поздравља 
угледне госте: Миодрага Булатовића, Матију Бећковића, Вла- 
да Стругара, Александра Секулића, Јована Стриковића, Рас- 
тислава Петровића, Ратка Вулановића, Милорада Вучелића, 
Ранка Јововића, Косту Булатовића, Мирослава Шолевића, 
Бошка Будимировића, Мила Маслара и друге. Услиједио је 
Минут ћутања за чланове Народне странке из 1906. године, 
а потом величанствени глумац Боро Беговић са стиховима 
“Ко на брду ак имало стоји / више види но онај под брдом”.

Текст дневног реда прочитала је Нада Јововић, а По- 
словник о раду Оснивачке скупштине Народне странке сао- 
пштава др Божидар Бојовић. Саопштавање текста оснивања 
Народне странке прати громогласни аплауз. Слиједе поздрави 
гостију. Да би се дочарала атмосфера и да би се схватило 
који су и какви угледници и ауторитети тога дана дошли у 
Титоград, морам навести имена говорника и фрагментарно их 
цитирати.

Први је говорио познати музиколог из Београда Сло- 
бодан Турлаков. Уводни дио поздравног говора праћен је сна- 
жним аплаузом: “Драга једнокрвна браћо и сестре, поз- 
дрављам вас испред старе Радикалне странке из Београда са 
жељом да све оно што желите да уградите у демократску 
историју и садашњост Црне Горе, успете на најбољи могући 
начин. И да се тако придружите општем демократском покре- 
ту који је захватио целу нашу земљу”. Наставио је са неко- 
лико ријечи изговорених против Слободана Милошевића, што 
је пропраћено појединачним звиждуцима и негативним ускли- 
цима.

Атмосфера се смирује пошто за говорницу излази ака- 
демик Владо Стругар. Ријечи овог неоспорног научног ауто- 
ритета, отменог и достојанственог држања, који је и раније 
упозоравао на тешко вријеме које предстоји српском народу, 
дјелују мелемно, али се примају и са зебњом: ”Браћо, уздиг- 
нимо се у нашим вриједностима, у нашим предностима и
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нашим тековинама. Одавно осјећам 
да су нас издале неке наше замис- 
ли, неки наши заноси, неке наше 
идеје. Дошло је доба да се окре- 
немо нашим вриједностима. Наше 
вриједности, наше благо није расу- 
то од Ловћена до Кома и Чакора, 
већ одавде до Авале и даље, и до 
Јасне пољане”. Дубини значења 
ових ријечи, доприносио је његов 
светачки изглед, достојанствено и
отмено држање.

Сл. 5.Владо Стругар
Професор др Растислав Петровић, познати историчар, 

Куч, који живи у Београду, обраћа i 
се ријечима пуним емоција:”Позд- 
рављам вас испод икона Светог Са- 
ве и величанственог Светог Васи- 
лија Острошког који је у прелом- 
номмоменту наше историје изабрао 
да другује са Богом, у планини, из- 
над Бјелопавлићке равнице.

Предлажем да ова странка I 
која има велику перспективу на 
овим просторима, за свој дан узме 
празник Светог Василија Острош- 
ког”: У амфитеатру настаје дерил-
ијум. Сл. 6. Растислав Петровић

Коста Булатовић прилази бини, крсти се пред трима 
сликама и љуби заставу. Завређује посебно буран аплауз када 
предлаже да се главном граду Црне Горе врати име Подго- 
рица.

Један од највећих српских писаца двадестог вијека 
Миодраг Булатовић, који је на оснивачку скупштину Народне 
странке дошао из Париза, обраћа се видно узбуђен: “Ја не 
знам шта ви то учинисте од мене, те сам с краја света дошао 
плачући у Подгорицу, да вас поздравим. И таман када сам ми- 
слио да ћу се смирити, да ћу моћи да вас не поздравим, да
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има од мене много бољих говорника, угледам четири света си- 
мбола на зиду: Светог Василија Острошког, слава му и ми- 
лост, најбољег нашег кижевника Светог Саву, и великог на- 
шег романсијера Његоша. Испод њих, како и доликује, стоји 
застава српска или црногорска свеједно-чиста и одавно са- 
шивена. Види се да на њој није никада било оне црвене жабе. 
Није ово никаква политичка при- 
медба, већ једна асоцијијативна 
слика. Немам ја ништа против 
жабе. Нека је на другим местима 
и на другим заставама. Ова заста- 
ва ми се чини да је негде у Ро- 
вцима скривана, или да је дирек- 
тно са Вучјег дола стигла...Неће 
бити боље странке од ове у цип- 
цијелој Југославији. И да нисам 
одрођен онолико колико јесам, ја 
бих волео да ме у њу приме”

Сл.7. Миодраг Булатовић 
Полазак према говорници Матије Бећковића прате 

усклици одушевљења и скандирање “Матија, Матија” !, које ће 
кулминацију достићи послије његовог обраћања. Изрећи ће 
великан српске књижевности ријечи које имају историјско 
значење: “Господо Црногорци, поз- 
дрављам вас у овом великом и 
узбудљивом тренутку. Већ двије 
године најчешће изговарана реч у 
српском народу је: “Е што није 
жив онај!, Е што ово није дочекао 
онај”.... ”Једном од ретких народа 
на свету којем би требало забрани- 
ти да ћути, било је забрањено да 
говори. Народ је старији од страна- 
ка. Били смо у свим странкама и у 
свакој смо погинули. Има једна 
страшна реч која говори о искус- 
тву нашег народа: “док једном не

Сл.8. Матија Бећковић
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смркне, другом не сване!”. Учинимо да тако не буде. Боримо 
се за права и оних са којима се не слажемо. Проверимо на- 
родну вољу на један једини начин: слободним, тајним, демо- 
кратским изборима”.

Импресиван и пун емоција био је наступ и познатог 
научника из Титограда, проф. др Павла Радусиновића.

Оснивачку скупштину је поздравио и Миодраг-Мијо 
Перуновић, прослављени боксер, свјетски, европски шампион, 
олимпијски побједник: “Знам да се већина људи пита шта ће 
њему то. Откуд сад он у некаквој странци, у политици. A ја 
бих желео свима да кажем да моје припадање Народној стран- 
ци није приклаање политици, него поклањање себе своме на- 
роду”.

Оснивачку скупштину је поздравио испред Демократске 
странке Црне Горе др Слободан Вујошевић. Почетак њего- 
вог говора пратили су звиждуци. Онда је узвикнуо: “ Онамо 
гдје се мијешају звиждуци и аплаузи, тек почиње демократи- 
ја” !. Звиждуке је замијенио громки аплауз.

Поруку Мирослава Шолевића са говорнице: “Бићете 
најбоља странка јер сте једини успјели да спојите радничку 
класу и интелигенцију!” пратио је буран аплауз.

Поздравно писмо оснивачкој скупштини упутио је и 
Добрица Ћосић: “Поздрављам Оснивачку скупштину Наро- 
дне странке уверен да је његошевска, и с надом да ће се у 
великим искушењима, у којима су се нашли људи и народи 
наше земље, потврдити историјски разум и слободарска душа 
народа Црне Горе. Ако данас не изаберемо своју будућност, 
сјутра ћемо имати своју прошлост. Пријатељски вас поз- 
дравља Добрица Ћосић”.

У поздравном телеграму, познати писац, академик 
Антоније Исаковић каже: “Када је црногорство у Србији по- 
стало безначајно, а у Црној Гори српство одвлачено на кра- 
јњу маргину, тада су се око нас плеле отровнице које нам 
нису само сисале крв и ум, него и наша предања-светосавско 
и косовско, на којима постојимо. Верујем у успех Народне 
странке. Пријатељски и братски вас поздравља Антоније 
Исаковић”.
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У свечаном дијелу Оснивачке скупштине, су говорили 
стихове пјесници: Ранко Јововић, Момир Војводић, Алекса- 
ндар Секулић... Ријечи поеме Ранка Јововића “Боже спаси мој 
народ” и начин на који их овај велики српски пјесник изго- 
ворио, уистину су потресли све присутне и пробудили силне 
емоције. Момир Војводић, пјесник, професор, ерудита, гово- 
ром је запалио масу. Макету Његошеве капеле Народној ст- 
ранци је поклонио сликар Слободан Чворовић.

Послије свечаног дијела оснивачке скупштине, акла- 
мацијом су усвојени Програм, Статут и симболи Народне 
странке. Изабрано је и најуже руководство: предсједник др 
Новак Килибарда, потпредсједници Нада Лазаревић, др Божи- 
дар Бојовић, Павле Милић и Жељко Марковић Изабран је и 
Главни одбор странке: др Новак Килибарда, Момир Чабарка- 
па, Димитрије Бјелица, др Боро Филиповић, Павле Милић, 
Божо Божовић, Чедо Врачар, Будимир Дубак, Радован Сто- 
јановић, Светозар Савовић, др Божидар Бојовић, др Новак 
Ражнатовић, Драган Дацић, Жељко Марковић, Божо Зоњић, 
Саво Рубежић, Аћим Вишић, Веско Мијаиловић, Нада Лаза- 
ревић-Јововић, Мићо Нововић, Бранко Сјеклоћа, Гордана Ра- 
жнатовић-Шошкић, Миодраг Перуновић, Иван Рубежић, Перо 
Кљајевић, Мијо Вујовић, Момо Јоксимовић, Момо Челебић, 
др Митар Чворовић, Миодараг Трипковић, Боро Вучељић, 
Драган Шишевић и Милорад Бошковић. Химна Народне 
странке је пјесма Краља Николе “Онамо, намо”. Заштитни 
знак је тролист храста који симболизује крст, у природној 
јесењој боји злата. Испод знака је натпис Народна странка. 
Застава Странке је бијела, са натписом странке и тролистом.

Тако је 19. маја 1990, на дан Светог Василија Остро- 
шког, слава му и милост, основана Народна странка као след- 
беник Народне странке из 1907. године.

Народна странка основана 1990. године на прво мјесто 
својих Програмских начела ставља Политичке слободе и 
права:

“Народна странка је свјесна да припадамо традицији у 
којој је слобода не само право већ и света обавеза-дужност. 
Држава за какву се залажемо мора као свој интерес, над ко- 
јим нема вишег, јемчити изворна природна и неотуђива права 
човјека и грађанина:
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- слободу мисли и изражавања,
- слободу савјести, испољавања националног
осјећања и вјероисповијести,
- слободу јавног комуницирања,
- слободу удруживања и окупљања,
- слободу избора политичких представника,
- својинску и економску слободу,
- слободу кретања, избора мјеста боравка и
занимања, итд.”
Почео је рад на организовању странке. Требало је от- 

почети са формирањем општинских одбора. Очекивали су се 
први парламентарни избори. Састанци Главног одбора се 
одржавају и даље у Спортском центру. Приступ је слободан. 
Није ту било неког организованог, систематичног рада, што 
је и разумљиво. Сви ми из тог, на оснивачкој скупштини иза- 
браног руководства, мало смо знали о организованом поли- 
тичком раду. Зато су и састанци и сједнице били бучни. Ра- 
зумљиво, они који су деценијама ћутали, желе да говоре. 
Свако увођење реда доживљава се као повреда права. Долазе 
и нови људи, неријетко професионално афирмисани, угледни. 
Главну ријеч на састанцима сада већ води Клибарда, али се 
осјећају дисонантни тонови између њега, госпође Лазаревић и 
Павла Милића. Ја се држим по страни, не намећем се, мада 
ме мало шта ко и пита. Четврти потпредсједник господин 
Жељко Марковић живи у Беранама. И он рјеђе долази.

Одмах по Оснивачкој скупштини Народне странке, на 
којој се видјело да се ради о народном покрету, почели су 
напади. Повод је првенствено Булатовићева “црвена жаба”. У 
нападима предњаче разни борачки форуми и организације 
ССРН, али и неки политичари. То чини да је странка меди- 
јски стално присутна и углед јој вртоглаво расте. Они који су 
нас нападали, довољно су компромитовани да нам њихови 
напади више користе него штете.

Непосредно прије Оснивачке скупштине крстарили 
смо Црном Гором и промовисали Народну странку. Почела 
су и изненађења. На велико народно окупљање пред манас- 
тиром у Добриловини, 26. априла 1990. године, пошли смо: 
др Боро Филиповић, Светозар Савовић и ја. Др Филиповић,
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Бјелопавлић, угледни универзитетски професор, хирург, Све- 
тозар Савовић инжењер, један од челника у Алуминијском 
комбинату, из познате свештеничке породице. Изненадио нас 
је огроман свијет. Према договору требало је да ја први гов- 
орим, па Боро и Светозар. Почињем да читам програм На- 
родне странке. Наједном, не чујем свој глас. Бука. Читам и 
скраћујем иначе кратак текст. Бука је све јача. Кад група од 
двадесетак присутних ухватила се у коло. Оре се пјесме пар- 
тизанске. Не вријеђају нас, али мрко гледају. Завршим чита- 
ње. Онда др Филиповић продорним гласом умири мало буку. 
Примјерно одбруси провокаторима и напустимо скуп. Прилазе 
нам људи, извињавају се, надмећу се у томе ко ће више да 
се извини и покајнички, као да су сами крви, саопште нам да 
су све испланирали локални комунисти.!

Оваквих непријатних сцена, иначе, највише је било у 
дурмиторском крају. Увијек је у позадини била режија. Оно 
што нам се десило у Жабљаку када смо пошли да формирамо 
Општински одбор Народне странке, дубоко се урезало у моје 
сјећање. Истински, први пут сам у тим јавним наступима осје- 
тио стид. Био је 12. новембар 1990. године. Договор је био 
да у Жабљак дођемо са три стране, у што већем броју. Др 
Килибарда са Момиром Чабаркапом од Бијелог Поља, гдје су 
имали веома успјешну трибину и формирали општински 
одбор. Др Новица Станић и Миленка-Цица Чоловић, пјес- 
никиња, са групом Пљевљака. Др Новица Станић, био је 
један од првих активиста Народне странке. Млад, лијеп, пре- 
фињених манира, уз то већ угледни хирург. Ја са групом 
активиста долазим из Подгорице, преко Никшића. Окупљамо 
се у заказано вријеме у хотелу “Жабљак”. Дочекују нас 
локални активисти, касније угледни чланови Народне странке: 
Вељо Мумин, Лука Касалица, Жарко Караџић, Пиле Вуковић 
и други. И док се окупљамо и здравимо, на другој страни 
велике сале хотела, група мјештана је заподјенула пјесму. Ви- 
ори се црвена застава са петокраком. Не вријеђају нас дирек- 
тно, али провлаче грубе доскочице. Полазимо у велику, ску- 
по закупљену салу, преко пута хотела. Огроман свијет. Да је 
три пута већа сала не би могла све да прими. На бини је нас 
десетак који треба да говоримо и чувени гуслар Бошко
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Вујачић. Таман кад Бошко почиње да пјева, чује се бука у 
ходнику. У салу улази силан делија, носи онај црвени барјак, 
за њим други носи Титову слику, слиједи их десетак друга. 
Пењу се на подијум на којем стојимо. Онај што носи Титову 
слику окреће се према публици, а неколико њих из пратње 
му скачу на подијум и љубе Титову слику. Почиње урође- 
ничко скандирање: “Четници напоље”. Покушавам да их 
умирим као човјек чији су породични коријени из дурми- 
торског краја. Нудимо и микрофон. Не помаже. Један од њих 
грубо одгурну госпођицу Чоловић, и једва је придржах. Ми- 
слим се на шта је спао сој дурмиторски! Напуштамо скуп и 
одлазимо у кафану Пила Вуковића. Пиле и стасом, и држа- 
њем, и храброшћу заиста плијени. Док смирујемо емоције и 
договарамо се шта да радимо, неколико милицајаца заузима 
мјеста у углу сале. Дошли су за нама. У Пиловој кафани 
формирамо Општински одбор. Пошто смо господски угош- 
ћени, по свршеном послу, растајемо се.

Раније, када сам боравио у Америци, у оквиру струч- 
ног усавршавања, љубазни домаћини су нас повели на познату 
писту формуле 1 у Индијанаполису. У музеју су изложена 
конзервирана кола побједника од 1911. до 1990. године. Изнад 
њих, лик побједника у рељефу, са кратком биографијом. Ви- 
дим, 1948 и 1953. године побједник је Bil Vukovich. Погинуо 
је 1958. године. На Биловом рељефу, препознајем црте ди- 
нарског Србина. Те ноћи, на Жабљаку, наш одважни и храбри 
домаћин Пиле ми каже да је Бил рођени брат од стрица ње- 
говог дједа. Заиста, чудни су путеви Господњи и јабука не 
пада далеко од ивера!.

Ова два примјера из дурмиторског краја осликавају 
политичку атмосферу, годину и по дана послије тзв. АБ ре- 
волуције. Скоро двије године пошто су на власт, са улице, 
дошли “млади и лијепи”, “некрштени комунисти, дјеца крш- 
тених комуниста”, како је говорио послије рата Владо Зече- 
вић. Вук длаку мијења, а ћуд никако.

Било је и у другим мјестима режираних добродошлица, 
али не тако грубих као у дурмиторском крају. Опструкције су 
вршене најчешће “испод жита” .
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Мислим да је био 5. јун када је одржана ТВ дебата у 
којој је учествовао и др Килибарда. Причали су ми, пошто 
сам тада био у Америци, да је његов наступ на телевизији 
био веома успјешан, да се понашао као “орао м е |у  пилади- 
ма”. Тај први дужи јавни наступ предсједника Народне стра- 
нке и његово доминантно понашање, допринијело је јачању 
угледа Народне странке.

У Бару је, већ следећег дана, 6. јуна 1990. године осно- 
ван Општински одбор. За првог предсједника изабран је про- 
фесор енглеског језика у локалној гимназији, господин Роберт 
Тијанић. Сјећам се да је име тог отреситог господина инте- 
лектуалног хабитуса, некима сметало. Наводно, “није било 
српско”. Била су таква времена!.

Тачно након мјесец дана од одржавања Оснивачке 
скупштине, 12. јуна 1990. године , изабран је Извршни одбор 
Народне странке. У њега су ушли: Димитрије Бјелица (секре- 
тар), др Боро Филиповић, Светозар Савовић, др Митар Чво- 
ровић, Божо Божовић, Драган Шишевић и Момир Чабарка- 
па. Међутим, овај Извршни одбор није добро функционисао. 
Разлог нефункционалности смо видјели у чињеници да његов 
секретар господин Димитрије Бјелица станује у Никшићу, па 
теже може комуницирати и координирати рад страначког 
тијела које мора бити перманентно активно. Крајем августа 
исте године, умјесто њега за секретара је одређен др Драган 
Тодоровић. Пошто он није био члан Извршног одбора, госпо- 
дин Момир Чабаркапа му је уступио своје мјесто. Штета је 
што је господин Чабаркапа напустио мјесто члана Извршног 
одбора. Овај енергични, креативни новинар није имао “длаке 
на језику”. Био је отворен и искрен и то је показивао у неким 
преломним моментима када су се јављала трвења и несуг- 
ласице унутар руководства Народне странке.

Крајем јула је формиран општински одбор Народне 
странке у Пљевљима. Први активисти били су Милета Во- 
јиновић, Миленка-Цица Чоловић и Љубо Војиновић. Интере- 
совање за Народну странку у том крају било је велико. Сва- 
како да томе доприноси стална медијска присутност Народне 
странке, али и угледни чланови који се окупљају у Општин- 
ском одбору Пљеваља: др Новица Станић, Милан Лекић, Ми-
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ленка-Цица Чоловић, Љубо Војиновић, Вукоман Војиновић, 
Зоран Брашанац, Маринко Лацмановић, Миладин Гогић... По- 
себну енергичност у тим првим данима формирања Народне 
странке показивала је књижевница Миленка-Цица Чоловић. 
Она ће и у каснијим турбулентним догађајима остати дослед- 
ни следбеник изворне идеје Народне странке.

Сл.9. Општински одбор НС у Пљевљима

Лако је било држати трибине и формирати општинске 
одборе у мјестима сјеверне Црне Горе гдје је, према струк- 
тури становништва, идеја Народне странке имала дубоко уте- 
мељење. Требало је само квалитетно и искрено ту идеју ши- 
рити да би сјеме Народне странке, и поред свих удара, буја- 
ло. Али шта је са Старом Црном Горм, што је са Његошевим 
Цетињем?. Када смо најавили одржавање трибине на Цетињу, 
почетком августа 1990. године, било је пуно пријетњи и “сав- 
јета” да не долазимо. Захваљујући највише храбром држању 
неколико активиста са Цетиња, угледних људи из угледних 
породица, м е |у  којима је посебно активан био Марко Вујовић 
заказана је трибина за 16.август. Када смо дошли на Цетиње, 
силне пријетње су се свеле на групицу грађана окупљену 
пред улаз зграде у којој је требало да се одржи трибина. Не-

30



ГОДИНЕ САБОРНОСТИ И  РАСКОЛА

колицина је ушла у салу и покушала да спријечи одржавање 
трибине. Говорили су, а ми их саслушали и умирили. Ријечи 
које је том приликом изговорио господин Марко Вујовић, а 
који ће касније због своје ангажованости у Народној странци 
имати великих проблема, треба да остану за трајно памћење:

“Данас 16 августа 1990. године скупили смо се овдје, 
на Цетињу, подно Ловћена, у слободарском, Његошевом гра- 
ду, на Оснивачкој скупштини Народне странке Цетиња. Пи- 
тате се зашто оснивамо Народну странку? Оснивамо је из 
разлога да неке истине, које су скриване од обичног човјека, 
коначно не буду никада више скриване од вас. Уз Божју 
помоћ дошло је до националног отрежњења српског народа. 
Наш човјек, окружен небом, Богом и исконском природом 
одређен је да размишља. Сада је тренутак да размислите ко 
сте и са ким сте. Дошло је вријеме да се види “ко је вјера, 
а ко је невјера’. Немојте више стајати скрштених руку, не 
спавајте мртвим сном. Зар се нијесте још пробудили? Зар не 
видите које су снаге прије и сада, намјерно, перманентно, 
апсолутно свјесно, разбијале српски народ? Зар не видите да 
онај ко жели да влада Балканом мора да разбије српски 
народ? То је политика Коминтерне, Ватикана и комунистичке 
партије из 1924. године. Највећи непријатељ српском народу 
је комунизам. Ишло се на то да се обезглави српски народ, 
да му се утјера страх у кости, да би они који су искористили 
припадност Комунистичкој партији, дошли на власт и остали 
на власти. Више није било никога ко би против њих подигао 
свој глас. Они што су имали смјелости и храбрости завршили 
су под земљом или у затвору. Зато су наш народ до сада во- 
дили издајници и улизице.

Видите, свједоци сте ових дана шта раде сепаратисти на 
Цетињу и чему води њихова политика. Скупљају потписе за 
преименовање Српске православне цркве у “црногорску”, на- 
падају предсједника Црне Горе само зато што није антисрпс- 
ки расположен, удружују се са муслиманима и Арнаутима ка- 
ко би их они одбранили од оних који воле српски народ и 
смета им све што имало мирише на српство. Зар није јасна 
та политика? Али ми им можемо поручити да никада нећемо
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допустити латинизацију Његошевог огњишта, нити да нам 
млетачки изроди кроје судбину и прекрштавају Црногорце.

Ми смо синови и кћери Српске православне цркве и то 
ћемо и осати. Вјерујемо у Бога, враћамо се вјери. Само слога 
српског народа може стати на пут 
свим нашим непријатељима... А ли- 
бералима и федералистима Цетиња 
поручио бих да они могу бити само 
инструмент за остваривање интере- 
са других вјера. Можете, господо, 
бити само слуге у рукама непри- 
јатеља српства. Зато послушајте 
глас народа, а глас народа је глас 
Бога. Како вама Народна странка 
зло мислила, тако га нама Бог 
дао”.

Сл.10. Марко Вујовић

Подсјетићу на последњу реченицу из овог говора ауто- 
хтоног Цетињанина, правог представника народа и идеје На- 
родне странке: “Како вама Народна странка зло мислила тако 
га нама бог дао”. И ријечи Матије Бећковића на Оснивачкој 
скупштини Народне странке: “Има једна страшна реч која 
говори о искуству нашег народа: “Док једном не смркне, дру- 
гом не сване”. Учинимо да тако не буде. Боримо се за права 
и оних са којима се не слажемо.” Зар ове ријечи, уз једно од 
основних програмских начела Народне странке: ”Неоту|иво је 
право на живот, имовину, слободу и вјеру”, нијесу довољни 
показатељи демократског опредјељења Народне странке. 
Странке која је национална, али дубоко демократска, јер је 
утемељена на традиционалним вриједностима свога народа. 
Странке коју је власт злонамјерно хтјела да поистовјети са 
национализмом и шовинизмом.

32



ГОДИНЕ САБОРНОСТИ И  РАСКОЛА

3
У СУСРЕТ ПРВИМ ПЛРЛЛМЕНТЛРНИМ и  

ПРЕДСЈЕДНИЧКИМ ИЗБОРИМЛ

Кандидати Народне странке на парламентарним и пре- 
дсједничким изборима, Предизборни митинзи у Српској и 
Подгорици, Први број страначког листа “Огледало”, Наро- 
дна странка постаје парламентарна, Преглед актуелнх до- 
гађаја у СФРЈ

Примичу се Први парламентарни и предсједнички избо- 
ри у Црној Гори. Комунистичком подмлатку који је народ- 
ним бунтом приграбио сву власт и имовину својих претходни- 
ка, се жури. Треба дати пуни легитимитет новој “демокра- 
тској власти” . Народна странка је на ледини. И даље се оку- 
пљамо у Спортском центру и све радимо о свом “брашње- 
нику”. Ипак, осјећа се да је антејска снага народа са нама. 
То показују имена са Прве изборне листе кандидата Народне 
странке из 1990. године. Све сами угледници:

За предсједника Предсједништва Црне Горе: проф. др 
Новак Килибарда

За Предсједништво Црне Горе: професор и књижевник 
Момир Војводић, проф. др Борислав Филиповић, др Радош 
Кнежевић, мр Слободан Берберовић,

Плужине: Ристо Гредић,
Иванград: Милан Цимбаљевић, Божидар Зоњић, Жарко 

Живковић, Милутин-Мићо Ћоровић, Вучић Губеринић, Мира 
Божовић, др Раде Лекић, Радмила Осмајлић, Велимир Бућ- 
ковић, Мирослав-Мишо Арсенијевић,

Херцег Нови: Слободан Вучуровић, Бранислав Ђуро- 
вић, др Витомир Вујиновић, Драган Дутина, Радисав Ивовић 

Рожаје: Његош Булатовић,
Цетиње: др Војислав Ражнатовић, Димитрије Пејовић, 

Радојица Радовић, Божидар Вуксановић, Милисав Б. Вујовић, 
Котор: Момчило Ћетковић, Јован Добриша, Никола 

Мештровић, др Славко Зоговић, Божидар Зец,
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Колашин: дрИван Пижурица, Веселин Драшковић, Дра- 
ган Тодоровић,

Даниловград: др Светислав Ђуровић, Кезун Ф. Перовић, 
Александар Јовићевић,

Бијело Поље: др Љубо Крговић, Милован-Мишко Кља- 
јевић, Љубо Глушац, Радош Величковић, Милета Булатовић, 
Бранислав Зејак, Војислав Ракочевић,

Плав: Милан Стијовић, Драган Катић,
Бар: др Војислав Кнежевић, Раде-Пуцо Ђуровић, др 

Томислав-Торо Божовић, Радуле Тепавчевић, Предраг По- 
повић, Миленко Клисић, Ловћенка Поповић

Пљевља: др Новица Станић, др Радош Кнежевић, др 
Милош-Мишо Зарубица, Зоран Брашанац, Миленка-Цица Чо- 
ловић, Јакша Поповић, Славко Марковић, Маринко Лацма- 
новић, Радмило Јоксовић,

Титоград: проф. др Митар Чворовић. Ранко Јововић, 
Павле Милић, Божидар Божовић, Бранко Ђуришић, Веселин 
Улићевић, Будимир Дубак, Драгољуб Стаматовић, Радисав 
Пуповић, Светозар Савовић, Петар Вујовић, др Драган То- 
доровић, Лука Вукчевић, др Душан Драговић, Борислав- Боро 
Беговић, Велибор Поповић, Предраг Дрецун, Светислав 
Вуксановић, Љубомир Раичевић, Драган Марковић, др Саво 
Рубежић, др Борислав Вучељић, Милутин Станковић, Веселин 
Вукчевић, Радмила Дабовић, Божидар Асановић, Будимир 
Разић, Веселинко Мијајловић, Илија Мировић,

Будва: др Митар Љубиша, Бранко Б. Каженегра, 
Шавник: Велимир Томић,
Тиват: Ненад Вучетић, Петар Ивошевић,
Улцињ: Петар Кнежевић, Јосиф Чимчур, Драган Про- 

дановић,
Мојковац: Југослав Рабреновић, Бранко Јанкетић, 
Никшић: Милорад Миловић, Драган Дацић, Веселин 

Копривица, Димитрије Бјелица, Александар Стаматовић, Бо- 
рислав Филиповић, др Веселин Латковић, др Војислав Дра- 
говић, Новак Радуловић, др Радомир Николић, Момир Вој- 
водић, Иван Луковац, Блажо Ђурковић, Радојица Миљанић.
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За 26. август 1990. године заказан је велики скуп на 
којем је требало да говоре академик Јован Рашковић и др 
Радован Караџић те да се потпише декларација о сарадњи сес- 
тринских странака: СДС Републике Српске Крајине, СДС Ре- 
публике Српске и Народне странке. На неколико дана прије 
тога датума (24.8.), у манастиру Грачаници на КиМ одржан 
је скуп на којем је потписана декларација Српске слоге од 
стране представника српских странака и Српске православне 
цркве. Потписник те декларације била је и Народна странка.

Нашли смо се у муци да нађемо простор за одржавање 
тако великог скупа какав смо очекивали доласком Рашковића 
и Караџића. Гдје год смо се обраћали, љепорјечиво смо одби- 
јани. На крају, пођемо Павле Милић, Миленко Мирановић и 
ја у Голубовце да код локалне власти тражимо да нам одобре 
коришћење игралишта локалног клуба Зета. Нема збора! 
“Добронамјерно” нам локални моћник препоручује једну по- 
љану, сеоску утрину на путу за Плавницу до које се стиже 
сасвим уским путем. Ни струје, ни воде, ни пута. Нервозни, 
враћамо се у Подгорицу. Пролазимо преко моста на Цијевни. 
Поред пута ознака села Српска, накривљена, упрљана, али се 
још види. Мало је ко знао да се то село зове Српска. Сло- 
вило је као Цијевна. Пролазимо поред гробља. Лијево од пута 
указује се велика пољана, голет, али изнад ње пар сеоских 
кућа. Миленко се досјети: “Дајте, да видимо овдје. Замислите 
да се чује митинг у селу Српска код Титограда. То би био 
пун погодак” ! Господин Мирановић је био некада познати фу- 
дбалер Будућности и Борца из Чачка. Касније ће се испоста- 
вити да је заиста ово био пун погодак. Пођемо у најближу 
кућу. Дочека нас љубазни домаћин. Био је то брат од стри- 
ца народног хероја генерала Велимира Терзића, историјске 
личности из Априлског рата, храброг човјека који се супрот- 
ставио и замјерио Титу и пар година након тога умро. Обја- 
снимо намјеру због које смо дошли, тражимо дозволу за ко- 
ришћење струје и воде, и љубазни домаћин одмах одобрава. 
Тако је, захваљујући првенствено честитој и храброј породи- 
ци Терзића, на пољани у селу Српска, 26. августа 1990. го- 
дине, одржан велики митинг. На дан одржавања митинга де- 
легација Народне странке посјетила је, са родбином пок. ге-
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нерала Терзића, његов гроб у селу Српска и запалила свијеће 
за помен његовој плементитој души. Био је то велики скуп. 
Говорили су: Јован Рашковић, Велибор Остојић умјесто Радо- 
вана Караџића, Новак Килибарда. познати историчар др Весе- 
лин Ђуретић, др Боро Филиповић и неки други. Потписана је 
Декларација о сарадњи три сестринске странке.

Новак Килибарда је у свом говору уздигао Зету и Зе- 
ћане кроз историју овог краја. Говорио је о злу комунизма 
“чији је пелцер дошао са Запада” и много теже покосио овај 
крај од свих зала из раније прошлости. Нагласио је: “да је 
Западу било стало да очува православље не би Турци ни 
долазили на Балкан”. Његове ријечи: “Ми сада Западу пре- 
поручујемо комунизам и нека га гаје седамдесет година, а ми 
ћемо, надам се ићи другим путевима. Очекујемо слободну Ру- 
сију и јачање православља и на Балкану”... пропраћене су 
бурним аплаузом.

Господин Велибор Остојић је са нескривеним емоција- 
ма и забринутошћу над судбином српског народа, испред 
Српске демократске странке БиХ, поздравио: “своју једнород- 
ну српску браћу’. Наставио је :“Драги мој јуначки црногорс- 
ки, његошевски, српски народе, увјерен сам да ће овај сусрет 
у селу Српска, у Зети, бити почетак ударања темеља зајед- 
ничког живота свих Срба, живота мира, слободе и толеран- 
ције, и суживота са осталима у нашој земљи.... Српски народ 
је узнемирен већ два вијека зато што тражи своју отаџбину 
и ни до дана данашњег не зна гдје су јој границе и докле 
сеже та држава”. Посебно је са трибине послао поруке упо- 
зорења српском народу да избјегне грађански рат који му се 
намеће и који се, на разне начине, већ одавно одржава.

Најава харизматичног Србина, академика Јована Раш- 
ковића, в о |е  Срба из тадашње Хрватске, изазвала је велике 
овације. Народ је екстатички скандирао име академика а по- 
том запјевао: ”Далмацијо да ти није Книна, не би знала да 
имаш Србина”. Др Рашковић је топло захвалио на пјесми, 
изражавајући истовремено задовољство што је у Црној Гори 
и: “што могу поздравити сестринску Народну странку, што 
могу боравити са вама и подијелити неку мисао, подијелити 
тугу, најмање у овом часу могу подијелити радост”...
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Слушајући “Онамо онамо”, химну Народне странке, 
академиик Рашковић је рекао: “Текст ваше химне “Онамо 
онамо” вратио ме у моје дјетињство. Сјетио сам се да ме баш 
са овом пјесмом моја српска мајка успављивала. Док сам 
химну слушао једва сам савладавао сузе и сад их једва савла- 
давам. Сматрају ме вођом народа и зато морам бити озбиљан 
и зато не смијем бити сентименталан, а у овоме тренутку бих 
можда најрадије и заплакао”. Народ одушевљено кличе: “Јово, 
Јово”...Потом је говорио о посјети манастиру Острог и све- 
том Василију Острошком, чији дан упокојења није случајно 
изабран за дан формирања Народне странке: “Св.Василије је 
симбол чврстине, симбол вјере и наде, симбол православља... 
Српски народ имао је један сраман период од 45-50 година 
када се умјесто своје праве духовности везао за једну иде- 
ологију која је, не само за српски народ, али највише за срп- 
ски, била идеологија која је покривала све његове вриједнос- 
ти. Била је идеологија која је једноставно укинула стварност, 
идеологија лажи. Доста нам је идеологија лажи. Српском на- 
роду сада треба идеологија истине и духовност Српске пра- 
вославне цркве....” Надахнуто обраћање “своме српском на- 
роду Црне Горе, Црногорцима” господин Јован Рашковић 
завршио је личним увјерењем да ће: “Југославија опстати” и 
узвиком: “Нека буде Југославија” ! Дуго потом га је пратио 
аплауз и скандирање његовог имена. Било је и суза и радости.

Угледни српски историчар, Веселин Ђуретић, подсје- 
тио је у свом говору на своје гостовање код академика Раш- 
ковића у Книнској крајини гдје је српство било заборављено, 
избачено из уџбеника, избачено из наше историје, избачено 
из свјетских архива: “Свијет је већ био навикнут да српство 
тражи у оквирима мале Србије, а около се налазе некакви 
мјешовити крајеви, или како се то на ватиканским картама 
назива-Тегга missionis (земља коју тек треба вратити у праву 
католичку вјеру)”.

Потресна су била Ђуретићева подсјећања на срамне 
догађаје из Другог свјетског рата када су у Зети побијени 
православни попови од комунистичке руке безумља, која је 
таманила и све овдашње угледне Србе, па и саме комунисте 
који су позивали на разум и опрез.
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Наш брат са Косова и Метохије Коста Булатовић, тада 
потпредсједник СПО-а своје обраћање је сажео у три пору- 
ке: ”Да се обожимо, да се сложимо и да се умножимо”. Ње- 
гова три уздигнута прста, пратиле су овације народа.

Сл.11. Митинг Народне странке у Српској, у Зети

Скуп на којем је било око 15.000 посјетилаца, велики 
народни гуслар Бошко Вујачић, уз струне гусала, завршни 
акорди величанственог митинга.

Било је право задовољство дружити се са др Јованом 
Рашковићем, научником свјетског угледа, ерудитом, правим 
народним трибуном. Био је оснивач и први предсједник Срп- 
ске демократске странке у Хрватској. Залагао се за политику 
толеранције и ненасиља. То није одговарало екстремистичком 
режиму Фрање Туђмана и ХДЗ-а. Свакако да су га са подо- 
зрењем гледали и српски екстремисти. Да би сачувао Србе и 
њихов статус у новонасталим условима, био је спреман да раз- 
говара и са највећим непријатељима. Његов разговор са Ту- 
ђманом неки су доживјели као издају српских националних 
интереса. Пошто није могао одговорити и ријешити миротво- 
рачке захтјеве Јована Рашковића, Туђман је објелоданио тајни 
разговор са Рашковићем да би га компромитовао код Срба. 
Хрватска пропаганда, а дијелом и српска, нажалост, посебно
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су потенцирали дио разговора у којем је Рашковић рекао, на- 
равно, у сасвим другом значењу, да “су Срби луд народ” и 
да са њима није лако постићи договор, уколико се не води 
флексибилна политика. Срби су касније смијенили тог вели- 
ког човјека са мјеста предсједника СДС Хрватске, па је мо- 
рао да напусти Шибеник и Крајину.

Убрзо након овога умире као изгнаник, а све његове 
миротворачке идеје пале су у воду. Крајина и Славонија су 
изгореле у пламену “Бљеска” и “Олује”. Чини се да су се 
слушали његови савјети српски народ не би доживио страдање 
које га је задесило. Овај великан српског народа који је на 
политичку сценуо бануо као метеор, биће сломљен поступци- 
ма оних који су своме народу припремили другачији пут.

Сл.12. Са Јовом Рашковићем: В.Ђуретић, Б.Бојовић, 
Н.Килибарда

Након овог митинга, услиједио је позив Народној стра- 
нци да њен предсједник учествује на скупу српских лидера у 
Франкфурту. Овом скупу требало је да присуствује престо- 
лонаследник Александар II Карађорђевић, принц Томислав Ка-
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рађорђевић, Јован Рашковић, Радован Караџић, Вук Драшко- 
вић и још неки. Некако у исто вријеме је требало да се одр- 
жи велико сабрање у Павином пољу, гдје је требало да се 
освјешта новоподигнута црква. Сјећам се да је Килибарда ви- 
ше желио да иде у Павино поље него у Франкфурт. Шта је 
превагнуло, да ли став тада утицајне госпође Лазаревић и 
Павла Милића, или нешто друго, не знам. Али Килибарда је 
пошао за Франкфурт са мислим, Момиром Чабаркапом. На- 
родна странка би имала далеко већу корист да је Килибарда 
присуствовао скупу у Павином пољу. Он је већ био препоз- 
нат у народу као политички носилац интереса српског наро- 
да и сигурно да би се изборио да говори на том скупу. Овако 
странка од тог окупљања није имала неке посебне политичке 
користи. На скуп сам пошао са Момиром Војводићем, Бором 
Вукићевићем и Стојаном Јанковићем. Господин Момир Војво- 
дић угледни књижевник, познати професор и један од актив- 
них учесника у стварању Народне странке. Господин Боро 
Вукићевић је правник, човјек који је свим својим бићем при- 
падао идеји Народне странке. Скупу у Павином пољу је при- 
суствовао и Мијат Мијатовић, који је формирао први одбор 
Народне странке у Колашину. Овај човјек је био првоборац 
колашинског краја, високи функционер у Влади Црне Горе 
послије рата, голооточки мученик. Касније се посветио дома- 
ћинству. На Сињајевини је држао велику стоку, посјећивали 
су га угледни српски интелектуалци и дисиденти: Добрица 
Ћосић, Матија Бећковић и многи други. Био је речит, обда- 
рен народном мудрошћу, храбар. Друговао је са Матијом Бе- 
ћковићем. У његовој кући, у Колашину, становала је са дје- 
цом Матијина мајка, госпођа Зорка. То се дешавало у ври- 
јеме када такав поступак Мијатов нијесу одобравали ни ло- 
кални ни републички моћници. Скуп у Павном пољу није био 
посјећен како се очекивало. Вјероватно зато што нијесу 
дошли Јован Рашковић, Радован Караџић, па и Новак Кили- 
барда. Светковина је прошла без јавног наступа било кога из 
Народне странке. Ми који смо ишли, нијесмо званично били 
ни позвани.

Средином септембра 1990. године, Килибарду је при- 
мио Слободан Милошевић, тада предсједник Србије. Састанак
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је уприличен послије интервенција Добрице Ћосића и Јована 
Рашковића. У сјећању ми је остало одушевљење са којим је 
др Килибарда причао о том састанку. Истицао је Милоше- 
вићеву мудрост и привлачну физиономију која је, наводно 
била далеко интелектуалнија од оне која се могла видјети на 
телевизији и сликама. Детаља разговора, како их је пренио 
Килибарда, се у потпуности не сјећам. Навешћу их према 
казивању господина Момира Чабаркапе:

“Прво Милошевићево питање, каже Килибарда, било 
је: “ Да ли се Народна странка цепа?”. То говори да је упоз- 
нат са неким “активностима” у странци. Одговорио му је: 
”Ријеч је о “крилима” у странци, а о цијепању нема ни го- 
вора.“ Према Килибарди, разговор је даље текао овако:-Ви 
можда нисте ни свесни колико за српство и српски народ 
значи СДСХ, СДС БиХ и Народна странка. Можда ћемо се 
борити за свако имање-рекао је Милошевић. - Јесмо и те 
како. Ми будимо српску свијест у Црној Гопри и Херцего- 
вини, па дијелом и у Босни. Чини ми се да Србија није свјес- 
на улоге Црне Горе у овом времену и према њој се увијек 
правилно не поступа. Рецимо није се смјело дозволити да 
пропадне “Целулоза” у Иванграду и неке друге фабрике па 
да народ остане без посла и хљеба.... Оћутао је, што сматрам 
одобравањем, с обзиром да је реаговао када се није слагао. 
Зашто нијесте посјетили Црну Гору, народ Вас је тамо очеки- 
вао?” Па, можда би било незгодно...- Ваша је била обавеза 
да дођете. А што би Вас дочекало сто хиљада људи, то није 
Ваш проблем (Мало се на то зацрвенио). Преблаги сте према 
Косову.” Нисмо, ништа од државности неће остати, реаговао 
је повишеним тоном Милошевић.- Зар Универзитет и Ака- 
демија наука нијесу два основна елемента државности?- Уки- 
нућемо и то! (Можда је Милошевићева искреност била прет- 
јерана, јер могао сам бити провокатор, каже нам Килибарда, 
правећи дигресију).- Како вам се допада програм Народне 
странке.?- Мислим да је програм добар. Значајно је то што 
инсистирате на државности Црне Горе.- Причали смо још о 
луци у Бару, економској помоћи Црној Гори. Ех, када би смо 
ово могли да објавимо, то би значајно утицало на изборе. 
Народна странка би сигурно добила највише гласова. Мислим
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да не би било лоше да тражимо фонограм па да садржај раз- 
говора објавимо, у договору са Милошевићем. Без договора 
нема објављивања, јер ја, ипак, нијесам Туђман, закључио је 
Килибарда реферисање о сусрету са Милошевићем. Фонограм 
нијесмо добили, а ја, нажалост, више нијесам водио дневник”, 
каже господин Чабаркапа.

Када сам читао овај текст господина Чабаркапе, из 
подсвијести су ми навирала сјећања на скоро сваку мисао и 
реченицу из овог разговора. Зато мислим да му се може прис- 
тупити као аутентичном, вриједном документу.

Приближавали су се Први парламентарни и предсјед- 
нички избори у Црној Гори. Све до сада описане страначке 
активности након Оснивачке скупштине биле су подстакнуте 
изборима који слиједе.

Сл.13. Новак Килибарда говори на митингу у Подгорици

Велики предизборни митинг на Тргу у Подгорици био 
је масовно посјећен. Био је то, до тада, најмасовнији скуп 
Народне странке. На тргу Ивана Милутиновића дисало се јед- 
ном душом. Странка је била у истинском успону. Слио се
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народ са свих страна. На говорници: Јован Рашковић, Матија 
Бећковић, Веселин Ђуретић, Милић од Мачве, Бора Ђорђе- 
вић, Растислав Петровић, Новак Килибарда и нас неколико 
из најужег руководства странке. Нашим политичким про- 
тивницима, тадашем Савезу комуниста Црне Горе и Либера- 
лном савезу није могло да буде свеједно док су посматрали 
огромну енергију на главном Тргу и улицама Титограда. У 
говорима се наслућивала политичка специфичност и профи- 
лација Народне странке, посебно дистанцирање у односу на 
актуелну политику Титограда и Београда. Али било је ме |у  
гостима и говорника који су афирмисали политику Слобо- 
дана Милошевића. У томе је “најдаље отишао” Растислав Пе- 
тровић.

Сл.14. Говорници и гости на митингу у Подгорици

У новембру мјесецу 1990. године, у Титограду је 
изашао први број листа “Огледало”, гласила Народне стра- 
нке. Главни и одговорни уредник био је господин Момир Ча- 
баркапа који се потпсао псеудонимом Драган, да не би имао 
проблема са “Вечерњим новостима” у којима је радио као
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новинар. Редакцију првог броја “Огледала” чинили су: др 
Новак Килибарда, др Божидар Бојовић, Момир Војводић, 
Драган Барјактаревић, Небојша Јеврић, Илија Лакушић, Ра- 
нко Јововић, Миодраг Трипковић, Аћим Вишњић, Милован 
Ковачевић, Драгољуб Шћекић и Момир Чабаркапа. Први број 
“Огледала” био је садржајно веома богат. Поред Програма и 
љетописа Народне странке, врвио је од занимљивих прилога. 
Тада епископ банатски, његово преосвјештенство г. Амфи- 
лохије (Радовић), написао је прилог под насловом “Црно- 
горски аутокефалисти у огледалу православне цркве”. Ево 
сегмента из тог текста:

“Аутокефалисти” наших дана и сами су жртве дуготра- 
јне расцрковљености и брозоморне “шпањолке”. Отуда, вје- 
роватно, нијесу ни сами свјесни чињенице да зли дух, искори- 
јени цјелокупно хришћанско наслеђе у Црној Гори и који је 
покушао свим средствима да у свијест потомака св. Јована 
Владимира, светог Петра I и Петра II Петровића Његоша 
утисне печат апокалиптичне Звијери намјесто Христа бога- 
покушава да преко њих, под другачијом образином, постигне 
сличан или исти циљ. У временима духовног буђења народа, 
али и кризе његове самосвијести, они би хтјели да пробуде у 
њему и обнове племенску свијест. “ Црногорству” треба наћи 
религиозно утемељење. Као у многобожачка времена: нација, 
да би то била, мора да има свога “бога” у пантеону осталих 
племенских богова. Племенско божанство, или обоготворено 
племе, захтијева и своју “цркву” ради његовања његовог ку- 
лта.

Главни заговорници “црногорског бога” и “црногорске 
цркве” немају практично никакве везе са самом Црквом. 
Многи од њих не само што немају основне појмове о Цркви 
него је питање у шта они вјерују и да ли су крштени. Уз то, 
м е |у  главним “аутокефалистима” налазе се и људи као што 
је на примјер Шефкет Крцић, (поријеклом муслиман). Пита- 
ње је каква му је веза са родним исламом, а камоли са 
православном црквом!.

Занимљиво је да један од главних идеолога црногорских 
аутокефалиста др Данило Радојевић у својој митоманској ре- 
вности иде толико далеко да не само што “историјски” ут-
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врђује аутокефалну “Црногорску православну цркву”, него 
много прије ње “Црногорску католичку цркву”. Мит о њој 
заснива на Барској архиепископији чији бискуп и до данас 
носи титулу “примаса Србије”. Митоманија не би била мито- 
манија кад не би ишла до краја. Њоме занијет, др Радојевић 
Барску архиепископију схвата онаквом каква она никада није 
била, ни по називу ни по устројству. На првом мјесту она не 
може бити “црногорска” јер док је нешто значила за прву 
српску државу, та држава се звала Зета, а не Црна Гора. Дру- 
го, само устројство римокатоличке Цркве, како тада тако и 
данас, не познаје и не признаје никакву од Рима самосталну, 
чак ни помјесну, још мање “аутокефалну” цркву. И дјеци је 
познато да је аутокефалност, али по много чему другачијег 
типа од оног како је замишља врли Радојевић и његови сљед- 
беници, први извојевао у средњовјековној српској држави, 
“аутокефалистима” толико мрски Свети Сава. Свети Сава је 
то учинио у тренутку када је римски папа приграбио апсолу- 
тну власт не само над црквама Запада (м е|у  којима је Барска 
архиепископија била једна од не много значајних) него и над 
свјетовним владарима. У процијепу између апсолутистичког 
Рима и универзалистичким тенденцијама склоног Цариграда, 
Свети Сава је израстао у једну од најзначајнијих, тако рећи, 
пророчких личности у Европи XII вијека бранивши и одбра- 
нивши помјесну самосвојност и пуноћу цркве народа божјег 
на одређеним географским просторима, сагласно древном
црквеном устројству....

Послије укидања Пећке патријаршије, Цетињска митро- 
полија је, стицајем околности, почела да живи самостално и 
та самосталност је условљена, не промјеном њеног канонског 
поретка, него улогом коју је играла у Црној Гори и услова 
под којима је живјела. То се потпуно јасно види из писма 
Молебенице главара, упућеног Марији Терезији 22. априла 
1779. године. У њему се каже изричито да митрополит црно- 
горски “зависи од Пећког трона у Србији”. Црногорски збор 
пристаје да нови митрополит буде рукоположен у Карловци- 
ма, али “само дотле докле Турци буду владали Србијом, те 
не можемо да га слободно пошаљемо у Пећ.”. Због полити-
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чких прилика и блискости са Русијом, Петар II и његови на- 
следници рукоположени су у Русији”.

Први број “Оледала” покренут је, поред осталог, зато 
што су се приближавали Први паралентарни избори, а у 
државним медијима, који су били под потпуном контролом 
владајућег СКЦГ, Народној странци је био веома, веома 
ограничен приступ.

Сигурно је да су се комунисти уплашили Народне 
странке и њене нарастајуће снаге која се није могла сакрити. 
Зато су почели организовани напади, појединачни или груп- 
ни, преко медија, који су били под пуном контролом влада- 
јућих структура. У тим нападима, они који су дошли на власт 
рушењем старог руководства у октобарско-јануарским збива- 
њима, почели су повремено, истина скривено, да користе 
кадрове ранијег режима у нападима на Народну странку.

Чуло се за причу да је договорено са челницима СКЦГ 
да Народна странка добије 15% мандата на предстојећим 
изборима. Не знам да ли је и како договарано, али ако јесте, 
Народна странка је сигурно закинута. Снага странке у наро- 
ду, која је попримала облике покрета, била је далеко, далеко 
већа. Мислим да би тада на контролисаним изборима, без 
крађе, угрозили СКЦГ. Наравно, са манипулацијама које су 
они могли да у сваком моменту остваре методама које су кас- 
није изашле на видјело, могли смо да останемо и кратких 
рукава. Ми смо о тим методама веома мало знали, а били 
смо у великој мјери и наивни.

На Првим вишестраначким изборима одржаним 9. де- 
цембра 1990. године, Народна странка је у републичком 
Парламенту од 125 мандата, освојила 12. У општинским Ску- 
пштинама освојили смо 102 мандата. Очекивали смо бар 
30% гласова за Народну странку. А можда и више. Кому- 
нисти су убједљиво побиједили, друга је била коалиција сепа- 
ратистичких странака, а трећа Народна странка. Касније су 
неки функционери из врха комунистичке партије приватно 
причали “да су избори покрадени, да је Народна странка, ре- 
цимо у Никшићу и још неким градовима сјеверне Црне Горе, 
добила више гласова од њих”. Било је, међутим, касно.
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На предсједничким изборима кандидат Народне странке 
др Новак Килибарда је прошао далеко слабије него се очеки- 
вало. Био је посљедњи од три кандидата (Момир Булатовић 
170.092, Љубиша Станквић 65.998, Новак Килибарда 33.531). 
Нијесмо очекивали побједу др Килибарде на предсједничким 
изборима. Истине ради, није ни он. Сматрао је да треба да 
учествује на изборима као кандидат странке која показује 
изворну снагу народа у Црној Гори.

Лош Килибардин резултат на предсједничким изборима 
био је довољан разлог за групу челника странке који су били 
познати учесници у октобарско-јануарским догађајима, да 
покрену питање одговорности и смјене др Килибарде. Саста- 
нак руководства странке одржан је у просторијама титоград- 
ског прдеставништва “Леснина” чији је власник био господин 
Стојан Јанковић. Отворено је чак и питање ко је основао На- 
родну странку. Група познатих учесника октобарско-јану- 
арских догађаја настојала је да докаже да су они родона- 
челници и да су хтјели да оснују странку којој би дали име 
“Странка октобарско-јануарских догађаја” . Ретроспектива 
догађаја које је прецизно изнио господин Момир Чабаркапа, 
била је непобитан документ о оснивању Народне странке. 
Учесници октобарско-јануарских догађаја укључили су се у 
процес тек на Трећем састанку Иницијативног одбора. Према 
томе, зна се ко је родоначелник Народне странке. И велика 
већина је била за то да Килибардин изборни неуспјех не 
треба да буде разлог за његову смјену. Странка је, између 
осталог, већ била препознатљива по њему.

Странка је изборила парламентарни статус са далеко 
мање мандата од стварне снаге коју је имала у народу, што 
ће каснији догађаји потврдити. У сваком случају, сада се 
могло далеко лакше функционисати. До тада се на састанке 
и страначка окупљања ишло о своме брашњенику и својим 
колима. На вјечитој услузи је био Милета Павићевић са сво- 
јим ”мерцедесом”. Милета је радио више година у Њемачкој 
и стекао, за оно вријеме, солидан иметак. Као велики и 
истински патриота, национални борац, није се жалио. Иметак 
се више топио него увећавао, али он се није предавао. 
Касније ће бити проглашен за војводу од стране последњег
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живог четничког војводе др Мила Ракочевића који је живио 
у Паризу.

Будући парламентарна странка, требало је да добије- 
мо просторије и одређена средства за рад. Тако је требало да 
буде и томе смо се надали, али неће ићи лако чак ни у По- 
дгорици ни у општинама гдје смо добили одборнике и који- 
ма је требало да се обезбиједе елементарни услови за рад. 
Актуелна власт настојаће да нам отежава рад, да нас марги- 
нализује и ослаби. Политички, планирали су нас да покрије- 
мо позицију екстремне деснице, за коју се унапријед знало да 
јој је горњи изборни лимит 10% Уистину, политички, Наро- 
дна странка никада није припадала тој филозофији.

Клуб посланика Народне странке конституисан је 5.1.
1991. године, а за предсједника Клуба изабран је др Митар 
Чворовић. Посланици првог клуба Народне странке основане
1990. године били су: др Митар Чворовић, Ранко Јововић, 
пјесник, др Новица Станић, Милан Цимбаљевић, професор из 
Берана, Павле Милић, Милорад Миловић из Никшића, Бо- 
жидар Зоњић, професор српског језика и кижевности из Ан- 
дријевице, Слободан Вучуровић, инжењер из Херцег Новог, 
др Војо Драговић, професор из Никшића, др Љубо Крговић, 
агроном из Бијелог Поља, др Радош Кнежевић, љекар из 
Пљеваља, Благота Вукчевић правник из Подгорице. Др Ми- 
тар Чворовић је изабран за првог предсједника Клуба посла- 
ника Народне странке.

Јасан, речит, и оштар поле- 
мичар, максимално принципијелан 
и пристојан. Својим наступима ос- 
таће упамћен као један од најбо- 
љих посланика у парламенту Црне 
Горе. Др Новак Килибарда, госпо- 
| а  Лазаревић-Јововић и моја мале- 
нкост, нијесмо били на изборним 
листама. Таква је била одлука Гла- 
вног одбора. Др Боро Филиповић и 
Момир Војводић били су кандида- 
ти за Предсједништво републике.
Нијесу успјели.

Сл.15. Др Митар Чворовић
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Странка је наставила да се организационо консолидује. 
Формирају се општински одбори, просторије Главног одбора 
у Подгорци се селе из Спортског центра у закупљену собу 
хотела “Подгорица” , а потом у зграду Катастра. Те простори- 
је ће касније Војин Лазаревић, посланик и приватни бизнис- 
мен преуредити и упристојити.
Господин Војин Лазаревић потиче 
из угледне грбаљске породице.
Син је познатог адвоката Владана 
чији је брат др Филип, познати 
љекар, убијен од стране кому- 
ниста. Ова узрела градска обитељ 
живи у вили “Пима” у Котору, са 
манирима традиционалне, добро 
стојеће, интелектуалне породице.
Војин, иако јединац, пловио је на 
бродовима и учио занат од старог 
“морског вука”, капетана дуге 
пловидбе Шпира Ђурановића.

Странци се прикључују нови људи. Гдје год можемо, 
тражимо квалитетне људе. У странци се интелектуалним ква- 
литетом већ издвајају Велибор Поповић, економиста, Драган 
Шоћ, правник, Предраг Дрецун, економиста, Предраг Попо- 
вић, економиста, Будимир Дубак, познати књижевник. Вели- 
бор Поповић је већ афирмисани економиста који ради на 
одговорном мјесту у републичкој служби књиговодства. По- 
ријеклом Куч, потомак Марка Миљанова, систематичан у 
раду, одговоран и марљив. Улива пуно повјерење. Драган 
Шоћ је био право откровење. Дошао је из “Машинопромета”, 
по препоруци Миленка Мирановића, гдје је радио као пра- 
вник. Скроман, али пркосан полемичар, речит, рационалне и 
јасне мисли. Ујчевина му је угледно братсво Ђурашковића из 
Ријечке нахије. Као студент је побјеђивао на такмичењима 
рецитатора. Рођени посланик. Др Килибарда је неко вријеме 
био сумњичав према Драгану Шоћу. Касније, када је стекао

Сл.16. Војин Лазаревић
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повјерење, вјешто ће користити Шоћеве квалитете. Предраг 
Дрецун је прича за себе. Из угледне је породице, изразито 
интелигентан, али назначено самосвој, са манирима који ми 
не улијевају повјерење. Црмничанин Предраг Поповић, је 
млад, његован, храбар, радан и интелигентан. Харизматични 
Будимир Дубак, врсни интелектуалац, утемељен у вјери и 
традицији, постаје један од најпрепознатљивијих ликова На- 
родне странке.

Рад на терену је био напоран. Терет је носило нас 
неколицина. Тамо гдје нијесмо у могхућности да формирамо 
Одбор, бирају се иницијативни одбори од по неколико члано- 
ва, који треба да представљају језгро будућег Одбора.

Један од тих састанака умало није имао трагичан епи- 
лог. Заказали смо састанак у Рожају, мјесту гдје сам као 
млад љекар радио неколико година и гдје сам имао пуно поз- 
наника. Био сам и кум угледној породици Куртагић. Идемо 
мојим колима Павле Милић и ја. Киша, влажан пут. Журимо. 
На непун километар прије уласка у Слијепач мост, улетим 
брзо у једну кривину, прикочим, ауто се занесе и риља шља- 
ком и блатом поред пута. Зауставимо се изнад провалије. 
Десни предњи точак још на земљи, лијеви, на мојој страни у 
ваздуху. Цимају се кола. Смиримо се, некако изађе Павле, 
што олакша предњи трап, сједне на задњи гепек. Ускоро 
наиђу теретна кола, извуку нас. Лада ни осјетила. Наставимо 
пут.

Сала у Рожају препуна. Здравимо се и љубимо. Сас- 
танак је протекао у коректној атмосфери, мада на њему није 
било ништа мање припадника муслиманске вјероисповијести, 
него православних. Али када је требало да формирамо Од- 
бор, мало јунака. Већ је пропаганда чинила своје. Народна 
странка је шаптачком диверзијом проглашавана ултранацио- 
налистичком, четничком. Формирали смо иницијативни одбор, 
али у том мјесту нијесмо никад имали прави Општински од- 
бор. Православни мјештани су се р а |е  опредјељивали за 
СКЦГ, односно касније ДПС и СНП.

У Пљевљима је др Станић окупио угледне људе и 
странка је у овом мјесту имала јако уопориште. Без обзира 
на, што би се рекло, упућеност народа овог краја на идеју

50



ГОДИНЕ САБОРНОСТИ И  РАСКОЛА

Народне странке, сигурно је да су томе допринијели посебно 
др Станић, Миленка-Цица Чоловић и многи њихови сарадни- 
ци.

У Мојковцу смо формирали Одбор. Истиче се неколи- 
ко угледних људи: Љубо Раденовић, Светозар Томовић, Југо- 
слав Рабреновић, Бранко Јанкетић, Перо Радовић, Томислав 
Мрдак, Миодраг Вуковић...

У Колашину, странка посебно јача. Поред Мијата 
Мијатовића, истичу се угледници: Драган Тодоровић, правник, 
др Иван Пижурица, Веселин Драшковић, Бошко Влаховић, др 
Саво Марковић, Горан Ракочевић, Дарко Меденица..

У Шавнику у Одбор улази пуно угледних Дробњака и 
Ускока: браћа Чворовићи (Милисав и Мирослав), Велимир 
Томић, Милић Грдинић, Данило Гвозденовић, Крсто Кујун- 
џић...

У Будви: Душан Никлановић, др Митар Љубиша, Стево 
Борета...

У Котору: Никола Мештровић, Слободан Беберовић, 
Момчило Ћетковић...

У Тивту: Ненад Вучетић и Перо Тројановић...
У Херцег Новом: др Вито Вујиновић, Шпиро и Драган 

Ђурановић...
У Никшићу: Милорад Миловић, Новак Радуловић, Бра- 

нко Сјеклоћа, Мираш и Саво Ђурђевац, Драган Дацић, Чедо 
Врачар, Веселин Копривица, Момо Миљанић..

У Даниловграду др Свето Ђуровић..
У Улцињу Драган Продановић и његова цијела поро-

дица..
У Плаву: Милан Стијовић, професор, Драган Катић..
У Андријевици: Божо Зоњић, Драган Катић..
У Подгорици: Будимир Дубак, Бранко Ђуришић, Васи- 

лије Радуловић, др Милош Цимбаљевић, др Георгије Брајо- 
вић, Рашко Миловић, Драган Дујовић, Свето Раичковић, 
Мило Вукчевић, Зарија Вукчевић, Миливоје Вукчевић, Ђоко 
Вукчевић, Чедо Радусиновић, Веселин Мијајловић...
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Преглед актуелних догађаја у СФРЈ

На почетку јуна 1990. године, у једнодневну посјету 
Југославији дошао је амерички државни секретар Бејкер. У 
то вријеме, САД се формално залажу за опстанак СФРЈ 
(преуређене, али очување федералне државе). Постојале су 
наде да се рат може избјећи. Али чињеница је да од 1990. 
године амерички став према југословенској кризи није био 
повољан за југословенске и српске интересе.

У самом почетку САД је била против признавања јед- 
нострано отцијепљених република Словеније и Хрватске. Али 
је такав став касније формиран промјеном одлука неких 
земаља ЕУ и посебно Ватикана,

Од 28.3.1991 до 6.6.1991. одржано је шест састанака 
предсједника република, названих “путујући циркус”, са надом 
да ће се избјећи распад СФРЈ и грађански рат.

Словенија и Хрватска су 25. јуна 1991. прогласиле јед- 
нострану независност.

У Црној Гопри се током јула и августа врши општа 
мобилизација.

Крајем августа 1991. године, снаге Збора народне гарде 
Хрватске (тада паравојне формације) блокирале су гранични 
прелаз преко Дебелог бријега.

Јединице ЈНА са подручја Црне Горе добиле су наре- 
|ењ е за покрет у источну Херцеговину (20/21 септембар 1991. 
године.) Све оно што је слиједило, није обећавало ништа 
добро. Пуно је било промашаја, неорганизованог, а мало вој- 
ничког понашања. У овој, у основи легалној и на Уставу зас- 
нованој активности, ЈНА је имала велике губитке од стране 
бројних паравојних и парамилитантних јединица из Хрватске 
које су користиле тешко наоружање. Само са простора Црне 
Горе на том ратишту је погинуло 165 припадника ЈНА, а ста- 
тус ратних војних инвалида касније ће добити 236 особа.

Грађански рат у Босни и Херцеговини почеће 6. апри- 
ла 1992. године. Трајаће до 14. септембра 1995. године, а зва- 
нично је окончан мировним споразумом у Дејтону, 21. новем- 
бра 1995. године.
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4
ВЛНРЕДНЛ СКУПШТИНЛ НАРОДНЕ CTPAHKE 

(Никшић 9. 3. 1991),

Предскупштинске активности, г-ђа Нада Лазаревић- 
Јововић и г-дин Павле Милић напуштају Народну странку, 
Благослов Митрополита Амфилохија, Нови органи НС, Прве 
донације, Прва контрола рада Општинских одбора, Референ- 
дум о државно-правном статусу Црне Горе 1.3. 1992., Бојкот 
мајских савезних избора 1992., Проглашење СРЈ 27.4. 1992., 
Посета Милана Панића Црној Гори

У јануару 1991. почињу интезивне припреме за одр- 
жавање ванредне скупштине Народне странке. Дошло је у ме- 
ђувремену до озбиљних мимоилажења између др Килибарде и 
Главног одбора с једне и госпође Наде Лазаревић и Павла 
Милића с друге стране.

Почињао је рат, а Слободан Милошевић је уживао 
велики углед у народу. Момир Булатовић и Мило Ђукановић 
такође, су имали своје одане следбенике, првенствено као за- 
штитници заједничке државе. Народна странка је већ добро 
препознатљива као патриотска, странка која се чврсто залаже 
за очување заједничке државе са Србијом, наравно и другим 
републикама које то желе. Међутим, постојала је опасност да 
се не “утопимо” у доминантну партију “младих и лијепих”. 
Било је неопходно да се прави отклон, да се потенцирају раз- 
лике између Народне странке и странки и лидера који сли- 
једе комунистичку идеологију. Контакти госпође Лазаревић и 
Павла Милића са Слободаном Милошевићем и Мирком Јо- 
вићем, те неке њихове изјаве, сигурно да не иду у правцу за 
који смо се залагали.

Учесници октобарско-јануарских догађаја окривљивали 
су Килибарду за лош изборни речултат. Траже његову смјену. 
Све ово кулминираће у отворени сукоб. Огромна већина чла- 
ства је против смјене др Килибарде. Странка се у том тре- 
нутку препознавала по њему.
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Очито је да се радило о два различита виђења даље 
политичке профилације Народна странке. Госпођа Лазаревић 
и Павле Милић напустиће Народну странку и приступиће Ср- 
пској народној обнови Мирка Јовића.

На сједници Главног одбора 24. фебруара, утврђени су 
предлози Статута странке, утврђени предлози кандидата за 
органе странке, а разматрао се и Извјештај о раду странке у 
протеклом периоду и заказана је скупштина у Никшићу за 9. 
март 1991. године.

Сл.16. Б. Бојовић код ЊВП митрополита Амфилохија и 
владике Јована

У Никшићу је 9. марта 1991. одржана Прва ванредна 
скупштина Народне странке. Усвојен је нови статут. ЊВП Ми- 
трополит Амфилохије, благословио је скупштину и рад Наро- 
дне странке. ЊВП Митрополит Амфилохије, који је “благос- 
ловом епископа Цркве Христове, Српске, и благословом пат- 
ријарха-Цариградскога и Јерусалимскога и Московскога, пос- 
тављен да буде чувар светиње, заједно са народом Божијим у 
Црној Гори” чувајући и обнављајући свете храмове, крштава- 
јући и враћајући Вјери Христовој обезбожено покољење 
уживао је, још тада, велико повјерење и љубав у народу.
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Његов благослов значио је велику подршку угледу Народне 
странке и њеном даљем успону на политичкој сцени. За нас, 
још више, потврду да се крећемо правим путем.

За предсједника странке поново је изабран др Новак 
Килибарда. Према новом Статуту, умјесто 4, бира се само 
један потпредсједник. На предлог др Митра Чворовића, на ту 
функцију изабран сам ја.

Народна странка, сада као снажна парламентарна ст- 
ранка, има далеко веће утемељење у народу од оног који јој 
је припао на Првим парламентарним изборима за републички 
парламент (12 од 125 поланика). Нарастајућем угледу посеб- 
но доприносе наступи посланика Митра Чворовића, Ранка 
Јововића и других.

Почиње да пристиже и прва помоћ, јер странка ради у 
заиста отежаним условима. Актуелна власт не испуњава оба- 
везе према парламентарној странци. Све зграде, инфраструк- 
тура претходне власти, смијењене тзв. АБ револуцијом, тре- 
бало је да се дијели према процентуалној заступљености у 
парламенту. Тога наравно неће бити ни послије двадесет го- 
дина. “Не липши магарче до зелене траве” ! Господин Зоран 
Антић из Куршумлије, швајцарски пензионер, поклонио је 
Народној странци аутомобил марке “Тојота” . Полован, али за 
нас као нов. Инжењер Душан Никлановић поклонио је поја- 
чало са звучницима и телефакс за потребе листа “Огледало”

Иначе, господин Никлано- 
вић је угледни Паштровић, а од 
првог дана је приступио Народној 
странци. У раној младости био је 
активни учесник у Равногорском 
покрету. Заједно са братом Вла- 
дом, преживио је трагедију Зида- 
ног моста гдје су му убијена два 
рођена брата и два брата од стри- 
ца, сви испод 25 година. Први је 
предсједник Суда части Народне 
странке. Оснивач јеН В О  “Откријмо 
истину”о страдањима у “Словенач- 
ком прољећу”. Добитник је ордена Светог Саве.
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Лдвокат Војин Лазаревић из Котора поклонио je фото- 
копирни aparat. Ove donacije su b i le  u t o k u  qeTa и  jeseni
1991. гoдинe

Ha Bu~jeM доли 28. juHa 1991. гoдинe je oргaнизoвa- 
Ha nposiaBa поводом oBe вeликe bиткe. Било je нoрмaлнo da 
нa овом вeликoм нapoднoм skunu говори и пpeдsjeдник Ha- 
poднe sтpaнкe Hoвaк Kилиbapдa. Haжaлosт, вjeштим мaнeвpи- 
мa akTuerne влasти, opгaнизaтopa овог skuna, то je robjerau- 
то. Говорили su Момир Бuлaтoвић, први нoвoизabpaни пpeд- 
sjeдник Peпubликe и Paдoвaн K ap a^} . Ипaк u~e{}e члaнoвa 
и sимпaтизepa Hapoднe sтpaнкe нa о в ј  пposлaви je bилo вeoмa 
зaпaжeнo.

У seптeмbpu 1991. гoдинe плaниpaли srno obилaзaк 
oпштинsкиx oдbopa Hapoднe sтpaнкe, kako bи se saглeдaлa 
opгaнизacиoнa sTpuKTupa и usлoви u Kojma oпштинsки oдbopи 
paдe. Hapaвнo, дa bи se пosлиje тoгa плaниpaлe мjepe зa поди- 
зaњe њиховог квaлитeтa.

f^yjk£V Г-: » r t <'■ *- M l  S p + P C  frtljW u

Сл.18. Извjeштaj o paдu општинских oдбopa

У eкипи su били др B o '^ a p  Борвић, Beлибop Попо- 
вић и Свeтoзap Сaвoвић. Зaиsтa sмo paдили sвojsки и зa Te 
пpиликe мeтoдoлoшки иsпpaвнo. Kвaлитeтu saглeдaвaњa srnu- 
ac^'e и извjeштaja пoseбнo je допринио гosпoдин Beлибop
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Поповић. Тај марљиви, систематични човјек радио је заиста 
онако како се само пожељети може. Дио тог извјештаја који 
је писан калиграфски, заиста треба чувати од заборава. Да се 
види како се ради и у отежаним и скоро немогућим услови- 
ма. У сагледавању организационе структуре општинских од- 
бора праћени су: број регистрованих чланова, број симпати- 
зера (оријентацион), број чланова општинског одбора, број 
мјесних одбора и подружница, број одборника и број послани- 
ка у републичком парламенту.

У сагледавању рада општинских одбора, праћени су ус- 
лови за рад, оцјена рада одборника, оцјена рада посланика, 
односи са другим странкама у општини, примједбе и сугести- 
је у вези са радом општинског одбора, друге примједбе и су- 
гестије.

Наравно, планирали смо начин како да се отклоне 
недостаци и како да се унаприједи рад одбора. Зато је у упит- 
нику било постављено питање: “Ко од локалних странака 
највише омета рад општинског одбора?”. Опструкције су биле 
негдје скривене, а негдје отворене, углавном од стране ак- 
туелне власти тада већ ДПС-а, преименованог из Савеза ко- 
муниста Црне Горе. Тешко смо се сналазили: просторије су 
биле неусловне, средства минимална, све недовољно за рад, 
али ентузијазам је био непоколебљив.

У касну јесен, Новак Килибарда, Чедо Радусиновић и 
ја, отпутовали смо у Беч гдје је требало да се одржи 
најављени митинг наших радника који су тамо на привреме- 
ном раду. Организатор је био познати дисидент и борац про- 
тив комунизма, књижевник Петар Милатовић-Острошки, који 
годинама живи у Бечу. Приликом тих неколико дана заиста 
пријатног боравка у дому господина Острошког, имали смо 
излет до Осамбрика, гдје смо одржали трибину у затвореном 
простору и дуго се задржали у разговору са нашим радници- 
ма који тамо привремено живе. Очекивани митинг са нашим 
радницима испред Бечког парламента нијесмо одржали, због 
административних забрана, одржавања таквог скупа страним 
држављанима. Ипак, предусретљиви господин Острошки је 
прикупио за наше прилике солидну помоћ, која нам је у тим
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првим данима организовања и рада Народне странке била 
итекако добродошла.

Упоредо почињу и први контакти са страним амба- 
садама. Народну странку је 8.11.1991. године посјетио амба- 
садор САД, господин Ворен Цимерман. Примио га је др Ки- 
либарда. Килибарда ће касније представљати Народну странку 
у контактима са страним представницима. Наравно, гдје је то 
било врућ кромпир, препуштао га је мени, или др Чворови- 
ћу. Тако је било нпр. касније, у разговорима са Жириновским, 
или са Панићем. Међутим, то су биле његове процјене и не 
може се рећи да је то радио из других интереса него да све 
то буде на корист странци. Умио је и вјешто да потури дру- 
гога, тамо гдје је требало да сачува себе.Чинио је то ипак на 
начин који му се није могао замјерити.

Тако је било и када је у питању била иницијатива о 
формирању Дубровачке републике. Сви планови расправљали 
су се на Главном одбору и у најужем руководству странке. 
Али на контакте са иницијатором са Дубровачке стране, 
господином Аполонијем није ишао он, већ је тамо слао др 
Чворовића. Међутим, и др Чворовић је био мудар. Увијек је 
тражио одобрење руководства странке и о свему је давао по- 
вратне информације.

У овом времену, главне активности Народне странке 
биле су усмјерене према дубровачком ратишту и Херцего- 
вини. Помагали смо колико смо могли. Тих дана је у посје- 
ту дубровачком ратишту пошла већа група чланова Народне 
странке: Новак Килибарда, Божидар Бојовић, Митар Чворо- 
вић, Момир Војводић... Свуда смо пријатељски дочекивани и 
од војних старјешина и од војске. Док смо били у Чепику- 
ћама, сјели смо да се одморимо на неким балванима. Долази 
да нас поздрави пуковник Копривица. У руци му неки најлон 
са кукама. Прича како је то направа којом “усташе” ваде очи 
нашим људима. За појасом овог статситог Бањанина, сија нож 
лијепо изрезбарених корица. Види пуковник да је његовом 
земљаку Килибарди запело око за овај нож. Пружа га Кили- 
барди и док га Килибарда обрће и загледа, Копривица прича 
како је то његов плијен задобијен од “усташе”. Митар Чво- 
ровић упозорава Килибарду: “Мичи тај нож из руку, Новаче,
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неко ће те сликати”. И заиста, сијевну блиц. Касније ће се 
око тога ножа испредати приче против Новака Килибарде. У 
њима ће се ићи предалеко, а по сриједи је само Новакова 
радозналост и непромишљеност. Остало је чиста пропаганда.

У марту 1992. требало је да се одржи референдум о 
статусу Југославије. Томе је претходило неколико значајних 
догађаја на политичкој сцени СФРЈ и Црне Горе.

20. септембра 1991. године, црногорска Скупштина је 
на Жабљаку, на сједници одржаној на отвореном простору, 
донијела Декларацију о Црној Гори као еколошкој држави. 
Народна странка је осудила тај акт, сматрајући га сепа- 
ратистичким, што је у основи и био. Предсједник клуба по- 
сланика др Митар Чворовић је у званичном обраћању испред 
Народне странке осудио тај акт, указао на његове скривене 
намјере које актуелна власт не смије јавно да саопшти.

На конференцији у Хагу која је почела 7.9.1991. 
године, предсједник Црне Горе, господин Момир Булатовић је 
у новембру прихватио мировни споразум који је предложио 
Лорд Карингктон. Тим споразумом, како су пренијели звани- 
чни медији престаје да постоји Југославија, све републике су 
самосталне државе, Србија и Црна Гора се раздвајају.

У Црној Гори је атмосфера доведена до усијања. Напа- 
ди на предсједника ДПС-а и ДПС су посебно оштри од 
стране Народне странке. Члан нашег Главног одбора, Момир 
Војводић, у емотивном обраћању јавности назива предсједни- 
ка Црне Горе “Момир Хашки”, што ће дуго остати. Истине 
ради, раније је на сједници Скупштине Црне Горе, 8. октобра
1991. године, донесена одлука да ће коначну ријеч о државно- 
правном статусу Црне Горе дати грађани на референдуму. 
Ипак, из нашег угла, овим поступком је Црна Гора издала 
Србију и оставила је саму да се бори за заштиту српског на- 
рода.

Модел организације будуће федерације изнио је гос- 
подин Момир Булатовић на сједници Скупштине Црне Горе, 
18. јануара 1992. године. Актуелна власт је тражила једнодом- 
ни савезни Парламент, Владу састављену на паритетном при- 
нципу, јединствену војску са заједничком командом и роти- 
рајућу финкцију предсједника савезне државе, коју би наизм-
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јенично обављали предсједници република чланица. Из нашег 
угла тзв Жабљачки устав је био договор двије партије на 
власти, заснован на очувању њихових интереса, а не интере- 
са народа. Били смо у праву.

Народна странка се залагала да се одлука о очувању 
заједничке државе Србије и Црне Горе, односно Југославије, 
донесе у Скупштини Црне Горе. Пред очима јавности, смат- 
рали смо, ДПС не би смио да буде против. На референдуму, 
пак, бојали смо се подвале. У дугим расправама око конципи- 
рања референдумског питања, очито је било да ДПС мора да 
задовољава сепаратистичке приступе својих чланова. Питање 
је гласило: “Да ли сте за то да Црна Гора, као суверена Ре- 
публика, настави да живи у заједничкој држави Југославији, 
потпуно равноправно са другим републикама које то буду 
жељеле ?” На сједници, 25. 12. 1991. године, одржаној у Под- 
горици, Главни одбор Народне странке је поводом предсто- 
јећег референдума о државноправном статусу Црне Горе, поз- 
вао своје чланове и симпатизере да сви изађу на референдум 
и да гласају за Југославију.

На референдуму одржаном 1. марта 1992. године гласа- 
ло је 66,04% уписаних бирача. “ДА” је заокружило њих 
95,94%.

Ставови Народне странке по овим важним питањима 
у значајној мјери су утицали да се направи јасна разлика 
између Народне странке и ДПС-а и у погледу државноправ- 
ног статуса Црне Горе. Став Народне странке подразумијевао 
је снажну, функционалну федерацију Србије и Црне Горе, са 
иституцијама које ће функционисати у интересу народа, а не 
страначких олигархија. Имали смо далеко веће утемељење у 
народу. У погледу националног и духовног опредјељења, раз- 
лике су се већ раније показале. Међутим, слиједиће политич- 
ка одлука која ће имати веома штетне последице по Народну 
странку.

У мају 1992. године, требало је да се одрже избори 
за Савезну скупштину. То су били први избори који су одр- 
жани послије крвавог распада бивше СФРЈ. Избори за савезни 
Парламент новонастале државе СР Југославије. Избори су
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расписани по комбинованом већинско-пропорционалном систе- 
му, неколико дана пошто је 27. априла 1992. проглашена СРЈ.

Сл.19. В. Батић, 3. Ђинђић, Н. Килибарда и Б.Бојовић

Иако је рат у Хрватској био заустављен доласком 
снага УН-УНПРОФОР, новој држави су пријетиле санкције 
УН због тек започетог рата у Босни и Херцеговини. Избори 
су заказани на брзину за 31. мај 1992. године. Имали смо 
нешто мање од двадесет дана за изборну кампању, без обезб- 
јеђених равноправних услова за све странке и без присуства 
опозиције на државној телевизији. У таквим условима, де- 
мократске странке Србије и Црне Горе су донијеле одлуку да 
бојкотују изборе. То је прва учинила Демократска странка и 
СПО. На преговорима у Црној Гори били су преставници 
Демократске странке, Демокртаске странке Србије и Вук 
Драшковић

Др Митар Чворовић и посланички клуб су имали чврст 
став да на изборе треба изаћи. Главни одбор је донио одлуку 
да се избори бојкотују. Др Чворовић је тада напустио Наро- 
дну странку са још неколико истакнутих и већ политички пре- 
познатљивих чланова. Одлазак др Чворовића био је озбиљан 
губитак за Народну странку. Тај угледни, бистри, отресити и

61



Божидар M. Бојовић

храбри човјек сигурно би био од велике помоћи у даљој про- 
филацији странке и рјешавању наступајућих криза.

На нашу одлуку да бојкотујемо Савезне изборе утицао 
је и чврст став демократске опозиције у Србији. Посебно Ву- 
ка Драшковића који је уживао висок углед у чланству НС.

Сл. 20. Б. Бојовић и В. Драшковић

Друга велика штета од бојкота савезних избора била је 
што ће се из редова незадовољних овом одлуком, на иници- 
јативу др Војислава Шешеља, формирати Радикална странка 
у Црној Гори. Тако ће се поцијепати бирачко тијело Народне 
странке и непотребно ће се губити енергија у међусобним 
политичким надмудривањима и манипулацијама ове двије ст- 
ранке. На изборима је СПС добила 70 мандата, СРС 33, ДПС 
25 мандата. Тако је новонастала држава добила и Парламент. 
Влада је формирана од стране коалиције СПС-ДПС Црне 
Горе, са спољном подршком Савеза комуниста Покрет за 
Југославију. А добиће и предсједника Владе у лику Милана 
Панића, бившег бициклистичког аса, потом богатог пословног
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човјека у САД. Предсједник СРЈ је велики српски књижевник, 
Добрица Ћосић.

Почетком јула 1992. године, Милан Панић, кандидат за 
мандатара савезне Владе боравио је у Подгорици. гдје се сас- 
тао са господом Момиром Булатовићем, Милом Ђукановићем 
и Ристом Вукчевићем и одвојено са потпредсједником Наро- 
дне странке др Божидаром Бојовићем. Требало је да Црна 
Гора, којој је по Уставу СРЈ припадало мјесто предсједника 
Владе СРЈ попусти и прихвати господина Панића за ман- 
датара. Постојала је нада да ће СРЈ, са предсједником До- 
брицом Ћосићем, великим књижевником и комунистичким 
дисидентом и Миланом Панићем једним од најбогатијих аме- 
риканаца српског поријека, успјети да се ослободи наметну- 
тих санкција. Др Килибарда је предложио да ја разговарам 
у име Народне странке. Он је избјегао тај састанак пошто 
није још био начисто о каквој личности и закулисној игри се 
ради. У изјави коју сам дао јавности стајало је:

“Господин Панић је обећао да његова Влада неће бити 
састављена по кључу и страначкој припадности, већ, прије 
свега по стручним критеријумима. У Влади ће се наћи они 
који искрено желе да се васпостави демократија на југосло- 
венским просторима, што прије скину међународне санкције, 
а приватној иницијативи пружи свесрдна шанса. Панић се осо- 
бито интересовао о односу Црне Горе према њему и у једном 
тренутку упитао: ”3ашто су Црногорци сумњичави?” Рекао је 
да је за чврсту везу двије републике, а они који од тога од- 
ступе, неће имати њега за савезника. Свом саговорнику Панић 
се пожалио да му је тешко да састави владу јер су “сви бивши 
комунисти. То бих некако, могао објаснити овде, али како да 
их оправдам према онима напољу.”

Сложили смо се око термина за изборе, да то буде 
децембар. Панић је тражио мало више времена због медијске 
блокаде опозиције у Србији и Црној Гори и обећао да ће 
учинити све да државна средства информисања буду једнако 
доступна свим странкама, да се може водити равноправна ме- 
дијска кампања. Ја сам вечити опозиционар, омогућићу да 
опозиција буде у свему равноправна са владајућим странка- 
ма.”
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5
СЛВЕЗНИ И РЕПУБЛИЧКИ ПАРЛАМЕНТАРНИ 

ИЗБОРИ, 20. децембар 1992.

Нови избори на свим нивоима 20.12.1992, Промотивне 
активности, Посјета делегације Народне странке ЊС Патри- 
јарху Српском Павлу, Завршни промотивни митинг у Спор- 
тском центру Морача, Народна странка најјача опозициона 
странка у Црној Гори, Неуспјех Новака Килибарде на пред- 
сједничким изборима, Учешће Народне странке у савезној, 
републичкој и локалној извршној власти, Дипломатске акти- 
вности, Декларација Народне странке и Демократске странке 
Србије, Интервју 1

На срећу, tempora mutantur - на брзину успостављена 
коалиција на савезном нивоу и Влада не могу да функци- 
онишу и на помолу су нови избори на свим нивоима и у 
Србији и у Црној Гори: на општинском, републичком и саве- 
езном.

Главни одбор је на сједници 1.11. 1992. године донио 
одлуку да странка самостално учествује на савезним и репуб- 
личким изборима. Такође, да на изборима за Предсједника 
Републике буде кандидат Народне странке њен предсједник др 
Килибарда. За предсједника Изборног штаба изабран је др 
Божидар Бојовић.

Пошто се радило о веома кратком временском перио- 
ду за озбиљније маркетиншке активности, још увијек матери- 
јално слабо стојеће Народне странке, Изборни штаб је одлу- 
чио да се на промоције иде са што већим бројем препоз- 
натљивих чланова странке. Да у кратким наступима, са кра- 
тким изборним порукама, на трибинама се види наша бро- 
јност, али и квалитет. Али првенствено, ради тога, да наш 
изборни програм саопштава што више људи. Ово се показа- 
ло као исправан приступ.

У Никшићу је 25. новембра 1992. године одржан вели- 
ки митинг Народне странке. “Све је било како ваља и како 
Бог милује” . Два дана је лила киша као из кабла, небо се
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било sasтaлo sa зeмqoм, a o ^ a  je osвaнuo вeдap дaн. Тог 
дaнa иsпpeд Сaбopнe cpквe u Ш кшићу, Hapoднa sтpaнкa je 
имaлa sвoju вeликu пpoмocиju. Говорили su Hoвaк Kилибapдa 
и Paдoвaн Kapaџић. Говори и jeднoг и дpuгoг били su u ДUxy 
нapoднoг пoмиpeњa. Oнaкo Kako то приличи aKTue^orn Tpe- 
нuткu.

Др Hoвaк Kилибapдa je pekao: “Hapoднa sтpaнкa вј^ р у - 

je дa ћe доћи до вeликoг пoмиpeњa, jep бeз тога нeмa speћe. 
Помиримо гpoбoвe дa би били мирни живи qyди. И sa ж - 
ToKa и sa зaпaдa пoкuшaвaju дa Црну ropu иscиjeпe из sвo- 
ј и х  кopиjeнa, jep то je бкта пpвa spпsкa дpжaвa нa Бaлкaнy”

Др Paдoвaн Kapaџић, лидep Сpбa u Бosни и Xepcere- 
вини, oбpaзлaжe Kako su они ysпjeли дa osтвape вeлики чин 
шродног пoмиpeњa: “Ми sмo изaшли пpeд Сpбe и кaзaли: 
нeмa вишe ни чeтникa ни пapтизaнa, пosтojи saмo spпsки 
нapoд. И ysпjeли sмo и то нajпpиje y пapтизaнsкoj Бosaнsкoj 
кpajини. Цpнa ropa и Црногорси били sy увиј^ к  y мaтиcи 
spпsтвa, aли шши нeпpиjaтeqи sy se потрудили дa живимо y 
нeкoликo дpжaвa.”

Ha митингу sy говорили и Бoжидap Вучуровић из Tpe- 
бињa, Момир ВоЈ'водић, Бopиsлaв Филиповић, Pasтиsлaв neT- 
ровић, Милић од Maчвe и други.

Сл. 21. Дeлeгaциja Hapoднe стpaнкe код ЊС пaтpиjapxa 
Пaвлa
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Почетком децембра, делегација Народне странке коју је 
предводио Новак Килибарда била је у посјети Његовој Све- 
тости патријарху Српском Господину Павлу, у Београду. Ту 
посјету је чланство Народне странке примило са одушевље- 
њем. Наравно, надали смо се да ће посјета бар мало убла- 
жити штетне последице које нам је нанијела одлука о неуче- 
ствовању на савезним изборима и, посебно, последице пропа- 
ганде која је поводом неизласка на савезне изборе вођена 
против нас.

Завршни предизборни митинг одржан је у Спортском 
центру Морача у Подгорици. Био је то величанствени скуп 
који је и сценариом био специфичан. Двадесет угледника На- 
родне странке, од Пила Вуковића са Жабљака испод Дурми- 
тора, Светозара Томовића, угледног домаћина из Лепенца, до 
челника из најужег руководства и угледних интелектуалаца, 
наступају са кратким програмским порукама. Ни једна није 
била дужа од два минута. На крају, сажет, концизан патри- 
отски говор др Новака Килибарде. Све то прати народно ве- 
сеље. Сценарио је, уистину, и порукама и учесницима ослика- 
вао Народну странку. Хала Спортског центра, гдје је, само 
прије двије године, Иницијативни одбор за оснивање Народне 
странке одржавао састанке, сада је била дупке пуна. Не знам 
да ли је када било толико народа у овом центру. Атмосфера 
са пуним, достојанственим националним заносом.

У децембарском броју “Огледала” штампан је изборни 
програм Народне странке и неколико значајних интервјуа. 
Доминира интервју Добрице Ћосића, за кога је тих дана 
објављено да је добио Његошеву награду. И интервју је у духу 
Његоша: “Његош је дао етику српском народу”, каже великан 
српске књижевности. А онда критички осврт на актуелну по- 
литику: “Мислим да људи који су данас на политичкој сцени 
ове земље показују недовољну способност, спремност и вољу 
да озбиљно уваже историјска искуства ове земље и њено пос- 
тојање последњих неколико деценија”.

У овом броју “Огледала” дат је говор Добрице Ћосића 
на Цетињу приликом уручења Његошеве награде за “Време 
зла”: “Овде, у Његошевом Цетињу, мора се “прво изборит’,
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ми се данас морамо “о злу своме забавит”. Непријатељи наши 
делују свим силама да нас задрже немоћним. Порука данаш- 
њим нараштајима Црне Горе: “презирући људско ништавило”, 
следите Његоша!”.

У народу су добро примљени интервјуи Милића од Ма- 
чве и познатог српског пјесника Момира Војводића.

На изборима на свим нивоима, странка је изашла са 
комплетним листама, што је био још један доказ њене снаге 
и бројности.

Изборни програм Народне странке, скромно дизајниран, 
садржао је основна политичка начела и принципе за које се 
Странка залаже:

- Очување државног суверенитета, националног иден- 
титета српског народа и признавање државне заједнице Црне 
Горе и Србије.

- Народна странка се залаже да се уставноправно уре- 
|ењ е лиши свих конфедералних елемената, сем одреднице да 
статус, територија и унутрашње уређење федералне јединице 
не могу бити промијењени без њене сагласности.

- Демократско уређење наше државе гарантује заштиту 
права српског народа ван садашњих њених граница и отвара 
перспективу за уједињење свих српских земаља са матичном 
државом

- Демократско политичко уређење наше државе треба 
да гарантује ширење слобода и права човјека, заштиту права 
других нација, националних и етничких група, у складу са тра- 
дицијама и стандардима цивилизованог свијета.

- Државна заједница у свим сегментима, у најскорије 
вријеме, мора се ослободити брозовског насљеђа.

Кратко и сажето разрађене су :
- Владавина права
- Црква као темељ православне државности
- Приватна својина
- Без пореза на промет
- Брига о породици

На изборима одржаним 20. децембра 1992. године 
Народна странка је освојила 14 од 85 посланичких мандата у 
републичком парламенту (16.5%), 110 одборничких мандата у
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општитеким sкyпштинaмa, 4 rna^aTa зa Сaвeзнo виjeћe Tpa- 
|a m  и 3 мaндaтa зa Сaвeзнo виjeћe Peпuбликa.

Hoвoизaбpaни пosлaници Hapoднe sтpaнкe y Скупштини 
Ц рш  rope sy: др Hoвaк Kилибapдa, др Бoжидap Борвић, 
Beлибop Поповић, Дpaгaн Шоћ, В о ј и н  Лaзapeвић, Mapинкo 
Лaцмaнoвић, Mилaн Цимбaqeвић, Сaвo Ђypђeвaц, Пpeдpaг 
Дpeцuн, др Стeфaн Сушић, Љубо Глuшaц, Мр Сaвo Map- 
ковић, Mилaн Лeкић и Блaгoтa Buкчeвић.

Дa би paзoткpили вeзy измeђu Сpпsкe paдикaлнe sTpa- 
н ^  и ДПС, Kилибapдa je y sвoм sтилu osмиsлиo зaмкu. 
Упoзнa мe sa дeтaqимa плaнa и пошто sarn xokep y Toj игри, 
моли rne зa пpиsтaнaк. При избору зa пpeдsjeдникa Скупшти- 
нe, кaндидaт ДПС-a je yглeдни пpoфesop Eкoнoмsкoг фaкuл- 
TeTa P ^ t o  Buкчeвић. Hapaвнo дa je sa вeћинoм Kojy имa 
ДПС, њeгoв избор зaгapaнтoвaн, пa и и д  би se paдилo о тан- 
дидaтu дaлeкo мaњeг знaчeњa тего што je гosпoдин Buкчeвић. 
Др Kилибapдa ћe пpeдлoжити мeнe зa пpoтивкaндидaтa. 
Током oбpaзлoжeњa пpeдлoгa одржи тaкaв sлaвosпjeв, дa нe 
з т м  je ли ко о Korne Tako кaд говорио y Скупштини Цpнe 
rope. Ha глasaњu paдикaли uздpжaни, или raasajy зa K a ^ ^ a -  
Ta ДПС-a. Ja дoбиjeм 14 глasoвa, колико Hapoднa sтpaнкa 
имa пosлaникa. Лли ja ниjesaм raasao seбe, jaвнo saм se 
yздpжao од глasaњa. Oдaклe saд 14. raas?. ysTaje гosпoдин 
Paмo Бpaлић, тaдa пosлaник СДП-a и j ^ r o  K a'e: “Ja saм 
raasao зa др Бojoвићa. To je rnoja oбaвeзa, пpeмa њeмu Kao 
qeKapy и xuмaниsти к о ј и  je зaдyжиo мoje P o 'a je , г '  je paдиo 
Kao млaд qekap.” To je зaиsтa било пoштeнo од гosпoдинa 
Бpaлићa, aли и xpaбpo. Њeгoвa sтpaнкa je билa против мог 
избopa.

Пosлaници u Bиjeћu Tpalarn Сaвeзнe sкuпштинe sy: др 
Ш в и ^  Стaнић, др Paдoњa Зeкoвић, Момир Bojвoдић, и др 
Bojиsлaв Дpaгoвић. У Bиjeћu peпuбликa Сaвeзнe sкyпштинe 
пosлaници Hapoднe sтpaнкe sy: др Hoвaк Kилибapдa, др Бо- 
' ^ a p  Б о ј о в и }  и Bojин Лaзapeвић (биpaни из клuбa пosлaни- 
Ka Hapoднe sтpaнкe y Peпuбличкoм пapлaмeнтu). Hapoднa 
sтpaнкa je пosтaлa нajjaчa опозициош sтpaнкa y Скупштини 
Цpнe rope.
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Нажалост, овдје се показала она штетна последица 
предходног неучествовања на изборима и цијепања бирачког 
тијела Народне странке. Новоформирана Српска радикална 
странка освојила је 8 мандата у републичком Парламенту 
(9% ). Може се замислити колико би, да није било цијепања, 
а сигурно и изборних махинација власти, имала Народна стра- 
нка. Ово, такође, говори колико смо били закинути на Пр- 
вим парламентарним изборима, када је појава Народне стра- 
нке значила масовни покрет.

Српска радикална странка није никад имала значајно 
утемељење у Црној Гори. Она је била јака у Србији. У Црној 
Гори она ће касније бити увијек на ивици цензуса, наравно 
према изборним интересима актуелне власти.

Нажалост последице неизласка на савезне изборе у мају 
су биле далеко озбиљније него се очекивало. Др Килибарда 
је као четврти на листи од девет кандидата, освојио свега 
25.979 гласова или 9% од изашлих бирача. Пошто је на пар- 
ламентарним изборима Народна странка освојила више од 
16%, јасно је да су наши чланови и симпатизери као главног 
кривца за неизлазак на претходне савезне изборе препознали 
др Килибарду. Чињеница да је освајао знатно мање гласова 
на предсједничким изборима него странка на парламентарним, 
тешко је падала др Килибарди. Политички противници пак, 
знали су то својски да користе. Разочаран изборним резул- 
татом, у једном краћем временском интервалу Килибарда је 
говоио да ће поднијети оставку. У дискрецији, једног дана по- 
сјетила су ме четири члана најужег руководства Странке (Д. 
Ш, П.Д, В.П и Р.Б), са захтјевом да се тражи Килибардина 
оставка и да се прихватим предсједничке функције. Био сам 
искрено одсјечан: “ Момци, сад сте дошли код мене са таквим 
захтјевом и да то више никада нијесте урадили”. Пошли су 
мислећи да је то крај њиховом дјеловању у Народној стран- 
ци. О овом догађају нијесам рекао ни ријечи г. Килибарди. 
3нао сам да би то био крај народњачким политичким кари- 
јерама ових младих људи, који су итекако били значајни. У 
сваком случају, и да сам другачије поступио, слиједио би 
озбиљни потрес у Странци.
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У времену које слиједи десиле су се запажене акти- 
вности Народне странке на дипломатском плану. Килибарда 
је примио у посјету Вилијама Хила, шефа Одјељења за Ис- 
точну Европу (11.11.1992), отправника послова британске 
Амбасаде у Београду, господина Мајкла Џона Робинсона 
(8.3.1993), отправника послова грчке Амбасаде у Београду, 
господина Микела Спинелиса (1.4.1993) и 9.4.1993), отпра- 
вника послова канадске Амбасаде г- |у  Мери Мозер и г-|у  
Шели Вајинг (5.4.1993), отправника послова њемачке Амба- 
саде, господина др Герхарда Е. Шромгенса (15.4.1993), Џона 
Басбија првог секретара британске Амбасаде у Београду (5.8. 
1993), Рудолфа Перину, отправника послова америчке Амба- 
саде у Београду (25.8.1993). Било је то вријеме када гра- 
ђански рат у Босни и Херцеговини бјесни и када Народна 
странка одржава редовне контакте са посестримском стра- 
нком СДС Републике Српске, шаљући хуманитарну помоћ у 
границама својих могућности. Било је нормално да стране 
дипломате желе да имају увид у ставове тада најаче опози- 
ционе странке у Црној Гори. Наравно, и да додатно сазнају 
понешто о збивањима у Републици Српској.

Иако је имала апсолутну већину на републичким избо- 
рима и право на самостално формирање извршне власти, вла- 
дајућа ДПС је вјешто понудила опозиционим парламентарним 
странкама учешће, али наравно, не и подјелу власти. На тај 
начин је жељела да се представи као странка пуне демо- 
кратске оријентације, која у интересу обезбјеђивања извршне 
власти и квалитетнијег живљења нуди опозицији одређене 
ресоре на нивоу Републике. Колико је мандатар Владе г-дин 
Мило Ђукановић штитио интересе своје странке у односу на 
стварне потребе и интерес формирања квалитетне Владе, 
најбоље говоре ресори које је понудио опозиционим странка- 
ма, посебно Народној странци, као најјачој опозиционој стран- 
ци. Мандатар је формирао нове ресоре, да попунама посто- 
јећих ресора представници опозиције не би угрозили статус 
једностраначке Владе.

Одлуку о учешћу у извршној власти, на савезном и 
републичком нивоу, донио је Главни одбор већином гласова, 
након исцрпљујуће демократске расправе у којој су изнијете
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позитивне и негативне стране такве одлуке. Право на пред- 
лагање наших представника у извршној власти дато је пред- 
сједнику и потпредсједнику странке. Др Килибарда је увијек 
умио вјешто да користи мој грађански ауторитет у Странци. 
Када се дијеле функције, или праве изборне листе, незадово- 
љства, и то озбиљна, су честа. Ту др Бојовић може да буде 
од помоћи као “амортизер”.

Добијени су следећи ресори:
На савезном нивоу, ресор Министрства за рад, здравље 

и социјално старање (господин Велибор Поповић) и ресор 
замјеника министра за науку, технологију и развој (господин 
др Василије Радуловић).

У Влади Републике Црне Горе, од понуђена четири ка- 
ндидата Народне странке, мандатар је изабрао господина Рада 
Перовића, али не на једно од постојећа три, већ на новоот- 
ворено четврто мјесто потпредсједника. Умјесто да нам при- 
падне ресор Министарства здравља, од предложена два кан- 
дидата (др Милош Цимбаљевић и др Ранко Кадић), мандатар 
је изабрао др Ранка Кадића и то за функцију министра без 
портфеља.

У Тивту, гдје је Народна странка у коалицији са тзв. 
српским блоком стекла право да формира локалну власт, 
изабран је за предсједника општине господин Љубо Самарџић 
који није био члан Народне странке, а за секретара члан На- 
родне странке господин Васко Ивошевић.

У Бијелом Пољу, гдје је Народна странка прихватила 
подјелу власти са ДПС-ом, добијена су мјеста потпредсједни- 
ка (господин Милош Мештер, професор) и секретара (го- 
сподин Зоран Пулетић, правник).

У Беранама је, од више понуђених кандидата наше ст- 
ранке, за начелника Секретаријата за друштвене дјелатности 
изабран господин Миладин Шћекић.

У то вријеме, од странака из Србије смо имали контак- 
те са СПО Вука Драшковића. Овоме је посебно допринио 
његов коректан став када је одустао од формирања одбора у 
Црној Гори и када је позвао своје симпатизере да гласају за 
Народну странку. Међутим, његова неконзистента национална 
политика отупила је почетну сарадњу, мада су међусобне сим-
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naTHje oBe dBHje sтpaнкe osTane yBHjeK нa кopeктнoм нивоу, 
нapaвнo, нeкaдa sa Bime, a нeкaдa sa мaњe noniTi~Ke блж- 
KosTi.

Beh током 1992. r o d i^ ,  нaшe Jasнo onped'eqewe je 
било da se pa3Bije и sapadwa sa Дeмoкpaтsкoм
sтpaнкoм Cpbnje.

Гosпoдин BojnsnaB Koштyницa ш м  je sвoJoм полити- 
чком пpинципиjeлнoшhy и дosлeднoшhy y™Bao нajвишe пов- 
jepewa нa nyTy Ka дeмoкpaтsким и нaциoнaлним циљeвимa 3a 
Koje se борио. Нико ниje Kao oBaj вpsни интeлeктyaлaц, ж - 
тигоки дeмoкpaтa, Tako дaлeкoseжнo sarлeдaвao нeoпxoднosт 
цjeлoвитosти и jeдинsтвa spпsкor нapoдa, weroBor д у х о в н о г , 

националног и државног бића.
Дeмoкpaтsкa sтpaнкa 

Cpбиje и Нapoднa sтpaнкa, 
пoтпиsaли sy 15. j ^ a  1993. 
roдинe Дeклapaциjy к о ј о м  se 
peryлишy oднosи измeђy д ви ј^  
sтpaнкe Cpбиje и Цpнe rope y 
зajeдничкoj дpжaви. P o ram a- 
ли sy je др Bojиsлaв К о ш т у н и - 

цa и др HoBaK Kилибapдa.

Сл. 22. ДeклapaциJa 
Hapoднe стpaнкe и Дeмo- 

KpaTCKe стpaнкe Cpбиje
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Интервју 1.

ОПСТАНАК НАРОДА ИЛИ ОПСТАНАК ВЛАСТИ 
(Интервју др Божидара Бојовића у листу “Огледало” 

17.12.1992. године)

Ако желимо да се на овом простору, први пут после 
педесет година, ослободимо највећег зла које је задесило срп- 
ски народ, дакле, ако хоћемо да се ослободимо комунизма и 
погубне власти која има само једну бригу и један интерес, а 
то је очување своје власти, онда сви Срби у Црној Гори нека 
гласају за Народну странку. Нека се Срби оставе ситних 
во|а, ситних странака и ситних интереса људи који су сво- 
јим интересима подредили интерес српског народа. Када се 
ослободимо комунизма, онда ћемо лако ријешити сва наша 
питања и све наше обавезе. Тада ће судбина српског народа 
бити много изгледнија, његова држава много јача, а углед 
као што то нашем народу припада.

Господин Божидар М. Бојовић један је од најугледни- 
јих оснивача Народне странке. Сада је потпредсједник Наро- 
дне странке и, за ове изборе за које сам каже да нијесу демо- 
кратски, предсједник Изборног штаба странке. Кандидат је 
Народне странке за посланика у Скупштини Црне Горе.

Иначе, професор др сци мед Бојовић је научни сав- 
јетник. Колеге га сматрају за једног од значајнијих педијатара 
ендокринолога у “трећој Југославији”. Одмјерен и ненаме- 
тљив, г.Бојовић представља захвалног саговорника. “Овај тихи 
и темељити човјек, драгоцјена је личност Народне странке.”

.  Колико су, господине Бојовићу, предстојећи избори 
равноправни?

- Тачно је да ово неће бити нови избори, избори под 
равноправним условима за све учеснике. Ови избори неће 
донијети праву демократију, али ми смо принуђени да идемо 
у демократију еволутивним путем. Сматрамо да ће избори 
бити демократски тек у следећој, у трећој или четвртој по- 
новљеној верзији. Дакле, пут до демократије је еволутиван.

Ови избори су бољи него они Први, из децембра
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1990. године. Ови су “демократскији” од оних првих, а 
следећи ће несумњиво бити бољи него садашњи. То је оно на 
шта ми идемо.

.  Да ли  je  опозиција искористила све шансе да из- 
боре учини демократским?

- Није. Првенствено није зато што је опозиција спу- 
тавана све вријеме, и то не само у предизборној кампањи. Кад 
смо у мају ове године излазак на онакве савезне изборе 
условљавали неким елементарним условима које владајућа 
партија мора да испуни, били смо анатемисани и против нас 
је била покренута невиђена кампања. То је имало извјесног 
утицаја на нас, јер неки људи у први мах нијесу схватили наш 
поступак. Нијесу схватили да је то дугорочно опредјељење 
Народне странке које се послије одређеног времена види. И 
ми тек сада видимо ефекат те наше одлуке да не изађемо на 
изборе.

И у садашњем предизборном периоду, владајућа пар- 
тија се морала условљавати да испуни све услове који изборе 
чине демократским, апсолутно демократским. Али, видите ка- 
ко они постављају карте. Шта све нијесу радили да нас ставе 
у изнудицу како бисмо морали да изађемо на изборе због 
наших бирача. Власт има у рукама сва средства и ту је она 
далеко “равноправнија” од свих опозиционих партија које про- 
глашава за равноправне. Власт излазак на изборе поисто- 
вјећује са патриотизмом. Гласање, међутим, није патриотизам, 
већ грађанско право које грађанин има право и да не испу- 
ни. Што је још горе, уз помоћ Телевизије, владајућа партија 
за патриотизам проглашава и гласање за њен опстанак.

.  У  таквим околностима, опозиција je  морала да буде 
одлучнија. M i  смо као нација у  цајтноту, а тај еволутивни пут 
може да потраје?!

- Околности су заиста тешке. Много је ствари које 
се морају мијењати, и овај наш излазак на изборе треба 
тумачити као покушај да, упркос неравноправним условима, 
изборимо знатне промјене.

Опозиција је могла доста да учини у погледу равно- 
правности избора да није овако хетерогена. Да је опозиција 
у начелним стварима била јединственија, ово предизборно ври-
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јеме било је прва шанса да се избори учине стварно демо- 
кратски, или у најмању руку, приближимо таквим.

Кад већ то нијесмо урадили, онда барем морамо доб- 
ро контролисати изборе. Лако је комунистима било да изборе 
добијају раније кад су сами гласали за читав народ и кад су 
сами бројили гласове. Народна странка ће овај пут учинити 
све како би избори били максимално контролисани.

.  Промоције Народне странке биле су свуда добро 
посјећене. Може ли  тај вид комуникације са бирачима донек- 
ле надокнадити медијски монопол власти?

- Медијски монопол власти могао би се донекле 
надокнадити контактом са бирачима, али да је Народна стран- 
ка финансијски моћнија. Дакле, ни у том погледу нијесмо ра- 
вноправни. Једна неравноправност повлачи другу. Кад је На- 
родна странка на савезном округлом столу и на другим 
званичним мјестима тражила да се владајућа партија раз- 
власти од непоштено стечене имовине, а такве имовине има 
највише, готово да нас нико није подржао. Сада, док ми 
бринемо хоћемо ли имати да платимо пут до неког црного- 
рског града, владајућа партија може да оде у које хоће мјесто 
и да не осјети.

.  Међутим, ако је  владајућа партија по финансијској 
моћи испред Народне странке, онда је иза ње по посјећенос- 
ти промоција, а ја се надам да ће тако бити и  по резултати- 
ма избора!

- Све промоције Народне странке биле су изненађу- 
јуће посјећене и изванредно су прошле. Кажем изненађујуће, 
јер смо често принуђени да промоције држимо напољу, на 
киши и хладноћи. То се владајућим комунистима, који са со- 
бом воде музику, никад није десило. И то говори о “равно- 
правности”.

На наше промоције идемо са великим бројем људи 
који говоре. Не радимо то да би оставили утисак како смо 
масовни, снажни и како посједујемо велики квалитет, него је 
то одраз свијести да за саопштавање наших програмских 
опредјељења народ воли да чује што више људи, јер се тако 
разбија монотонија. Како су нам посјећене промоције, најбо- 
ље говори то што смо у Рожају, гдје живи 87% муслиман-

75



Божидар M. Bojoeuh

skor живљa, п р и в у к л и  толико љ у д и  дa se ниј^  м о г л о  у } и  y 
saлy. Jeдинa, нeштo мaлo sлaбиja пosjeтa, билa je у Плaвy. 
CBe друге пpoмoциje билe sy изyзeтнo мasoвнe Tako дa sмo у 
sвим мjesтимa rnjBehe пpoблeмe имaли sa мaлим saлaмa.

.  Утисак je  да je  Народна странка у  вднвсу на 
прошле изборе значајно напредовала у  организационом и  мар- 
кетиншком погледу?

- Мигаим дa sTe у пpaвy. 3a пpoтeклo B ^ ^ e  шку-
пило se довољно иsкysтвa, у првом peдy opraнизaциoнor, и
миш им дa Hapoднa sтpaнкa никaд ниј^  бoљe sTaj^a.

O b o j пpeдизбopнoj кaмпaњи Hapoднa sтpaнкa je дaлa 
jeдaн нови KBa™TeT. И чини ми se дa je Hapoднa sтpaнкa s b o - 

ј о м  мopaлнoшhy, пpинципиjeлнoшhy и дosтojaнsтвoм у избор- 
ном мapкeтинry знaчajнo ysмjepилa пpeдизбopнo KpeTawe. He 
идeмo sa нaпaдним мapкeтинroм и то je добро пpиxвaheнo.

.  Гесло Народне странке каже да je  “неотуђиво
право на живот, имовину, слободу и  вјеру”. Како сада стоји
ствар са тим правима?

- Ca овим sтвapимa sTBap s t o j h  от ко Kako rnopa дa 
sтojи у jeднoj идeoлoшкoj дpжaви. У пpaвнoj дpжaви, зa Kojy 
se Ш р о д т  sтpaнкa зaлaжe, Ta пpaвa би билa зarapaнтoвaнa. 
Meђyтим, saдa пpaвнe дpжaвe нeмa. A r^je ^ rn a  пpaвнe дpжa- 
Be тeшкo je шворити o пpaвy. Ово je дpжaвa бeз пpaвa-дpжaвa 
бeзaкoњa. У o b o j дpжaви цapyje кopyпциja, тepopизaм, швepц. 
У woj je нa влasти sBe оно што je syпpoтнo пpaвнoj дpжaви. 
Од пpaвa пosтojи jeдинo aпsoлyтнo пpaвo влasти и оно мoждa 
нajбoљe г о в о р и  о и квом бesпpaвљy je код m s pиjeч.

Caдaшњoj влasти oдroвapa пosтojaњe дpжaвe бeз пpa- 
Ba и зaтo oнa бesпpaвљe нe sпpeчaвa. Caдaшњa влasт мoжe 
дa бyдe jeдинo нa чeлy jeдинoпapтиjsкe, a н иико  пpaвнe др- 
'aB e . npaBrn дpжaвa je у syпpoтнosти sa saдaшњoм влaшhy.

Hapoднa sтpaнкa se зaлaжe зa пpaвнy дpжaвy, t j . зa 
дpжaвy пpaвнor peдa, миpa и sпoкojsтвa. Ми sмo зa дpжaвy у 
Kojoj he s v a ^  чoвjeк имaти пуну sиrypнosт. Оно што peци- 
мо, нe Ba.fta jesTe дa нeки људи идeнтификyjy влaдajyhy sTpa- 
нку sa дpжaвoм. To je sтpaшнo. To je п о г у 6 ш  пosлeдицa ви- 
шeдeцeниjsкe кoмyниsтичкe влasти. Пeнзиoнepи he, нa при- 
мjep, дoбиjaти оно што sy зapaдили бeз oбзиpa дa ли he ш
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власт доћи Народна странка или комунисти. То је обавеза 
државе, а не страначке власти. Првна држава то одговарају- 
ћим нормама регулише.

Пораз владајуће Демократске партије социјалиста не 
само да би довео до владавине неотуђивог права на слободу, 
имовину, живот и вјеру, него би довео и права грађана на 
слободно информисање и права на ослобођење од идеолошке 
пресије.

.  У  програму Народне странке породица је  означена 
као темељ, а држава као сигурност.

- Да. И то смо ми први програмски поставили. Јер 
видите, у социјализму или комунизму ништа није страдало као 
породица. Она је систематски уништавана, пошто је осуђена 
као антикомунистичка појава. Сигурно знате да је један од 
комунистичких идеала био и тај да у идеалном комунизму 
нема породице, односно, да нема брака. Они су стварали “мо- 
рал” порнографије и куплераја. То су неке од утопистичких 
визија комунизма које су нанијеле погубне последице.

Комунизам је у бити против грађанске породице. А 
без грађанске породице нема среће.Породица је оно што чини 
човјека срећним. То нарочито осјећају они који су патили због 
тога. М е|у њима, и ја сам осјетио шта значи бити сироче.

.  Може ли  се опоравити породица прије дефини- 
тивног одласка комунизма?

- Не може. Без тога ни породица ни држава не могу 
постати оне светиње какве су у свим нормалним државама. 
Не могу породицу обнављати наследници оне идеологије која 
је породицу читаво вријеме затирала.

.  Како да породица постане опет оно што је била?
- Породица је основ, темељ. Центар тог темеља чини 

мајка, жена. Жена је темељ темеља. У садашњим условима 
жена је израбљивана. Ако ради, она мора да ради и у кући 
и у предузећу. То је двојно радно вријеме, односно израбљи- 
вачки однос.

У таквим условима ми се залажемо да се прво ријеши 
статус жене у оквиру породице.Од тога треба и кренути. Зато 
и предлажемо три основна начела. Прво, жена је темељ поро- 
дице, друго, свакој жени треба да се омогући да бира хоће
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ли да остане у оквиру породице или да буде запослена, да се 
свакој незапосленој жени која има двоје до четворо дјеце, али 
не више од четворо дјеце, да додатак за запосленог мужа и 
треће, да се свакој породици која има двоје, а не више од 
четворо дјеце омогући додатак на дјецу. Кажем до четворо 
дјеце, да се не би ишло у повећани наталитет и осиромашење 
породице. До четворо дјеце држава мора да гарантује све 
додатке.То, међутим, не значи да се у некој будућности, ако 
Бог да већ блиској, неће ићи на већи број дјеце, али ће тада 
и држава и породица бити стабилнији и економски јачи.

.  Претпостављам да под државом подразумијевате 
заједничку државу Црне Горе и  Србије?

- Наравно. Један од првих задатака Народне странке 
је очување савезне државе. То наше опредјељење није од јуче 
и оно се не мијења од случаја до случаја. Овакво јасно наци- 
онално одредиште Народне странке у времену када је српско 
име у Црној Гори било опасно и поменути, значило је ризик 
и изазов.

Изазов да се затрто српско име на просторима Црне 
Горе једном врати на мјесто гдје је било, а ризик јер је такво 
национално одређење крило у себи могућност да га владајућа 
машинерија прогласи за примитивно, националистичко. На све 
то Народна странка је од самог почетка имала јасан одговор 
садржан у геслу о праву на живот, имовину, слободу и вјеру.

То што смо ми још у оном времену кад је почео рас- 
пад Југославије указали да је заједничка држава Србије и Цр- 
не Горе неминовност, јесте одраз реалности и неоптерећене 
визије наше странке. Сматрали смо да једна таква савезна 
држава створена на федералним основама не треба само да 
буде државни кров српском народу у Црној Гори и Србији 
већ и гарант српском народу који остане ван граница те 
државе да ће сачувати национални идентитет и своја права. 
Таква сређена држава требало би да буде и нада српском на- 
роду који остане ван матичне државе, да ће у будућности 
моћи да јој се прикључи и да ће моћи да се испуни основна 
жеља-формирање федерације српских држава.

.  Како да савезна држава постане то што се од ње 
очекује?
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- Да би се остварила ова основна поставка, која ства- 
ра могућност биолошког опстанка српског народа, неопходна 
су три услова.

.  Који су то услови, господине Бојовићу?
- Први услов је наше духовно јединство, други услов 

је враћање демократским принципима, а трећи услов је наро- 
дно измирење.

Ни један од ова три услова за сада није остварен, па 
није чудо што се налазимо у ситуацији у којој смо и што нам 
пријете још веће опасности. Испуњавање ова три услова је 
питање свих питања. Без тога нема нашег ни државног ни 
националног опоравка. Једноставно, то су елементарни усло- 
и. Нешто од чега се почиње и што се подразумијева свуда 
осим код нас. Међутим, код нас се залагање за духовно једин- 
ство, враћање демократским принципима и народно измирење 
у званичним медијима проглашавају за рушење власти. Власт, 
иначе, није учинила ништа да ова три услова стекну потреб- 
но уважавање. Вјероватно због тога што су до сада на власти 
били наследници идеологије чије властодржачке плодове са- 
да беру и која је била огорчени непријатељ сваком од помену- 
та три принципа.

.  Шта подразумијевате под духовним јединством? Ово 
Вас питам јер је  та синтагма у  последње вријеме толико 
злоупотребљавана.

- Јесте. Злоупотребљавана је и приказивана онако 
како одговара власти. Као и много шта друго, власт је син- 
тагму “духовно јединство” проказала.

Духовно јединство на овом простору је неопходно. И
оно подразумијева повратак светосављу, тј основној кохе-
зионој снази српског народа. Светосавље је увијек одржава-
ло српски народ на овој балканској вјетрометини. Захваљујући 
светосављу, српски народ је опстао и уз помоћ њега може 
опет постати оно што је био.

Једина странка која је спремна и способна да то
учини, да врати светосавље и духовност српском народу у
Црној Гори јесте Народна странка. Не треба очекивати да 
судбину српског народа у Црној Гори и његово враћање 
исконским коријенима остварују било које странке које се
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пojaвљyjy ш  sцeни и Koje se нaзивajy spпsким, a поготову то 
нe могу дa yчинe пojeдинe sтpaнкe Koje у пosлeдњe вpиjeмe 
дoлaзe из Cpбиje. Jep, њихови дoмeти sy мaњи. Tora spпsки 
нapoд у Црној Гори мopa дa je sвjesтaн. He мoжe нaмa spп- 
stbo дa шири, нa пpимjep, шeшeљeвsки пpиsтyп. He мoжe. 
Cyдбинy spпsкor нapoдa у Црној Гори rno 'e  дa pиjeши saмo 
Hapoднa sтpaнкa.

.  Као други услов препорода нације и  државе Ви  
означавате национално измирење. Колико су јаки противници 
националног измирења у  Црној Гори?

- Дparo ми je што sy они sBe sлaбиjи и што je дaн 
нaциoнaлнor измиpeњa sBe ближи. Kaд би se ш  пpeдsтojehим 
избopимa пpoмиjeнилa saдaшњa влasт Koja ниje ништa учи- 
нилa дa se кошчно зaвpши ^ a l a ^ ™  paT у spпsкoм нapoдy, 
нaциoнaлнo пoмиpeњe би se дesилo врло брзо. Озбиљни м то- 
pиjsки нapoди sy то пosтaли оног тpeнyткa кaдa sy у sBorn 
6и}у извршили нaциoнaлнo пoмиpeњe. Hи ми se нe мoжeмo 
дpyraчиje oпopaвити.

Питaњe нaциoнaлнor пoмиpeњa пpвa je пoкpeнyлa 
Hapoднa sтpaнкa. Ми sмo pekrn дa se прво rnopajy измирити 
гро6ови, дa se мopajy измирити чeтници и пapтизaни, дa у 
rpaђaнsкoм paTy нeмa пoбjeдникa и пopaжeниx, дa sy и jeдни 
и друга ганули зa sBoje идeaлe, a n  дa je sвимa идeaл билa 
Отaџбинa. 3aTo se, pekm  srno, чим je Hapoднa sтpaнкa osнo- 
вaнa, мopaмo трудити дa пpesтaнy мeђyspпsкe бopбe и дa 
пosтиrнeмo пoмиpeњe нapoдa. To je угаов дa вишe нe бyдeмo 
у rpaђaнsкoм paTy. Jeдини sмo т р о д  у Европи који 50 годи- 
нa води sboj' ^ a l a ^ ^  paT.

.  Српско питање јесте демократско питање. Да ли  
је  недемократски карактер власти у  Црној Гори и  Србији 
разлог што је  његово решавање запало у  овакву позицију?

- Бeз дeмoкpaтsкиx пpoцesa s p ^ r a  питaњe se те 
rn o 'e  pиjeшити. Дa sy избори од дeцeмбpa 1990. roдинe зaиsтa 
били дeмoкpaтsки и дa je sa њимa ysпosтaвљeнa иsтинsки 
дeмoкpaтsкa влasт, spпsки нapoд нa sвим sвojим пposтopимa 
живио би у нeyпopeдивo бољим oкoлнosтимa. Дeмoкpaтsки 
пpoцesи у Црној Гори и Cpбиjи sy нeoдлoжни и нeмa тог 
циљa ни paзлora з6ог којих би se oдлaгaли зa нeкa бoљa Bpe-
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мена. Одлажући демократске процесе у матичној држави срп- 
ског народа, у савезној држави, ми, у ствари, одмажемо могу- 
ћност да нам буде боље и да остваримо своје тежње.

И на простору Црне Горе и Србије, и на простору 
републике Српске, и на подручју Републике Српске Крајине 
постоје снаге које ће ујединити српство на овим просторима 
како би се остварио вјековни сан о националном и државном 
јединству српског народа. У Србији, нажалост, постоје дестру- 
ктивне и дестимулационе снаге које нијесу за такве кохезионе 
процесе, већ гледају уске, србијанске интересе. Постоје и они 
који су, декларативно, највећи борци за српску ствар, а у 
суштини јој много одмажу. Такође, и у Црној Гори постоје 
снаге које су јасно одређене као антисрпске и које су против 
заједничке државе Србије и Црне Горе.

Против њих нам је лако, али нам није лако против 
оних који се не изјашњавају јасно. Ти су оличени у владајућој 
партији. Ви знате да у владајућој партији постоји огроман број 
људи који су прије подне за савезну државу, а послије подне 
за суверену Црну Гору. Комунисти се на промоцијама у 
Беранама и Пљевљима изјашњавају као Срби, у Подгорици 
су Срби из Црне Горе, а на Цетињу ти исти људи претвара- 
ју се у сто посто Црногорце.

Народна странка указује да се такве ствари не смију 
дешавати у име народа и да они који воде народ то не смију 
себи да дозвољавају. Тиме се озбиљни народи и озбиљне 
државе не играју. Али, мислим да је све изашло на видјело 
и да је народ схватио ко је ко.

.  Власт у  Србији осваја савезни МУП, а власт у  
Црној Гори прижељкује амбасаде на Цетињу и  говори о 
преиспитивању улоге Црне Горе у  “трећој Југославији”. Како 
Вам сада изгледа савезна држава?

- И једна и друга власт говоре о савезној држави, али 
јој ни једна искрено не приступа. Тако се савезна држва 
растаче, а комунистички властодршци у двјема српским репу- 
бликама гледају своје интересе.

Не знам на шта би ме асоцирало садашње стање 
савезне државе.?! То стање је толико нерегуларно и ненор- 
мално да је тешко наћи добро упоређење. Чуо сам, међутим,
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скоро једно овакво поређење. Савезна држава, по њему, под- 
сјећа можда на неку љесу. Али на љесу гдје су двије осовине 
које вежу греде слабо повезане.

Много је конфедералних елемената унесено у савезну 
државу. Зато она сада скоро да не функционише. Конфедера- 
лни елементи у “трећој Југославији” су тај деструктивни 
чинилац на који је Народна странка увијек указивала. Нема 
ниједан разлог за постојање конфедералних елемената у ус- 
тројству савезне државе, осим тежње садашњих републичких 
властодржаца да владају неограничено и да што дуже задр- 
же своју погубну власт.

.  Како онда поправити “крвну слику” државе?
- Дијагноза је позната, као и лијек, али шта то пома- 

же када републикама владају прерушени комунисти. Савезној 
држави неће кренути набоље све док се не елиминишу кон- 
федерални елементи о којима сам већ говорио. Савезна др- 
жава мора да буде модерна и јака федерална држава висо- 
ких демократских принципа.

Народна странка је од самог почетка упозоравала да 
се у стварању “треће Југославије” не може заобилазити 
демократска процедура. Ако први кораци државе не буду 
демократски, шта ће се тек дешавати у наредним фазама! Та 
наша предвиђања су се, нажалост, остварила. Као да су дана- 
шњи уставотворци на Жабљаку писали похвалу Уставу из 
1974. године, а не Устав једне савезне државе. Међутим, то 
није изненађење. Владајуће партије у Србији и Црној Гори све 
вријеме више се брину како да сачувају власт, него како да 
се пристојно уреди федерална држава. И не само то. Обје 
власти су учиниле низ катастрофалних корака по будућност 
савезне државе. Поменули сте оружани упад у савезни МУП, 
прижељкивање амбасада на Цетињу, али то је само мањи дио. 
Подсјетићу вас да је уочи предизборне кампање Светозар 
Маровић, генерални секретар Демократске партије соција- 
листа, изјавио да ће Црна Гора размислити о свом статусу у 
Југославији. Ту изјаву изазвала је нека безначајна свађа пр- 
вих људи ДПС и СПС! Они, дакле, судбину државе стављају 
у други план. Много им је важнија власт, сујета, судбина њи- 
хових партија.
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TaKBo пoнaшaњe je изyзeтнo oпasнo. Пysти ли rnaxa, 
a пysтиhe ra ako saдaшњa влaдajyha пapтиja osтaнe ш  влa- 
sти, oндa se тpeбa зaбpинyти зa saвeзнy дpжaвy. Jep, ako se 
saдa и з г у 6 и  Ta ^ eja saвeзнe дpжaвe, oндa je то вeлики ризик 
дa se, jeднosтaвнo, sви кoxeзиoни eлeмeнти s p ^ ^ r  нapoдa 
нa овим пposтopимa изгyбe. Ми, TaKo|e, yвиjeк мopaмo дa 
имaмo нa уму дa se syдбинa saвeзнe дpжaвe нe тичe saмo 
Cpбиje и Цpнe rope, Beh дa у њу r ^ a  saB spпsки нapoд и 
saB spпsки пposтop. Mopaмo дa глeдaмo, иsтoвpeмeнo, и Pe- 
публику C p ^ ^  и Peпyбликy Cpпsкy Kpajинy. CBe то мopaмo 
rлeдaти Kao ј̂ д н у  d e ™ ^  и зaтo sy од пpesyднoг, syдбoнosнoг 
знaчaja три eлeмeнтa o кojимa saм нa пoчeткy нaшer paзro- 
Bopa yкaзao. Moparno se, дaклe, oкpeнyти дeмoкpaтsким про- 
цesимa, мopa se пosтиhи духовно jeдинsтвo, a оно se rno 'e  
osтвapити saмo кроз sвeтosaвљe, и rnopa se извршити шци- 
ошлно пoмиpeњe.

Tpeбa имaти нa уму sлeдehe. Caвeзнa дpжaвa je до- 
бpoнaмjepнa нe saмo пpeмa spпsкoм нapoдy Beh и пpeмa sвим 
к о ј и  xohe дa живe sa Cpбимa. Jep, spпsки нapoд дaje sвaкoм 
sвoм syrpaђaнинy дaлeкo вишe нero нeки други нapoди.

.  Каква је  перспектива савезне државе ако сада 
владајуће партије у  Црној Гори и  Србији остану на власти?

- ^KaKva. Пepsпeктивe у том sлyчajy, jeднosттaвнo, 
^rna. To sy saдaшњe влasти ј̂ н о  sTaBrae до знaњa, Kao што 
sy пoкaзaлe sBoje sитнe интepese кojимa yrpo'aBajy Jyro- 
sлaвиjy, и sBojy нeзaинтepesoвaнosт зa њeнy syдбинy и sBojy 
дpжaвничкy нesпosoбнosт и кpaткoвидosт.

Бpинeм зa saвeзнy дpжaвy зa Kojy они брину! B ^ rn e , 
они пoиsтoвjehyjy saвeзнy дpжaвy sa soбoм. Однose у њ о ј  они 
sвoдe нa oднose д ви ј^  пpepyшeнe кoмyниsтичкe пapтиje Koje 
sy ш  влasти.

Meђyтим, дpжaвa и syдбинa дpжaвe никaкo нe могу дa 
буду идeнтификoвaни sa oднosoм sTpamKa Koje sy нa влasти. 
He пosтojи дpжaвa због дви ј^  влaдajyhe кoмyниsтичкe sтpaнкe 
и oнa ш  sмиje дa трпи због њихових sтpaнaчкиx интepesa. Др- 
'a B a  ниј^  sepвиs ни jeднe sтpaнкe. Дpжaвa je, вaљдa, sтapиja 
и вaжниja од кoмyниsтичкиx влasтoдpжaцa! CBe то пoкaзyje 
колико ти људи нeмajy шиpoкe видикe, колико rлeдajy ysko,
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ускосопственички, а не сагледавају цјелокупност судбине срп- 
ског народа на свим његовим просторима.

.  А ко  је не интересује судбина савезне државе, вла- 
ст, ипак, има неке интересе..

- Садашње власти у Црној Гори и Србији имају само 
један интерес и само једну бригу: то је очување власти. Све 
друго је у функцији овог циља. Њима је очување власти и 
очување идеологије, тј комунизма важније и од очувања др- 
жаве и од спаса народа.

.  Разговарамо непосредно пред изборе за које и  сами 
кажете да нијесу демократски. Шта очекујете од таквих 
избора?

- Да су избори заиста демократски, ситуација би била 
много јаснија. Ипак, треба схватити једно. Ако желимо да се 
на овом простору, први пут послије педесет година, ослобо- 
димо највећег зла које је задесило српски народ, дакле ако 
хоћемо да се ослободимо комунизма, онда нека сви Срби у 
Црној Гори гласају за Народну странку.

Нека се Срби оставе ситних во |а , ситних странака и 
ситних интереса људи који су, у одређеним стварима, својим 
интересима подредили интерес српског народа. Ако хоћемо да 
се ријешимо и ослободимо комунизма послије пола вијека, 
онда треба да се окренемо онима који су са комунизмом у 
радикалној супротности. Народна странка је својом дјелат- 
ношћу јасно показала да је антикомунистичка странка, без 
остатка.

Када се ослободимо комунизма, онда ћемо, у демо- 
кратији лако ријешити сва наша питања и све наше обавезе. 
Тада ће судбина српског народа бити изгледнија, његова др- 
жава много јача, а углед као што то нашем народу и припа- 
да.

.  Да ли  то значи да очекујете да после избора раз- 
говарамо у  другчијем контексту?

- Очекујем. Надам се да ће, упркос свему, па чак и 
изборним условима, промјене које ће донијети избори бити 
знатне. Вјерујем у успјех Народне странке, јер су њен углед 
и успон очигледни. Без пријеко потребних промјена, неће нам 
бити боље. Неће нам чак бити ни овако, јер је ова власт
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показала да је неспособна чак и за то да одржава стагнаци- 
ју. Она је способна једино за брзо пропадање. Постоји само 
једна дилема: опстанак народа или опстнак власти!

Зато бирачима поручујем да се добро замисле, када 
се 20. децембра н а |у  у кабинама за гласање, колико су тога 
дана сиромашнији него прије двије године када је садашња 
владајућа партија побиједила на изборима. Исто тако, бирачи 
нека се добро замисле колико ће, а нека вјерују да хоће и 
то знатно, знатно више, бити сиромашнији за годину дана 
остане ли ДПС на власти. Ако дају глас онима који су нас 
довели до овога.
Стога бирачи треба да гласају за себе, треба да гласају за 
народ, да гласају за Народну странку. Нека гласају да на чело 
Црне Горе, први пут послије рата, до |е  и људски, и стручно, 
и научно доказана личност-господин Новак Килибарда, пред- 
сједник Народне странке и њен предсједнички кандидат.

А колико се Народна странка разликује од других 
странака, нека се види и по следећем. Уколико господин 
Килибарда буде изабран за предсједника Црне Горе, Статут 
Народне странке га обавезује да за вријеме свог мандата не 
буде члан Нродне странке!. Јер, Народна странка, као и њен 
кандидат, жели да Килибарда буде предсједник свих Црно- 
гораца, а не само чланова једне странке. Међутим, то није 
једини квалитет који препоручују Народну странку и г. Кили- 
барду!

Драган Барјактаревић
Разговор вођен у  редакцији “Огледала”
17. 12. 1992.

85



Божидар M. Бојовић

6
ДРУГА ВАНРЕДНА СКУПШТИНА НАРОДНЕ 

СТРАНКЕ У КОТОРУ 
(28. 1. 1994.)

Нови састав Главног и Извршног одбора, Амандман др 
Р. Зековића о промјени имена НС, Учешће НС у извршној 
власти од 1992 до 1994, Повлачење из власти, Рад Клуба 
посланика у Републичкој скупштини, Реконструкција ИО, 
Предложени закони и инцијативе Клуба посланика НС у 
Скупштини Црне Горе

На Савиндан и 28. јануара 1994. године, у Котору је 
одржана Друга ванредна скупштина Народне странке, уз 
учешће 156 посланика и преко 100 гостију. М е|у гостима је 
било пуно угледних културно-политичких радника. Својим 
наступима у културно-умјетничком дијелу рада Скупштине, 
печат су дали велики умјетници Ксенија Зечевић и Данило 
Лазовић.

Прихваћен је извјештај о раду између двије скупшти- 
не, који је поднио предсједник г. Новак Килибарда. Такође 
усвојен је Статут, изабран Главни одбор, Надзорни одбор и 
Статутарна комисија. За предсједника странке поново је 
изабран др Новак Килибарда, а за потпредсједника, поново, 
др Божидар Бојовић. Главни одбор изабран је са персоналне 
и територијалне листе, као највиши орган Странке између 
двије скупштине. Чине га: др Новак Килибарда, предсједник, 
др Божидар Бојовић, потпредсједник, Божидар Мијовић,
Бошко Чоловић, Будимир Дубак, Велибор Поповић, Велимир 
Бућковић, др Веселин Латковић, Веселин Мумин, Војин 
Лазаревић, Драган Шоћ, Зоран Брашанац, Илија Марковић, 
Лука Касалица, Маринко Лацмановић, Марко Вујовић, Милић 
Грдинић, Милорад Пековић, др Милош Цимбаљевић, Мираш 
Ђурђевац, Милош Мештер, Мирко Ераковић, Момир Вој- 
водић, Никола Мештровић, др Новица Станић, Перо Радо- 
њић, Петар Тројановић, Предраг Дрецун, Предраг Поповић, 
др Радоња Зековић, Саво Ђурђевац, Слободан Парапид,

86



ГОДИНЕ САБОРНОСТИ И  РАСКОЛА

Сретен Илић, др Стефан Сушић, Чедомир Врачар, Чедомир 
Додеровић.

Предсједник странке повјерио је г. Предрагу Дрецуну 
мандат за формирање извршног одбора (17 чланова).

У демократској атмосфери, уз присуство средстава 
информисања, печат радном дијелу Скупштине дао је предлог 
амандмана који је поднио г. Радоња Зековић, посланик из 
Бијелог Поља, да Народна странка преформулише име у Ср- 
пска народна странка Црне Горе. Др Радоња Зековић, поз- 
нати љекар, ортопедски хирур, отресит, Ускок, пун енергије, 
уживао је велико повјерење и углед м е |у  грађанима Црне 
Горе, а посебно м е |у  члановима и симпатизерима Народне 
странке. Осјећало се према атмосфери да амандман који је 
поднио др Зековић има подршку код значајног броја послани- 
ка скупштине. Др Килибарда је неким исхитреним реакција- 
ма још више допринио да се створи утисак како ће амандман 
бити прихваћен. Уважавајући добру намјеру и истинско патри- 
отско и национално опредјељење предлагача, био сам уби- 
јеђен да би промјена имена, са додавањем националног предз- 
нака, у том времену, више штетила него користила. Посебно 
што је у то вриејме актуелна власт разрађеним методама про- 
паганде покушавала да Народној странци наметне хипотеку 
националистичке и шовинистичке странке. Утисак је био, а 
то је касније у више наврата др Килибарда потенцирао, да је 
мој став опредијелио исход гласања Ово тим прије што сам 
словио за припадника “тврђе” српске струје у Народној стран- 
ци и у чије се национално одређење није сумњало.

Без обзира што је касније било тврдњи да је предлог 
амандмана био испланиран договором ДПС-а и СПС-а, дубо- 
ко сам убијеђен да је предлог др Зековића инициран једино 
његовим националним убјеђењем и емоцијама. У сваком слу- 
чају, дискусија која је била пред јавношћу Црне Горе, пред- 
ставља значајан искорак у поимању демократије и важности 
јавне ријечи у Црној Гори.

У љето 1994. године, по задужењу Главног одбора, а 
на сопствени предлог, обишао сам 16 општинских одбора На- 
родне странке како бих добио директни увид у стање у 
општинским одборима и како бих након сагледавања ситу-
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aциje пpeдлoжиo Глaвнoм одбору мjepe кojимa би se ушпри- 
jeдиo KBa™TeT paдa и opгaнизaциje oпштинsкиx oдбopa. Me- 
тодолошки пржтуп у sarлeдaвaњy paдa био je кoмпapaбилaн 
sa оним из 1991. гoдинe. Carлeдaнo je 7 osнoвниx пoкaзaтe- 
љa: Угаови paдa, Општи yтиsaк о одбору (sasTaB, xoмoreнosт, 
дosлeднosт и sTpyKTypa), Пpoблeми у paдy, Пporpaм aKm- 
внosти у oпштинsкoм одбору, Однos општитеког oдбopa 
пpeмa политици Hapoднe sтpaнкe, Уrлeд sтpaнкe и saмor оп- 
штинsкor oдбopa у oдpeђeнoj speдини и Утвpђивaњe мjepa зa 
пoбoљшaњe sтaњa. Извjeштaj к о ј и  saм поднио Глaвнoм одбо- 
ру нa sjeдници 25.6. 1994. roдинe, и к о ј и  je Глaвни одбор при- 
xBaTrn, saдpжao je osнoвнe sTaBoBe:

- Оптимaлнe тexничкe ydoBe нeмa ни jeдaн oпштинsки 
одбор Hapoднe sтpaнкe, док нeки (Шaвник, P o 'a je , Улцињ и 
Плyжинe) нeмajy ни osнoвниx ydoBa нeoпxoдниx зa paд.

- Глaвни пpoблeми у paдy oпштинsкиx oдбopa sy: лoшa 
кoмyникaциja измeђy oпштинsкиx oдбopa и нajвишиx оргаш 
sтpaнкe, мaтepиjaлни пpoблeми (гориво и мaтepиjaлнa speдsт- 
Ba), нeдosтaтaк инфopмaциja о paдy sтpaнкe,

- Heдosтaтaк пpoпaraнднor мaтepиjaлa, oпsтpyкциje од 
sTpam лoкaлнe влasти.

- Пporpaм aктивнosти код вehинe oпштинsкиx oдбopa 
se sasToj^ у плaниpaњy тpибинa, sapaдњe sa Peпyбликoм Cpп- 
sкoм, п о м о } и  Cpпsкoj пpaвosлaвнoj цркви у opгaнизoвaњy 
духовних aкaдeмиja, цpквeниx sвeткoвинa Kao и обнови yra- 
шeниx m p o ^ 'a  нa sjeBepy Цpнe Гope.

- Политичко sтaњe у oпштинsким oдбopимa je зaдoвo- 
љaвajyhe: нeмa rnKopaKa из политичких oквиpa HC.

- ^ s T o je  пpимjeдбe нa нeкe rojaBe пojeдиниx чeлникa 
HC, дa sy нejasнe и дa sTBapajy зaбyнy код члaнoвa и sимпa- 
Troepa sтpaнкe.

- 3aмjepeнo je што se Глaвни одбор чeшhe sasTaje, 
што у Извршном одбору и њeгoвим pesopимa, кojимa se зaм- 
jepa нa paдy, ^ rna  вишe члaнoвa из yнyтpaшosти

- Општи yrasaK je дa yглeд HC pasTe, пoseбнo у sje- 
вepним oпштинaмa Peпyбликe.

Mjepe Koje sarn пpeдлoжиo билe sy:
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- Ради омогућавања и побољшања услова рада треба 
императивно захтијевати додјелу просторија за рад са техни- 
чком опремом (телефон, телефакс, натпис на улазу у прос- 
торију са препознатљивим логом НС).

- Набавити и дистрибуирати пропагандни материјал.
- Побољшати сарадњу и комуникације између општин- 

ских одбора и клубова посланика НС и Клуба младих који 
треба да се активира у органзовању културних и спортских 
манифестација

- У ресоре Извршног одбора да се укључи што више 
квалитетних представника НС из општинских одбора.

- Одобрити општинским одборима коришћење подра-
чуна.

- Пружити општинским одборима сву могућу помоћ у 
раду и организовању.

- Организовати годишњу преплату на лист “Огледало”.
- Политички користити проблеме и специфичности 

сваке средине.
Извршни одбор је био задужен да предложене мјере ре- 

ализује са децидно ороченим роковима. Нажалост, Извршни 
одбор није предузео адекватне мјере и није реализовао поста- 
вљени задатак. Предложена реконструкција Извршног одбора 
са увођењем десет ресора, што је требало да опонаша владу 
у сјенци, извршена је у новембру 1994. године Међутим, 
ресори никада нијесу заживјели, како су концепцијски били 
замишљени. Уистину, Извршни одбор као цјелина није ника- 
да функционисао организовано. Томе је допринио, првен- 
ствено, новоизабрани предсједник Извршног одбора, који је 
себе ставио изнад страначког органа и ту су се почеле ја- 
вљати прве девијације које ће касније попримити озбиљније 
размјере. Мислим да је избор Предрага Дрецуна за предсјед- 
ника Извршног одбора био озбиљан промашај!

У овом периоду, од значаја су и тематске расправе које 
су вођене на сједницама Главног одбора 23.10.1994. и на 
Савиндан 1995. године, које су биле заиста објективан показа- 
тељ демократског сазријевања НС:

1. Учешће НС у извршној власти РЦГ и СРЈ (рефе- 
рат др Божидар Бојовић)
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2. Учешће НС у законодавној власти РЦГ и СРЈ (ре- 
ферати Драган Шоћ и др Новица Станић).

У овом периоду значајно је и учешће представника 
Народне странке у извршној власти Црне Горе и СР Југо- 
славије. Када су се показале све негативне стране учешћа у 
извршној власти, Главни одбор донио је одлуку о повлачењу 
својих представника. Ову одлуку нијесу одобравали баш сви 
којима је било дато повјерење. Док су неки од наших пред- 
ставника сасвим дисциплиновано и коректно прихватили од- 
луке Главног одбора, неки су одбили да се повинују тој одлу- 
ци и напустили су странку .

У анализи учешћа представника НС у извршној власти, 
коју сам поднио Главном одбору, ради прегледнијег и цјелови- 
тијег сагледавања, пратио сам: Кратке ретроспективе избор- 
них резултата 1992, Доношење одлуке о учешћу НС у извр- 
шној власти и добијени ресори, Исход учешћа НС у извршној 
власти, Мишљење представника НС у извршној власти и 
Завршна разматрања и закључак. Пошто сам о прве двије 
ставке раније говорио, овдје ћу изнијети виђења и ставове по 
питању исхода учешћа НС у извршној власти, Мишљење 
представника НС у извршној власти и завршна разматрања и 
закључке.

Према учешћу у савезној Влади, Народна странка је 
имала посебан обзир због програмски наглашеног залагања за 
савезну државу. Зато је за понуђени ресор предложен углед- 
ни члан, вриједни и систематични господин Велибор Попо- 
Поповић. Владало је мишљење да ја, као љекар, треба да 
идем на ту функцију. Међутим, сматрао сам да ће тај мар- 
љиви, стабилни и веома систематични човјек квалитетно 
обављати одговорну функцију, тим прије што је функција 
обухватала и ресор социјалне заштите. Нијесам се преварио. 
У току својег мандата, господин Поповић је био уважаван као 
успјешан и веома вриједан министар, који је рад министарст- 
ва подигао на завидан ниво. У многим приликама је потен- 
цирао да је министар из опозиционе Народне странке (при 
контактима у земљи и иностранству), одржавао је коректне 
везе са руководством странке и излазио је у сусрет већини
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зaxтjeвa к о ј и  sy му дoлaзили од члaнsтвa и yпpaвe Hapoднe 
sтpaнкe. I s t o ^  paди, било му je ј̂ д и н о  зaмjepeнo што je 
пpoпysтиo извaнpeднy прилику дa se, при дoнoшeњy oдлyкe 
Caвeзнe влaдe о yвoђeњy saнкциja пpeмa Peпyблици Cpпsкoj, 
Kao пpeдsтaвник Hapoднe sтpaнкe, jaвнo диsтaнциpa и изpaзи 
нesлaraњe sa TaKBorn одлуком. Он se зaдoвoљиo глasaњeм про- 
тив oдлyкe.To se могло ypaдити и кроз пoseбнy кoнфepeнци- 
jy зa штaмпy, мaдa о в ј  s t o jh пpимjeдбa pyкoвoдsтвy sтpaнкe 
ш  нaчин Kako je то тpaжилa од rosпoдинa Пoпoвиha. Haшe 
вeзe sa Peпyбликoм Cpпsкoм и sa Дeмoкpaтsкoм spпsкoм s t - 

paнкoм Peпyбликe Cpпsкe sy нas нa TaKaB sTaB oбaвeзивaлe. 
Гosпoдин П о п о в и }  je одлуку o пoвлaчeњy из Bлaдe пpиxвaтиo 
кopeктнo.

Гosпoдин др BasKmje Paдyлoвиh, иsтaкнyти нayчни paд- 
ник, je ш  мjesтy зaмjeникa saвeзнoг миниsтpa зa нayкy, Tex- 
н о л о г и ј у  и paзвoj био дosлeдaн sвojим нaзнaчeним paдним и 
sиsтeмaтичним пpилaзимa oбaвeзaмa. 3нaчajнo je допринио 
yглeдy овог миниsтapsтвa Koje je звaничнo sмaтpaнo jeдним од 
нajбoљиx у saвeзнoj Bлaди. Пpaвa je штeтa што oBaj yиsтинy 
дoкaзaни ту ч н и  paдник ниje нa o b o j' Ф у н к ц и ј и  био дyжe и у 
теком spehниjeм вpeмeнy. У току sBojer мaндaтa у saвeзнoJ 
Bлaди, ypeднo je иsпyњaвao и oбaвeзe одборнии у Cкyпштини 
oпштинe Пoдropицe. Одлуку о пoвлaчeњy из Baлдe пpиxвaтиo 
je кopeктнo, Kako приличи пpaвoм oпoзициoнapy.

Гosпoдин Paдe-Пyцo Пepoвиh к о ј и  je био пoтпpeдsjeд- 
ник влaдe Цpнe Гope Kao пpeдsтaвник Hapoднe sтpaнкe, ниje 
se пoвинoвao одлуци Гтавног oдбopa. Опpaвдaвao je то oбaвe- 
зом дa мopa зaвpшити зaпoчeтe пpojeктe. He yлaзehи у KBa- 
лификaциjy TaKBe oдлyкe rosпoдинa Пepoвиha, sтojи чињeни- 
цa дa syд о тoмe дaje sarno вpиjeмe кроз ysтaљeнe sиsтeмe 
вpeднoвaњa.

Гosпoдин др Paнкo Kaдиh je sa љyбaвљy пpиsтyпиo од- 
г о в о р н о ј  Ф у н к ц и ј и . Пошто je пoкpивao pesop миниsтpa бeз 
пopтфeљa, “тpaжиo je теко вpиjeмe seбe”, a n  je ysпjeшнo 
пoчeo дa sпpoвoди ^K e serмeнтe из soциjaлнor пporpaмa. 
WeroBorn зasлyroм sy нeки од sTaBoBa Hapoднe sтpaнкe, зaцp- 
тaни у Пpoгpaмy, yнeseни у пporpaм Bлaдe Цpнe Гope ^оци- 
jaлни кapтoн и ш ). Одлуку о пoвлaчeњy из Bлaдe поднио je
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коректно, мада је због тога био егзистенцијално директно 
погођен. За само још неколико мјесеци рада ријешио би стам- 
бено питање. Дјелом је показао да се руководи вишим циље- 
вима.

За функцију предсједника општине Тиват, предложили 
смо господина Љуба Санмарџића, угледног мјештанина, који 
није био члан Народне странке. Господин Самарџић је често 
потенцирао, чак и пренаглашено, да није наш члан. У току 
мандата дјеловао је доста дистанцирано од руководства стра- 
нке и, колико ми је познато није са нама сарађивао. Његова 
одлука о подношењу оставке на функцију предсједника оп- 
штине, донесена без консултација са руководством странке, 
нанијела је штету угледу Народне странке у Тивту и шире. 
Након овога, функцију предсједника општине вршио је пот- 
предсједник који је био члан ДПС-а. Нијесу ми познати раз- 
лози којима се господин Самарџић руководио при доношењу 
одлуке, али чињеница је да је тим поступком омогућио да 
ДПС разним махинацијама има и де факто власт у општини 
у којој номинално власт припада Народној странци. Тако се 
компромитовала једна, у суштини демократска, замисао да се 
на најодговорнију функцију у општини у којој држимо власт 
постави човјек који није члан Странке, али слови за угледног 
и популарног у својем мјесту.

Господин Васко Ивошевић, секретар СО Тиват, афир- 
мисао се као угледан и радан представник Народне странке у 
ситуацији када је био једини представник Народне странке у 
општини у којој наводно држимо власт. Имао је луцидна 
запажања о начину како владајућа ДПС проводи своју доми- 
нацију у општини Тиват.

О представницима Народне странке у Бијелом Пољу, 
господи Милошу Мештеру и Зорану Пулетићу, који су се 
налазили на одговорним функцијама потпредсједника и секре- 
тара СО, Општински одбор Народне странке Бијело Поље 
дао је следеће мишљење: ”Наши представници у власти су 
доследно исказивали висок степен културе и толеранције и 
стајали доследно иза дате ријечи што се уочљиво исказивало 
као суштинске супротности владајуће странке и Народне 
странке Црне Горе”. Главни одбор је у потпуности дијелио
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ово мишљење. Подржавањем наведеног мишљења, сматрам да 
су поменута господа у контактима са руководством Народне 
странке, предузетим активностима на локалном нивоу и по- 
моћи сусједним општинским одборима Народне странке пока- 
зали како се учешће у подјели власти може правилно усмје- 
рити у корист странке, народа и нашег програмског опредје- 
љења. Уз све наведене активности квалитетно је функци- 
онисао Општински одбор Народне странке у Бијелом Пољу.

У Беранама, послије одлуке о повлачењу нашег члана 
Миладина Шћекића са мјеста начелиника Општинског секре- 
таријата за друштвене дјелатности, слиједио је читав низ не- 
пријатности са поларизацијом унутар Општинског одбора и 
самог чланства Народне странке. Након више састанака, ру- 
ководство Странке је категорчно указало на мјере које ће 
предузети уколико се не среди ситуација у овом општинском 
одбору. Господин Шћекић се сагласио са повлачењем из вла- 
сти и о томе је обавијестио Општински одбор, а овај Главни 
одбор.

Био сам задужен од Главног одбора да сагледам, про- 
цијеним и поднесем извјештај Главном одбору о учинцима 
учешћа Народне странке у извршној власти Црне Горе и СР 
Југославије. Да би сагледавање овако значајног питања прати- 
ла и објективна процјена, тражио сам да поред мојег миш- 
љења, чије сам основне ставове изнио, добијем и мишљење 
представника странке који су учествовали у извршној власти. 
Сагледавање мишљења и друге стране је један од основних 
приципа демократског дијалога, и рјешавања проблема. Нажа- 
лост добио сам до заказаног термина само три одговора. 
Остали то нијесу урадили ни послије заказаног новог терми- 
на.

Др Ранко Кадић је сматрао да је наша одлука о учешћу 
у власти била “наметнута политичким тренутком који је ство- 
рила владајућа партија о потреби формирања заједничке Вла- 
де свих странака”. Неучествовање у таквој Влади, по миш- 
љењу др Кадића, дало би могућност владајућој странци да 
оптужи Народну странку да у тешком тренутку није хтјела 
да помогне народу. Тако је, по његовом мишљењу, ова одлу- 
ка имала моралну тежину. Примједбе које је дао односиле су
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се на предлагање више кандидата што, сматрао је, није добро. 
Као позитивно искуство учешћа у власти навео је то што су 
тим путем могли да се уграде неки политички ставови На- 
родне странке који се другим путем не би могли реализо- 
вати. Ради што већег инфилтрирања у структуре власти, сма- 
тра да је требало користити спремност Владе да се преузму 
и неке друге одговорне функције. Сматрао је и да се пре- 
уранило са одлуком о повлачењу чланова НС из извршне 
власти и да је то требало урадити на јесен, јер би тада, већ 
назначена социјална раслојавања била добар разлог за потез 
којим би се нанио јачи ударац власти.

Господин Ивошевић је видио учешће у власти као “на- 
јефикаснији пут ка стварању позиције за пласирање утврђене 
политике и стварање обучених кадрова за преузимање власти 
у одређеном тренутку”.

Господа из Општинског одбора гдје је НС имала удјела 
у подјели власти са ДПС-ом, указали су на чињеницу “да су 
више пута на сједницама Општинског одбора анализирали 
учешће наших представника у извршној власти и да општи 
утисак говори о неповољним условима за рад, али да су наши 
чланови показали максимум умјешности, стручности и спо- 
собности да ниподоштавају устаљене бирократске каноне ра- 
да, за добро грађана, чувајући на другој страни интегритет и 
достојанство НС”.

Моја завршна разматрања и закључак који сам поднио 
Главном одбору садржавала су, у најважнијим цртама, следеће 
ставове:

“ Учешће у извршној власти мора се посматрати из два 
угла. Прво, вертикално, по нивоима на којима се учествова- 
ло (општински, републички и савезни) и друго, о каквој врсти 
учешћа у власти се ради. Није исто да ли се ради о самостал- 
ном креирању власти, стицањем тога права на основу поб- 
једе на изборима, или када се са странком која нема апсолут- 
ну већину ступа у коалицију, са прихватањем подјеле власти, 
или се од владајуће странке, која има апсолутну већину и 
формира извршну власт, прихвата понуда на преузимање од- 
ређених ресора-функција.

94



ГОДИНЕ САБОРНОСТИ И  РАСКОЛА

Послије децембарских избора 1992. године, НС је 
испробала све ове видове учешћа у власти, осим првог-да 
самостално формира власт на било ком нивоу. Свака од ових 
могућности заслужује кратак коментар и став.

Прихватање министарских и других ресора помнутих од 
стране владајуће партије која има апсолутну већину, с тим и 
право да аутархично креира своју званичну политику и ост- 
варује је кроз државну власт, сматрам чистим промашајем. 
Мишљење да би НС одбијањем понуде да учествује у власти 
била схваћена као странка која не жели да помогне народу у 
тешком времену, лако је негирати објашњењем да се у таквој 
понуди власт не дијели, већ јој је странка потребна као 
услужни сервис. Говорити о могућности пласирања сопствених 
програмских идеја ако се учествује у таквој власти, такође је 
без реалне основе. Неће власт прихватити ништа од опозици- 
је, осим ако што може да пласира као своје. А на тај начин 
и компромитују програмске идеје НС које би она боље кре- 
ирала од владајуће странке која их копира. Мишљење да се 
учешћем у власти обучавају кадрови, морало се, такође, узети 
с резервом. Званична власт, а самим тим и њен администра- 
тивни апарат, заснивају своју власт и лако богаћење (неза- 
конита трговина дуваном, нафтом и другим) на принципима 
супротним програмским опредјељењима НС. Јасно је да такво 
учешће у власти крије могућност инфицирања наших људи 
актуелним приступом нормама чији је индекс контагиозности 
веома висок. Од оваквог учешћа у власти корист је могла да 
има само владајућа странка. Она се на тај начин приказивала 
пред свијетом као демократска, а пред својим народом као 
странка широке руке која жели да што више парламентарних 
странака укључи у извршну власт, а све, наводно, на добро 
народа. Не треба човјек да има велику памет па да разоткри- 
је суштинске подвале које су стајале иза поменуте понуде.

Коалиција са другим странкама, у циљу формираа 
власти (примјер Тивта), морала се сасвим другачије постави- 
ти од приступа који смо ми имали у Тивту. У ситуацији када 
смо били веома далеко од демократских услова, нијесмо 
смјели најодговорнију функцију повјерити човјеку који није 
члан странке. А ако смо то у смислу демократског сазрије-
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вaњa ypaдили, и т к  sy кoнтaкти pyкoвoдsтвa sтpaнкe, пoseб- 
но Извршног oдбopa, мopaли бити чeшhи, a увид у њeгoв paд 
бољи.

Учeшhe у пoдjeли влasти sa sтpaнкoм Koja имa вehинy 
(пpимjep Биjeлor Пoљa), зasлyжyje пaжњy и тpeбaлo ra je 
имaти Kao могу}у опцију. Али ту se мopa и}и sa jasним 
sтaвoм, sa yнaпpиjeд paзpaђeним виђeњeм sвиx позитивних и 
нeгaтивниx asпeкaтa, Kao и sarлeдaвaњeм мoгyhнosти штa se 
у TaKBoj кoaлициjи мoжe peaлизoвaти од пporpaмsкиx нaчeлa 
HC. Mиsлим дa нaвoђeњe Општигоког oдбopa Биjeлo Пoљe 
sa чим sy se sBe syoчaвaли, у sитyaциjи кaдa диjeлe влasт и 
кaдa могу дa osTBape пojeдинe циљeвe, нajбoљe нerиpa sBa ош  
мишљeњa о мoryhнosти peaлизaциje шших идeja, и eдyкaциjи 
кaдpa Tarno r j  нe диjeлимo влasт ^ r o  joj шужимо Kao sep- 
виs.”

Ha Kpajy, мoje зaвpшнo мишљeњe je било ‘̂ a  jeдини 
пpaви пpиsтyп зa yчeшhe у извршној влasти je дa je форми- 
paмo или saмosтaлнo (што je у овим ysлoвимa било тeшкo) 
или Kao вehинsкa sтpaнкa у кoaлициjи (што je нajбoљe).Дa 
би srno дошли до тог циљa, тpeбa дa бyдeмo мoтивиsaни дa 
paциoнaлнo paдимo, дa омогу}имо фyнкциoниsaњe sтpaнкe нa 
sвим нивoимa: од мjesниx до Глaвнor oдбopa, од Kлyбa одбо- 
pникa до K ^ a  пosлaникa, од pesopa ИО до члaнsтвa Koje 
he бити yкљyчeнo нa sвим нивoимa и фyнкциoниsaти Kao по- 
литички opraнизoвaнa и нaциoнaлнo и дeмoкpaтsки yтeмeљe-

Ha иsтoj sjeдници Гтавног oдбopa 23.10.1994. roдинe у 
Подгорици, aнaлизиpaнo je yчeшhe Hapoднe sтpaнкe у зaкoн- 
oдaвнoj влasти P ^  и CPJ. PefepaTe sy пoдниjeли пpeдsjeд- 
ници клyбoвa, rosпoдa Дpaгaн [ o h  и др Hoвицa Cтaниh

У извjeштajy о paдy Kлyбa пosлaникa у Cкyпштини 
Цpнe ^ p e ,  пpeдsjeдник Kлyбa rosпoдин Дparaн [ o h  je Kao 
нajвaжниje чињeницe пoтeнциpao: Општи политички aмбиjeнт 
и oднos sнara у Cкyпштини, CasTaB Kлyбa пosлaникa и Opra- 
низaциoнy sTpyKTypy Cтpaнкe и пoвeзaнosт Kлyбa sa орган- 
имa Cтpaнкe.

У saглeдaвaњy oпштer политичког aмбиjeнтa и oднosa 
sнara у Cкyпштини, r. [ o h  je yкaзao дa sy избори 1992.
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године показали да је политички утицај ДПС-а у паду, а да 
је Народна странка, упркос тешким условима (подјеле у Стра- 
нци, одступање тадашњег Клуба посланика од Странке, меди- 
јска блокада и слично), успјела да постигне добар резултат 
броја посланика и позицију најјаче опозиционе странке. Ова 
чињеница је била позитивна претпоставка за рад Клуба. 
Политика НС успјела је да одоли свим искушењима и да се 
потврди на изборима, па је Клуб посланика имао јасну поли- 
тичку позицију у односу на оне који су унутар Странке 
“вукли” на друге стране. Танка већина ДПС-а у Скупштини 
и позиција најјаче опозиционе странке отворили су Клубу 
посланика НС широк маневарски простор да без притиска 
одговорности потпуно слободно формира своју политику у 
Скупштини. С друге стране, као најјача опозициона странка 
НС је могла да у великој мјери диктира понашање и других 
опозиционих странака.

За састав Клуба се, према мишљењу г. Шоћа, може 
рећи да је политички и професионално добро избалансиран. 
Присуство предсједника и потпредсједника Странке као и још 
неких чланова Главног одбора, чини да Клуб има нарочит 
политички ауторитет, чиме се блокирају евентуална искрив- 
љавања ставова, а чланство се непосредно и потпуно ин- 
формише о политичким ставовима. Професионална структура 
посланика обезбјеђује да се стручно покрију све области дру- 
штвеног живота и да програмски ставови НС буду комплет- 
но заступљени. У организацији структуре Странке и везе Ст- 
ранка-Клуб, господин Шоћ је сматрао да Странка још увијек 
није развила организациону структуру Извршног одбора која 
би требало да стручно покрива Клуб посланика, односно да 
буде језгро евентуалне извршне власти. То је условило да је 
Клуб у највећој мјери приморан да све оперативне послове 
(истраживања, уобличавање предлога и др.) ради сам. Како 
су посланици, углавном, политички функционери, дошло је до 
преоптерећења па није било могуће предложити више про- 
јеката. Ово је даље ограничавајући елемент и Клуб послани- 
ка га сам не може превазићи.

У методологији рада и активности, Клуб посланика је 
свој рад усмјерио ка следећим циљевима:
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а. Искористити сједнице Скупштине (јавне преносе) да 
се аутентично представи политика НС, учврсти повјерење 
чланства и бирача и придобију нови.

б. Афирмисати Странку као озбиљну политичку орга- 
низацију, способну да осмисли све области друштвеног жи- 
вота и анимирати људе способне да програм спроведу.

Ови циљеви захтијевали су тимски рад, припремљене и 
осмишљене наступе, али и простор да индивидуалне способ- 
ности сваког посланика до |у  до изражаја.

Унутар Клуба постоји подјела рада, према стручним 
квалификацијама и личним афинитетима. Наступи се припре- 
мају и претходно дискутују и координирају између посланика.

Рад Клуба био је усмјерен у два правца:
1. Реаговање на предлоге Владе и других странака и
2. Подношење предлога закона и политичких иниција-

тива.
Клуб посланика реаговао је на све важније, нарочито 

системске пројекте које је подносила Влада. Путем скупштин- 
ских иступа и амандмана настојало се да се предлози Владе 
нападају, прије свега системски, и да се истовремено афирми- 
шу и понуде програмска опредјељења Странке.

Клуб је припремио и понудио неколико закона систем- 
ског карактера и великог политичког значаја и покренуо ра- 
справу о неколико осјетљивих политичких питања. Као илус- 
трацију наводимо Предлоге закона о враћању непокретности 
и пољопривредног земљишта, расправу о повјерењу Влади и 
Предлог декларације о националном помирењу. Сви предлози 
имали су висок политички набој и одјек у јавности.

Укупна оцјена рада и учинка Клуба посланика у Ску- 
пштини Црне Горе је несумњиво позитивна. Може се рећи да 
су посланици успјели да остваре стратешке услове. Поли- 
тика Странке према Скупштини представљена је у цјелини, 
комплетно у сваком погледу. Клуб посланика НС, а преко 
њега и Странка као цјелина, стичу јавни ауторитет као 
озбиљна политчка снага на коју се мора рачунати. Политички 
противници, нарочито владајућа партија и главни конкуренти 
из опозиције, невољно признају значај НС односом према 
неким предлозима, што је нарочито дошло до изражаја у
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pasпpaви о пoвjepeњy Bлaди, вpahaњy нeпoкpeтнosти и пово- 
дом Дeклapaциje о нaциoнaлнoм пoмиpeњy.

TaKo|e, yвaжaвaњe Cтpaнкe se мaнифesтyje и пoseб- 
ном osjeтљивoшhy пpeмa нasтyпимa нaшиx пosлaникa поводом 
Terna Koje други пpeдлaжy.

Meђyтим, укупно дoбap paд Kлyбa пosлaникa HC 
никaкo нe знaчи дa пosлaници укупно и пojeдинaчнo ниjesy 
могли вишe пosтиhи. Имajyhи у виду sasTaB Kлyбa, кoнкypeн- 
ц и ј у  и пoтpeбe Cтpaнкe, s j e ^ e ,  a oптepeheнosт пojeдиниx по- 
sлaникa, мjesтa живљeњa, нeиsкysтвo, rpalarnke пoтpeбe, оп- 
тepeheњe speдинe и src. s дpyre sтpaнe, могло se и вишe.

Ha sjeдници oдpжaнoj 26. нoвeмбpa 1994. roдинe, извр- 
шeнa je пepsoнaлнa peкosнтpyкциja Извршног oдбopa пpeмa 
pesopимa. Иsтoвpeмeнo je 6 р о Ј члaнoвa Извршног oдбopa sмa- 
њeн sa 17 нa 14 (10 pesopниx pyкoвoдилaцa и 3 члaнa бeз 
pesopa) и пpeдsjeдник:

1. Политичко пpaвни pesop: pyкoвoдилaц Дpaгaн Шоћ
2. Meђyнapoдни oднosи: pyкoвoдилaц Bojин Лaзapeвиh
3. Пpивpeдa, природш дoбpa, jaвни seKTop, eнepreтикa, 

pyдapsтвo, инsдyтpиja, пoљoпpивpeдa, шyмapsтвo, во- 
дoпpивpeдa: pyкoвoдилaц др Basилиje Paдyлoвиh

4. Финaнsиje: pyкoвoдилaц Hикoлa Meштpoвиh
5. Tpгoвинa и тypизaм: pyкoвoдилaц, др Cтeфaн 

Cyшиh
6. 3дpaвљe, paд и soциjaлнa пoлитикa: pyкoвoдилaц, др 

Paнкo Kaдиh
7. Пposвjeтa, Bjepa, кyлтypa, нayкa: pyкoвoдилaц, др 

Bлaдимиp Joвиheвиh
8 Mapкeтинr, sпopт, ф изичи  кyлтypa: pyкoвoдилaц др 

Дejaн Mapam
9. Mлaди, sпopт и ф изичи  кyлтypa: pyкoвoдилaц, др 

Paдoмиp Њ колић
10.0днosи sa другим sтpaнкaмa: pyкoвoдилaц др Љ ви- 

цa Cтaнић
Члaнoви бeз pesopa sy: Будимир Дyбaк, 3opaн Пyлeтиh, 

Пpeдpar П о п о в и }

Пpeдsjeдник Извршног oдбopa je Пpeдpar Дpeцyн.
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У овом периоду од значаја су и тематске расправе које 
су вођене на Главном одбору на Савиндан 1995. године: По- 
литички рад предсједника и потпредсједника НСЦГ и јавна 
ријеч у политичкој служби НСЦГ. Ове расправе инициране су 
са жељом за ширењем демократских односа унутар Странке.

Послије парламентарних избора, у децембру 1992. го- 
дине, тежиште политичких активности Народне странка је 
било у парламентима Црне Горе и СР Југославије. Посла- 
нички клубови, поготово у републичком парламенту, утицали 
су да је углед Народне странке на свим нивоима рапидно рас- 
тао. Овоме је посебно доприносио цивилизован, достојанствен 
и доследан став посланика који су по томе постали препоз- 
натљиви и уважавани. Свакако, број и квалитет законских 
иницијатива у Скупштини Црне Горе које су покретали, ути- 
цали су на рејтинг странке. Да бих поткријепио ову тврдњу, 
навешћу неке инцицијативе које смо покренули у периоду од 
прве половине 1993. до средине 1996. године:

1. Нацрт заокона о враћању непокретности ранијим 
власницима. Предложено 10.05.1993. године. Предложио Дра- 
ган Шоћ. Пета сједница првог редовног засједаања Скупштине 
РЦГ.

2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о 
враћању ранијим власницима пољопривредног земљишта из 
друштвене својине. Предложено 28.05.1993.године. Предложио 
Драган Шоћ. Пета сједница првог редовног засједања Скуп- 
штине РЦГ.

3. Предлог закона о престанку важења Закона о прив- 
редној комори РЦГ. Предложено 31.05.1993. године. Предло- 
жио Саво Ђурђевац. Пета сједница првог редовног засједања 
Скупштине РЦГ

4. Предлог за утврђивање неспојивости функције и пре- 
станак мандата посланика. Предложено 02.06.1993. године. 
Предложио Драган Шоћ. Пета сједница првог редовног зас- 
једања скупштине РЦГ

5. Предлог закона о измјенама Закона о друштвеним 
дјелатностима. Предложено 14.06.1993. године. Предложио 
Драган Шоћ. Пета сједница првог редовног засједања Скуп- 
штине РЦГ.
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6. Предлог закона о измјенама Закона о јавним преду- 
зећима. Предложено 14.06.1993. године. Предложио Драган 
Шоћ. Пета сједница првог редовног засједаа Скупштине РЦГ

7. Предлог одлуке о измјенама Одлуке о преузимању 
оснивачких права над јавним гласилима. Преложено 14.06. 
1993. године Предложио Драган Шоћ. Пета сједница првог 
редовног засједања Скупштине РЦГ

8. Предлог да се изгласа неповјерење Влади РЦГ. Пре- 
дложено 02.09.1993. Предложио Клуб посланика Народне 
странке. Прва сједница другог редовног засједања Скупштине 
РЦГ

9. Предлог закона о престанку важења Закона о При- 
вредној комори РЦГ. Предложено 11.03.1994. године. Предло- 
жио Саво Ђурђевац. Друга сједница првог редовног засједања 
скупштине РЦГ

10. Предлог закона о враћању непокретности ранијим 
власницима. Предложено 14.04.1994. године. Предложили Дра- 
ган Шоћ, др Саво Марковић и Саво Ђурђевац. Друга сједни- 
ца првог редовног засједања Скупштине РЦГ.

11. Предлог закона о измјенама Закона о враћању по- 
љопривредног земљишта ранијим власницима из друштвене 
својине. Предложено 15.04.1994. године. Предложили Драган 
Шоћ, др Саво Марковић, Саво Ђурђевац. Дуга сједница првог 
редовног засједања Скупштине РЦГ.

12. Приговор на мандат посланика др Контића и др 
Кликовца. Предложено 19.04.1994. године. Предложио Драган 
Шоћ. Друга сједница првог редовног засједања Скупштине 
РЦГ

13. Предлог Декларације о националном и грађанском 
помирењу и вјерској толеранцији. Предложено 26.04.1994. 
Предложио Клуб посланика Народне странке. Друга сједница 
првог редовног засједања Скупштине РЦГ

14. Предлог одлуке о разрешењу предсједника и 9 
чланова Управног одбора РТВЦГ. Предложено 28.04. 1994. 
Предложио Драган Шоћ. Дрга сједница првог редовног зас- 
једања Скупштине РЦГ
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15. Пpeдлoг зa ayтeнтичнo тyмaчeњe члaнa 93 Уsтaвa 
PЦГ. Пpeдлoжeнo 10.05.1994. Пpeдлoжиo Дpaгaн [ o h .  Дpyra 
sjeдницa првог peдoвнoг зasjeдaњa Cкyпштинe PЦ r

16. Пpeдлoг зaкoнa o измjeнaмa и дoпyнaмa 3aкoнa o 
jaвнoм инфopмиsaњy. Пpeдлoжeнo 19.09.1994. гoдинe. Пpeдлo- 
жили Дparaн [ o h ,  др CaBo Mapкoвиh, CaBo \yp |eB aq

17. Пpeдлor oдлyкe o paзpeшeњy пoтпpeдsjeдникa Cky- 
пштинe мр C p |e  Божовик Пpeдлoжeнo 19.09.1994. ^ e -  
дложио Клуб пosлaникa HCЦГ. Дpyra sjeдницa другог peдo- 
вног зasjeдaњa Cкyпштинe PЦ r

18. Пpeдлor зaкљyчaкa о пиsмy Bлaдe PЦГ. Пpeдлoжe- 
но 19.09.1994. Пpeдлoжиo Клуб пosлaникa H C ^ .  Дpyra s j^ -  
ницa другог peдoвнoг зasjeдaњa Cкyпштинe PЦГ.

19. Пpeдлoг дa Cкyпштинa пoкpeнe пosтyпaк зa утврђи- 
вaњe дa ли je пpeдsjдник Peпyбликe пoвpиjeдиo Уsтaв. ^ e -  
длoжeнo 12.12.1994. Пpeдлoжили Клубови пosлaникa HC, 
ЛCЦГ, CPC. Дpyra вaнpeднa sjeдницa Cкyпштинe P Ц r

20. Пpeдлoг зa фopмиpaњe вишesтpaнaчкe дeлeraциje 
Koja би пosjeтилa Cкyпштинy Peпyбликe CprnKe. Пpeдлoжeнo
23.12.1994. roдинe. Пpeдлoжиo Клуб пosлaникa HCЦГ. Tpeha 
sjeдницa другог peдoвнor зasjeдaњa Cкyпштинe P Ц r

21. Пpeдлoг зaкoнa o измjeнaмa и дoпyнaмa 3aкoнa o 
избору одборнии и пosлaникa. Пpeдлoжeнo 16. 01.1995. ^ e -  
дожили Дparaн [ o h ,  др CaBo Mapкoвић, CaBo Ђypђeвaц. 
Друга sjeдницa првог peдoвнor зasjeдaњa Cкyпштинe P Ц r

22. Пpeдлor зaкoнa о измjeнaмa и дoпyнaмa 3aкoнa о 
sиsтeмy jaвниx пpиxoдa. Пpeдлoжeнo 09.02.1995. гoдинe. ^ e -  
дложили Дparaн [ o h  и Пpeдpar Дpeцyн. Пpвa sjeдницa првог 
peдoвнor зasjeдaњa Cкyпштинe P ^

23. Пpeдлor зaкљyчaкa 0дбopa зa зaштитy живoтнe 
speдинe поводом инфopмaциje о sтaњy живoтнe speдинe у 3e- 
t s k o j ' paвници и Cкaдapsкoм бaseнy. Пpeдлoжeнo 10. 02. 1995. 
гoдинe. Пpeдлoжили Byкoмaн Фeмиh (Ж !ЦГ), Cтиjeпчeвић 
(ЛCЦГ), Лoнчapeвиh, Бypзaн. Прво вaнpeднo зasjeдaњe & уп- 
штинe P C

24. Пpeдлor зaкoнa о измjeнaмa и дoпyнaмa 3aкoнa о 
sвojинsкoj и yпpaвљaчкoj тpaнsфopмaциjи. Пpeдлoжeнo 20. 02.
1995. Пpeдлoжили Дparaн [ o h ,  др CaBo Mapкoвиh, CaBo
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Ђурђевац. Друга сједница првог редовног засједања Скупшти- 
не РЦГ.

25. Предлог одлуке о измјенама и допунама Пословни- 
ка Скупштине РЦГ. Предложено 23.03.1995. Предложили др 
Стефан Сушић, Предраг Поповић, Саво Ђурђевац. Друга сје- 
дница првог редовног засједања Скупштине РЦГ.

26. Предлог да Скупштина РЦГ упути захтјев Скупш- 
тини СРЈ да се о Предлогу закона о предузећима гласа на 
основу члана 90 став 3 Устава СРЈ. Предложено о3.04. 1995. 
Предложили др Новак Килибарда, др Божидар Бојовић, Војин 
Лазаревић. Друга сједница првог редовног засједања 
Скупштине РЦГ

27. Предлог закона о заштити од буке. Предложено
06.04.1995. године. Предложио др Стефан Сушић. Друга сјед- 
ница првог редовног засједања Скупштине РЦГ.

28. Иницијатива за позивање Момира Булатовића у 
Скупштину РЦГ поводом догађаја у Републици Српској Кра- 
јини. Предложено 05.05.1995. године. Предложио Клуб по- 
сланика НСЦГ. Друга сједница првог редовног засједања 
Скупштине РЦГ

29. Интерпелација МУП-а РЦГ. Предложено 09.05.1995. 
године.Предложили Клубови посланик НС, ЛСЦГ, СРС, СДП. 
Друга сједница првог редовног засједања Скупштине РЦГ.

30. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о 
здравственој заштити и здравственом осигурању. Предложено
18.05.1995. гдодине. Предложили др Божидар Бојовић, др Са- 
во Марковић, Предраг Поповић. Друга сједница првог редо- 
вног засједања Скупштине РЦГ

31. Предлог декларације о трансформацији друштвене 
својине. Предложено 22.05.1995. Предложио Предра Дрецун. 
Трећа сједница првог редовног засједања Скупштине РЦГ

32. Интерпелација Министарству уређења простора. 
Предложено 28.07.1995. године. Предложили Клубови посла- 
ника НСЦГ, ЛСЦГ, СРС. Трећа сједница првог редовног зас- 
једања Скупштине РЦГ

33. Предлог закључака о мирном путу рјешавања кризе 
на просторима бивше СРЈ. Предложено 21.08.1995. године.
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Предложили Клубови посланика НСЦГ, ЛСЦГ, СДП. Друга 
ванредна сједница Скупштине РЦГ

34. Предлог закона о престанку важења Закона о При- 
вредној комори РЦГ. Предложено 04.12.1995. године. Пред- 
ложили Саво Ђурђевац, Предраг Поповић. Друга сједница 
другог редовног засједања Скупштине РЦГ

35. Предлог закона о престанку Закона о финансирању 
Омладинског савјета РЦГ. Предложено 04.12.1995. годи- 
не. Предложили Драган Шоћ, Саво Ђурђевац. Друга сједница 
другог редовног засједања Скупштине РЦГ.

36. Предог закона о измјенама и допунама Закона јав- 
ном информисању. Предложено 04.12.1995.године. Предложи- 
ли Драган Шоћ, Предраг Поповић, Предраг Дрецун. Друга 
сједница другог редовног засједања Скупштине РЦГ.

37. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о 
својинској и управљачкој трансформацији. Предложено 04.12.
1995. године. Предложили Предраг Поповић, Предраг Дре- 
цун, Драган Шоћ. Друга сједница другог редовног засједања 
Скупштине РЦГ.

38. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о 
својинској и управљачкој трансформацији. Предложено 06.02.
1996.године.Предложили Драган Шоћ, Прераг Поповић, Пре- 
Предраг Дрецун. Друга сједница првог редовног засједања Ску- 
Скупштине РЦГ

39. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о 
бирачким списковима. Предложено 06.02.1996. Предложили 
Драган Шоћ, др Саво Марковић, Саво Ђурђевац. Друга сјед- 
ница првог редовног засједања супштине РЦГ

40. Предлог закључака о захтјеву да ЈПРТВЦГ и НЈП 
Побједа доставе извјештаје о остварењу програмске орје- 
нтације. Предложено 06.02.1996. Предложили Драган Шоћ, др 
Саво Марковић, Саво Ђурђевац. Трећа сједница првог редов- 
ног засједања Скупштине РЦГ

41. Предлог закона о народном правобраниоцу. Пре- 
дложено 06.03.1996. године. Предложили др Стефан Сушић, 
Саво Ђурђевац. Друга сједница првог редовног засједања Ску- 
пштине РЦГ
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42. Предлог закона о евидентирању и објављивању по- 
датака о имовини функционера. Предложено 06.03.1995. 
године. Предложили Драган Шоћ, Предраг Поповић. Предраг 
Дрецун. Друга сједница првог редовног засједања скупштине 
РЦГ.

43. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о 
основној школи. Предложено 17.06.1966. године. Предложили 
Саво Ђурђевац, Др Саво Марковић, Љубомир Глушац. Трећа 
сједница првог редовног засједања Скупштине РЦГ.

44. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о 
враћању ранијим власницима пољопривредног земљишта из 
друштвене својине. Предложено 19.06.1966. године. Предло- 
жили Драган Шоћ, др Саво Марковић, Саво Ђурђевац. Трећа 
сједница првог редовног засједања Скупштине РЦГ

45. Предлог одлуке о измјени Пословника Скупштине 
РЦГ. Предложено 19.06.1996. Предложили др Божидар Бојо- 
вић, др Стефан Сушић, Љубомир Глушац. Трећа сједница 
првог редовног засједања Скупштине РЦГ.

46. Предлог закона о заштити од буке. Предложено
19.06.1996. године. Предложили др Божидар Бојовић, др Саво 
Марковић, Саво Ђурђевац.Трећа сједница првог редовног зас- 
једања Скупштине РЦГ

47. Предлог закона о народном правобраниоцу. Пред- 
ложено 19.06.1996. године. Предложили др Стефан Сушић, 
Саво Ђурђевац. Трећа сједница првог редовног засједања Ску- 
пштине РЦГ

48. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о 
подјели РЦГ на општине. Предложено 19.06.1996.године. Пре- 
дложили Драган Шоћ, др Саво Марковић, Саво Ђурђевац. 
Трећа сједница првог редовног засједања Скупштине РЦГ.

Посебну популарност у народу уживао је предсједник 
Клуба посланика Народне странке г. Драган Шоћ. Речит, 
јасан, отмен и изванредан полемичар, уливао је велико пов- 
јерење. И није господин Шоћ стицао углед само својом пос- 
ланичком обдареношћу. Стицао је професионални углед вр- 
сног правника изванредним радом, о чему најбоље говоре ин-
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ицијативе које је као предсједник Клуба посланика, у највећој 
мјери, покретао.

Драган Шоћ је посебно био 
популаран у Херцеговини. Његове 
надахнуте патриотске бесједе у 
Скупштини биле су мелем на ране 
напаћеног српског народа. Сјећам 
се, приликом једне посјете Невеси- 
њу, послије Нато бомбардовања, пре- 
дводио сам групу челника НС која је 
носила неку хуманитарну помоћ нар- 
оду тог краја. Домаћини нас воде на 
једно узвишење поред Невесиња.
Спржена земља. Шума, мислим хра- Сл23 Драган Шоћ 
стова, спаљена, али као да је косом
посјечена. Црнило и мука на све стране. Људи у групама ску- 
пљају неке отпатке порушеног радарског уређаја. Прилазимо 
и поздрављамо се. Један од оних првих са којим се поз- 
дрављамо не скрива разочарање. Пита: “Докторе Бојовићу, 
гдје вам је Драган Шоћ. Он је у Херцеговини најпопуларни- 
ји српски политичар. Он је мелем на наше ране” . Истински 
ме та људска искреност, у тешком моменту страдања, дирну- 
ла, узбудила, али и обрадовала. Посебно ми је било мило када 
то чујем за господина Шоћа којег је шаптачка пропаганда у 
Црној Гри проглашавала “либералом” . Када сам по повратку 
у Црну Гору на више мјеста причао шта нам је рекао обични 
херцеговачки човјек, већина је то прихватала са позитивним 
реаговањем. Али тада ми је пала у очи и негативна реакци- 
ја једног од најближих његових сарадника и наводног пријате- 
ља. Није могао сакрити сујету и завист када се тако велича 
неко из његовог окружења. Чак и онај најближи. Нажалост, 
почело је да се нагриза здраво ткиво Народне странке.

При овој посјети Невесињу, десило се још нешто 
значајно. Погријешио бих ако не бих поменуо и један узви- 
шени гест др Чеда Лекића, доктора медицинских наука, уг- 
ледног хирурга и тада предсједника општинаског одбора НС 
у Беранама. Мјесец дана прије ове посјете др Лекић је изашао 
из болнице, послије прележаног срчаног удара. Трагови бо-
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лesти видjeли sy se још нa њeгoвoм, инaчe, rosпoдsтвeнoм, 
oтмeнoм лицу. У Heвesињy je, у то вpиjeмe, roдинaмa paдиo 
пoзнaти подгорички хирург др Ђуро Mysиh. О том човЈ^ку и 
о њeroвим xyмaним и sтpyчним пoдвизимa шиpилe sy se лe- 
reндe. Bидимo, Ђуро иsцpпљeн, a n  и зaбpинyт. JaB.ftero му 
дa je мajкa TernKo бoлesнa, мopao би дa ^ e ,  a n  Kako дa 
osтaви oпepaциoнy saлy бeз xиpypra. Др L e ^ h  se нe двоуми: 
“Иди Ђуро, ja hy osтaти дa Te зaмиjeним”. И osTao je, мж - 
лим, нeкoликo мjeseци, док se Ђуро ниje вpaтиo, paдehи теу- 
морно Kao хирург у тeшким paтним ysлoвимa. To je уисгину 
resT пpaвиx Xипoкpaтoвиx sлeдбeникa, a n  и иsтинsкor т т р и - 
oTe, човЈ^та који je Kao seдaмнaesтoroдишњи ^i^aK  пpeживиo 
тpareдиjy 3идaнor мosтa 1945. годиш.

Ha sвoм yзлaзнoм путу, HC je билa дosлeднa пpoгpaм- 
sким oпpeдJeљeњимa, тaктички se пpилaгoђaвajyћи oкoлнosти- 
мa вpeмeнa у кој̂ м sмo живjeли. Haжaлosт, тaдa sy пoчeли дa 
se нaзиpy нови тpaгoви нeдeмoкpaтsкor пoнaшaњa пojeдинaцa 
из y 'e r  pyкoвoдsтвa и њиxoвe жeљe зa лидepsтвoм и пpивa- 
тизaциjoм sтpaнкe.

Heпospeднo пosлиje вeoмa лoшer peзyлтaтa др Ки- 
либapдe нa пpeдsjeдничким избopимa 1992. roдинe, Kao и 
пosлиje Cкyпштинe sтpaнкe у Котору 1994. roдинe, пoкpeтaнe 
sy TajHe инициjaтивe sa eмиsapимa који sy тpaжили дa пpe- 
yзмeм pyкoвoђeњe HC yмjesтo др Kилибapдe. 0 б a  пyтa saм 
био sasвим jasaн при oдбиjaњy TaKBe “пoнyдe”. 3ш о saм дa 
би sBaka srnjem првог чoвjeкa sтpaнкe нeминoвнo вoдилa 
њeнoм дpasтичнoм sлaбљeњy. Друго, никaдa ниjesaм имao 
лидepsкe aмбициje. Jorn 1990. roдинe одбио saм понуду ини- 
циjaтopa osнивaњa HC дa бyдeм пpeдsjeдник. Tpehe, у HC 
sarn био дa se борим зa дeмoктpaтsкe пpинципe, a ш  дa их 
рушим. Hиjesaм хтио дa о овим инициjaтивaмa oбaвjeштaвaм 
opraнe sтpaнкe, jep би то нeминoвнo водило Ka новим пoтpes- 
имa.

У јулу мjeseцy 1995. годиш, одлуком Глaвнor oдбopa, 
нeпoтpeбнo je oдyзeт пosлaнички мaндaт др Paдoњи 3eкoвиhy 
и ysкpaheнo je пoвjepeњe r. др Bojиsлaвy Дpaгoвићy зa дaљe 
вpшeњe фyнкциje пosлaникa у Bиjehy rpaђaнa Caвeзнe sky- 
пштинe. Глasao saм против oBe oдлyкe.
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7
ПРИПРЕМЕ НАРОДНЕ CTPAHKE ПРЕД

ПЛРЛЛМЕТЛРНЕ ИЗБОРЕ У ЦРНОЈ ГОРИ 1996

Формирање Главног изборног штаба, Политичка плат- 
форма HC за изборе 1996. године, Извјештај Главног избо- 
рног штаба о планираним активностима

Након децембарских избора 1992. године, захваљујући 
скупштинској већини коју је имала, ДПС је одржавала извр- 
шну власт пуне четири године. Ближили су се редовни пар- 
ламентарни избори (1996), а Народна странка је била у ус- 
пону.

У очекивању редовних новембарских избора 1996. 
године, Главни одбор је 8. јула 1995. године формирао Глав- 
ни изборни штаб Народне странке. За пресједника Изборног 
штаба, са канцелар-мандатом одређен је потпредсједник Стра- 
нке др Божидар Бојовић.

Прихватајући се изузетно одговорне дужности предсјед- 
ника Изборног штаба најјаче опозцоне странке у Црној Гори, 
странке која је себи поставила изборни циљ (побједу на 
изборима), сматрао сам да се као предуслов за остваривање 
постављеног циља морају мобилисати сви потенцијали Стра- 
нке на свим нивоима. Изборни штаб је требало да буде коо- 
рдинатор свих позитивних усмјерења како би се критична 
маса квалитета постигла и одржавала адекватно потребама и 
динамици изборних активности. Пошто говорим о посебно 
важном периоду дјеловања Народне странке, обавезан сам да 
дам на увид што више детаља. У овом периоду, Народна 
странка је била на врхунцу снаге и пред њом је стајао пут 
даљег просперитета.

Сходно томе, начињен је стратешки концепт изборног 
штаба и његово персонално конституисање. Стратешки кон- 
цепт садржао је 12 темељних поставки:

1. Континуирани контакт руководства странке са наро-
дом

2. Израда Изборног програма Странке
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3. Израда програма маркетиншких активности
4. Израда програма финансирања избора
5. Израда програма веза са иностранством
6. Израда програма организације трибина
7. Израда програма предизборних активности младих 

Народне странке
8. Израда програма праћења активности других страна-

ка
9. Израда програма предизборних припрема и контроле 

избора
10. Израда програма предизборних веза са блиским ст- 

ранкама
11. Израда програма предизборних веза са општинским 

одборима
12. Израда програма техничких решења и питања. 
Према постављеном концепту, конституисан је Изборни

штаб:
A, Предсједништво

1. др Божидар Бојовић, предсједник
2. Предраг Дрецун, замјеник предсједника
3. др Ранко Кадић, помоћник предсједника
4. Радивоје Булатовић, генерални секретар
5. Марија Радичевић, секретар
6. Драган Шоћ
7. Предраг Поповић
8. Желидраг Никчевић
9. др Слободан Вујошевић

B. Чланови Изборног штаба са посебним задужењима

B.1. Изборни програм
1. Желидраг Никчевић: Изборне поруке и програм у 

цјелини
2. Драган Шоћ: политички програм
3. Предраг Дрецун: еономски програм
4. др Ранко Кадић: социјалн-здравствени програм
5. др Василије Радуловић: наука и развој
6. Нада Васиљевић: образовање

109



Бoжugap M. Бojoвuh

7. Будимир Дyбaк: кyлтypa
8. Др Beлизap Beлимиpoвић: зaштитa живoтнe speдинe

Б.2 Појединачна задужења
1. др Cтeфaн Cyшић: мapкeтинг
2. Mилopaд Пeкoвиh: финaнsиje
3. др Hикoлa Koвaчeвиh и

Bojm  Лaзapeвиh: вeзe sa инosтpaнsтвoм
4. Пeтpaшин Бојовић: saвjeтник зa инosтpaнsтвo
5. др Hoвицa Cтaнић: вeзe sa блиsкимм sтpaнкaмa
6. Пpeдpaг Поповић: вeзe sa oпштинsким oдбopимa
7. Cвeтиsлaв Paичкoвиh: opгaнизaциja тpибинa
8. Aлeкsaндap Пepoвиh: oднos sa oмлaдинoм
9. Mиликa Jayкoвић: пpeдизбopнe пpипpeмe и 
кoнтpoлa избopa
10. Дparaн Џо Дујовић: тexничкa питaњa
12. др Mиoмиp Бaбoвић: eкoлorиja-мeдицинsки asпeкт
13. Paдoмиp Дpaгojeвић: пpaheњe изборних 
пpипpeмa других sтpaнaкa

В. Чланови Изборног штаба без посебних задужења
1. Инг. Љубомир Kosoвиh
2. 3opaн Пyлeтић
3. ^ T a p  Tpojaнoвић
4. др Bлaдимиp Joвиheвић
5. Hикoлa Meштpoвић
6. Mиpo [ a p a q
7. др Paдoмиp Hикoлић
8. CaBo \yp |eB aq
9. MamBoje Byкчeвић
10. др Basttmje Копитовић
11. Paдeнкo-Пилe Byкoвић
12. Љубо Paдeнoвић
13. Mилoвaн Голубовић
14. др CaBo Mapкoвић 
14 Дpaгo Пaнтoвић
15. Cвeтиsлaв Лyтoвaц
16. Mиposлaв Чворовић
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Према потреби, у Изборни штаб ће се укључивати и 
други чланови.

По упутствима Изборног штаба, изабрани су Општи- 
нски изборни штабови (укупно 19). Пошто у Рожају и Улци- 
њу нијесу формирани изборни штабови, обавезују се гранични 
изборни штабови сусједних општина Беране и Бар да предуз- 
му активности у овим општинама.

Настојао сам да у Изборни штаб уврстим квалитетне, 
радне чланове Странке. То наведени персонални састав у пот- 
пуности потврђује. За генералног секретара изабрао сам гос- 
подина Радивоја-Рада Булатовића, правника, члана Општин- 
ског одбора Подгорице. Он је радан, систематичан човјек, 
дисциплинован, али и тврд када тражи исто од сарадника. Ми- 
слим да је избор таквог човјека за функцију генералног 
секретара био исправан и користан. Исправан, јер је то сво- 
јим понашањем и радом доказао. Користан, јер је редовним 
долажењемна посао, ажурним вођењем административних оба- 
веза и самодисциплином увео ред у службе Странке, које су 
се већ биле мало раскомотиле.

Политичку платформу Народне странке за изборну про- 
паганду 1996. године дао је предсједник др Новак Килиба- 
рда. Ево те Платформе у цјелини:

“ Политичка платформа НСЦГ за изборну пропаганду 
подразумијева само тактичку артикулацију програмских наче- 
ла и статутарних обавеза зато што Статут и Програм НСЦГ, 
који су усвојени 27.1.1994. године нијесу имали измјене. 
Предлажем:

1. НСЦГ треба да изађе на локалне, републичке и 
савезне изборе са пуним листама кандидата. Нема политички 
релевантних чињеница које би упућивале на супротан закљу- 
чак.

2. Кад би све опозиционе странке у Србији и Црној 
Гори заузеле заједнички став да послије избора ни једна од 
њих неће улазити у коалиционе владе са СПС и ДПС-ом, та 
би одлука отварала простор и за јединствену опозициону 
листу у Црној Гори. Али, пошто су мали изгледи за преди- 
зборну опозициону хармонију југословенске опозиције, треба- 
ло би да Главни одбор Народне странке стане иза увјерења
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предсједника НС да ни једну опозиционо-изборну комбинаци- 
ју не треба начелно одбацивати. Не треба с тога што што 
није само политичка него је и родољубива обавеза НС да по- 
могне својом политиком да се демократским путем уклони с 
власти ДПС.

3. Однос Народне странке према питањима која су у 
њеним досадашњим предизборним кампањама имала јако фик- 
сирана мјеста, треба у предстојећој пропаганди да претрпи 
тактичке измјене. Ево тих питања:

- Ригидну политику старе комунистичке владавине Јоси- 
па Броза треба пренијети на критику јуловске орјентације 
комунизма, као споја сумњиво стеченога капитала и кому- 
нистичке идеологије

- Апологетику четништва свести на критику неокому- 
нистичке политике која одбацује Декларацију НС о национа- 
лном и вјерском помирењу.

- Радикалски облик критике друштвеног лоповлука и 
корупције треба уобличити у анализу свих облика друштвене 
неправде и социјалних девијација

- Анализирати те појаве редом- од општине до општине 
како се буду одржавале трибине. Ријечју, не треба у поједи- 
начнм општинама држати уопштене тираде о неправдама које 
продукује режим ДПС-а, него кроз конкретне анализе оп- 
штинске проблематике закључивати о морално-политичком 
профилу ДПС-а и његове власти.

- Питање националног идентитета Црногораца треба 
једноставно избјегавати. Народна странка свакодневно снажно 
дјелује као одраз српске свијести у Црној Гории као одраз 
црногорске државности. НСЦГ признаје сваку нацију коју 
признају још најмање три народа или три државе.

- Питање националног идентитета муслимана у Црној 
Гори до сада је једино отварала Народна странка. Изборна 
пропаганда по том питању треба да се креће смјером критике 
ДПС-а који нема храбрости да то питање отвори.

- Став Народне странке према Српској православној 
цркви, разумије се, остаје исти, с тим што треба критиковати 
власт која цркви неће да поврати одузету имовину, која не 
дозвољава да се уведе вјеронаука у школе и касарне рели-
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г и о з т  зaклeтвa у syдoвe и Koja пpeдyзимa мjepe против 
лицa Koja se ш  jaвним sкyпoвимa лaжнo пpeдsтaвљa дa je цр- 
нoгopsки влaдикa.

4. CTarno je питaњe дa ли HC тpeбa дa se прошири нa 
Cpбиjy и Peпyбликy Cpпsкy. Иaкo имa много зaxтjeвa из Cp- 
биje дa se то ypaди, иaкo se нyдe и читaвe пoлитичкe sтpaнкe 
дa пpиsтyпe Hapoднoj sтpaнци (kao Cpпsки pojaлиsтички по- 
KpeT), још ^ rn a  знaчajниx пoкaзaтeљa дa би тpeбaлo инsтaли- 
paти Hapoднy sтpaнкy у Cpбиjи. Joш нaм se xohe вpeмeнa дa 
у Црној Гори yтeмeљимo sBoje политичко знaчeњe Kao sтpaн- 
Ka којој sy Бог и иsтopиja понудили шaнsy дa пpoдyкyje Be- 
зивно ткиво зa зajeдничкy дpжaвy Cpбиje и Ц рш  Гope. C 
Peпyбликoм Cpпsкoм извjesнo je дpyraчиja sTBap. 0бaвљeнe sy 
знaчajнe пpипpeмe дa se у Xepцeгoвини osнyje Hapoднa sтpaн- 
Ka Kao дeмoкpaтsкa пapтиja Koja би билa jeдaн од знaчajниx 
чинилaцa зa дeмoкpaтsкe избope у Peпyблици Cpпsкoj. Ако 
бyдe зaкoнитиx мoryhнosти мoжe Ta sтpaнкa шовити Kao Ha- 
poднa sтpaнкa Црте Гope, a™, кaжeм sвaки ш ш  resT у пpa- 
вцу Xepцeгoвинe тpeбa дa se ysмjepaвa ш  yтeмeљeњe дpжa- 
внosти Peпyбликe Cp^Ke. Caмo дpжaвнo yтeмeљeнa Ta млaдa 
Peпyбликa мoжe зaмeтнyти клицу sBora бyдyher yjeдињeњa sa 
мaтичним spпsким дpжaвaмa

5. Hapoднa sтpaнкa Црте Гope тpeбa дa упути пpoглas, 
Kao пиsaни дoкyмeнт нapoдy Црте Гope, oднosнo rpaђaнимa 
spпsкor нaциoнaлнoг oпpeдjeљeњa, дa нe pasипajy s r n ^  и 
raasoBe нa sитнe sprnKe sтpaнкe Koje se нe могу домоћи ^ н -  
зysa зa yлaзaк у sкyпштинe. Tpeбa pehи дa oпpeдjeљeњe зa Te 
sтpaнкe syштинsки знaчи oпpeдjeљeњe зa ДПC, Kao што тpeбa 
oтвopeнo нarлasити дa saмo Hapoднa sтpaнкa Цpнe ^ p e  имa 
sBe шaнse дa oчyвa spпsкy sвиjesт у Црној Гори до оног нивoa 
који з т ч и  rapaнциjy дa Cpбиja и Ц р т  Гopa могу oпsтaти у 
зajeдничкoj дpжaви.

3нaчajнo je yвjepeњe Ш родш  sтpaнкe Kao 0 ]^™ ^ дa 
њeнa пoлитикa имa зaштитy у мoћимa БожиЈ^г yroдникa CBe- 
Tora Basttmja 0sтpoш кor пpeд чијом sвeтoшhy srno поло- 
жили зaклeтвy.

6. Hapoднa sтpaнкa je дyжнa дa шиpeћи пpoпaraндy о 
кaпитaлиsтичкoj пpивpeди и пpивaтизaциjи чeшкor типa нa-
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глашава у демократским земљама давно утемељену чињеницу 
како улагање у странку значи и право онога који улаже на 
маркирање свога мјеста у хијерархији политике за коју се оп- 
редијелио. Разумије се, органи странке цијене да ли је мо- 
рални интегритет улагача аналоган интересима странке.

7. “Огледало”, лист Народне странке, све у свему-једва 
би заслужио прелазну оцјену. Таман када је почео да ради 
адекватни уређивачки колегијум, нестало је средстава да лист 
излази. Не би се смјело убудуће кампањски прилазити проду- 
жетку листа, треба обезбиједити сигуран новац да би лист 
излазио. Уосталом “Огледало”су и до сада читали само вјерни 
чланови Народне странке чији су гласови и даље сигурни. Ме- 
ђутим, ако се пронађе новац за један број “Огледала”, за број 
који се управо не би звао “Огледало” него “Народна мисао”, 
тиме би се постигао значајан изборни поен. Наиме, 1996. го- 
дине навршава се 100 година откад је покренута “Народна 
мисао” као гласило Народне странке Црне Горе, прве опози- 
ционе партије у црногорској историји. Ако би се један број 
посветио славним људима који су били чланови Народне 
странке 1906. године и онима који су уређивали “Народну 
мисао”, и ако би се на свечан начин промијенило име “Ог- 
ледала” у “Народну мисао”, тим би се много постигло у 
изборној политици Народне странке. Требало би да Извршни 
одбор задужи људе који ће радити на том свечаном броју и 
на прослави поводом тога посла. Разумије се, то Извршни 
одбор треба да уради ако се прво обезбиједе средства. Биз- 
нисмени, наши чланови и симпатизери су на потезу. Не треба 
заборавити на чињеницу да славни људи из старе Народне 
странке и “Народне мисли” имају значајне потомке у земљи 
и иностранству. Од наше умјешности и начина обраћања тим 
људима зависиће хоћемо ли преко “Народне мисли” постићи 
много више него и претпостављамо.

8. Предсједник НС и предсједник Изборног штаба тре- 
ба да располажу детаљним прегледом кадра по општинама 
како би се пронашле адекватне личности за изборне листе и 
како Народну странку не би збржени рад одвео у озбиљне 
грешке. Разумије се треба мислити и на кадар који треба да 
партиципира у свим областима које покрива извршна власт.
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9. Главни одбор треба да подржи увјерење предсједни- 
ка Народне странке да изборне листе за посланике републи- 
чке и савезне скупштине треба да држе у строгој тајности они 
којима ће бити повјерено да их праве.Значи, листа треба да 
буде тајна до момента кад се мора објавити, односно Главни 
одбор треба да усвоји ту листу на сами дан њеног обнаро- 
довања како би се избјегле распре, љутње,појединачне амби- 
ције и осјетљивости разних профила који, разумије се имају 
своју људску димензију.

10. Главни одбор треба да повјери предсједнику Стран- 
ке и предсједнику Изборног штаба да сачине посланичке ли- 
сте. Дакако, предсједници посланичких клубова и предсједни- 
ци општинских одбора Народне странке треба да буду главни 
савјетници људима којима је повјерено формирање изборних 
листа. До мудрости је предсједника Народне странке и пред- 
сједника Изборног штаба колико ће и како ће консултовати 
свакога члана Народне странке који може дати корисну су- 
гестију. (26.1.1995)”

Изборни штаб је у току 1995. године одржавао редовне 
мјесечне састанке на којима се пратила динамика и квалитет 
рада по свим задужењима. До 25.12.1995. године одржано је 
укупно 5 сједница Главног изборног штаба. Редовни састанци 
Предсједништва изборног штаба одржавани су између сједни- 
ца Главног изборног штаба, а ванредни према потреби. Да би 
се разумјело са колико озбиљности и одговорности се прис- 
тупило раду Главног изборног штаба, навешћу неке детаље са 
састанка одржаног 25.12.1995. године. Уводни дио Извјештаја 
се односио, према устаљеној пракси, подсјећањем на стратеш- 
ки концепт који садржи 12 темељних поставки. Затим се 
прелази на извјештај шта је до сада урађено у погледу поје- 
диних стратешких поставки:

“ 1. Континуирани контакт руководства са народом.
Сматрамо да је ово једна од темељних поставки да ос- 

тваримо постављени изборни циљ и зато јој дајемо приоритет. 
У њеној реализацији тежиште улоге и одговорности је на по- 
сланицима и одборницима Народне странке.
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3aTo je пpoгpaмиpaн oбилaзaк од sтpaнe одборнии, по- 
sлaникa, pyкoвoдsтвa sa sBm нивoa и yrлeдниx пpeпoзнaт- 
љивих члaнoвa Cтpaнкe изборним jeдиницaмa ш  кojимa je Ha- 
poднa sтpaнкa пoбиjeдилa нa избopимa 1992. гoдинe. Cмaтpa- 
мо дa би било нeoдгoвopнo и нesпojивo sa пpoгpaмoм и oпpe- 
дjeљeњимa Hapoднe sтpaнкe кaдa би se нaши пpeдsтaвници 
пojaвили у тим мjesтимa први пут пosлиje чeтиpи roдинe дa 
T p a 'e  пoвjepeњe оних који sy им нajвишe BjepoBa™. Бeз об- 
зиpa што se paдилo о peлaтивнo мaлим изборним jeдиницaмa 
тих 98 изборних jeдиницa sy rnrna мopaлнa oбaвeзa. У Bpe- 
rn e^  од 1.10. до 25.12. 1995. гoдинe Taj зaдaтaк je у пoтпyнos- 
ти peaлизoвaн. Кроз paзгoвop, yпoзнaвaњe sa лoкaлним про- 
блeмимa и пoтpeбaмa нapoдa, пosjeтa yглeдним дoмahинимa 
итд. OBaKaB вид KoffraKTa пoкaзao se вeoмa добрим, paциoнaл- 
ним, jeднosтвaнo имaнeнтим нaшoj sтpaнци. 3aTo se Kao нови 
зaдaтaк пosтaвљa пosjeтa мjesтимa у K o j^ a  je Hapoднa sтpaн- 
Ka пoбиjeдилa зajeднo sa тзв spпsким sтpaнкaмa, Kao и мј̂ -  
тимa r j  имaмo дoбpe избopнe peзyлтaтe, a r j  je пpвeн- 
sтвeнo пoбиjeдиo ДПC.

У оквиру ових aктивнosти дaљe sлиjeди opraнизoвaњe 
jaвниx тр и б и т  у вaжниjим изборним jeдиницaмa До saдa sy 
TaKBe тpибинe oдpжaнe у Xepцer-Hoвoм и 3eти. Билe sy Beo- 
мa добро пosjeћeнe и sasвим ysпjeшнe.Tpибинe тpeбa дa se 
плaниpajy у кoopдинaциjи sa Изборним штaбoм, који he уз 
лoкaлнe пpeдsтaвникe pasпopeђивaти yчesникe из pyкoвoдeћиx 
sTpyKTypa sтpaнкe пpeмa sпeцифичнosтимa sBakor мjesтa. 
Пporpaмиpaнe пosjeтe пpeдsтaвникa HC sy oбaвeзнe током 
B j^ s ^ h  пpaзникa, нapoдниx збopoвa, saxpaнaмa, пиjaцaмa, 
sBaKako и eвeнтyaлнo yrpoжeним пopoдицaмa кaдa тpeбa opra- 
низoвaти мaтepиjaлнy помоћ. 0Be кoнтинyиpaнe пosjeтe тpeбa 
дa дoбиjajy у интeзитeтy и обиму из дaнa у дaн пapaлeлнo 
sa пpиближaвaњeм избopимa. Kyлминaциja sвиx aктивнosти 
тpeбa дa se дesи уочи saмиx Избopa, sa oдpжaвaњeм rnKpeT- 
них тpибинa-мaлиx митинга у вишe мjesтa Peпyбликe. Taдa he 
их пpaтити диsтpибyциja изборног пpoгpaмa, пpoпaraнднor мa- 
тepиjaлa, лeтaкa, итд. Kyлминaциjy тpeбa дa пosтигнeмo кaдa
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цјелокупно чланство буде мобилисано, активно присутно у на- 
роду.

2. Стратешка поставка: Израда Изборног програма.
Изборни програм Народне странке из 1992. године 

представља квалитетан документ који потврђује доследност и 
конзистентност политике Народне странке. Зато је овај про- 
грам узет и као темељ Изборног програма 1996. године. Сва- 
како, он је осавремењен, прилагођен актуелним питањима и 
методолошки уједначен. Слободан сам рећи знатно побољ- 
шана варијанта. Састоји се из Политичког програма, Еко- 
номског програма, Социјалног и здравственог програма, Кул- 
туре и образовања, Науке и екологије.

Технички Изборни програм треба да има следеће об-
лике:

а. Сажетак изборног програма са изборним слоганом: 
“Држава-Динар-Демократија у темељу, зидовима и крову куће 
Народне странке.”

б. Сепарати појединих програма, укупно 5, са одговара- 
јућим порукама (Политички, Економски, Социјални-здравс- 
твени, Култура и образовање и Наука и екологија).

в. Брошура Изборног програма коју конципира веома 
успјешно господин Желидраг Никчевић, у сарадњи са госпо- 
дом Драганом Шоћем, Предрагом Дрецуном, др Велизаром 
Велимировићем и др Ранком Кадићем, садржи основне тезе 
свих 5 програма.

г. 3. Стратешка поставка: Израда Програма маркентиш- 
ких активности чију реализацију координира господин др 
Стефан Сушић садржи низ савремених, атрактивних постав- 
ки, које се у овом моменту разрађују и које се требају држати 
у тајности све до момента када их треба пласирати. Упознат 
сам са њима и сасвим задовољан.

д. 4. Стратешка поставка: Израда програма финанси- 
рања избора садржи три основна начела: 1. Народна странка 
се у оквиру предвиђеног програма предизборних и изборних 
активноасти не може ослањати на средства која треба да до- 
бије од Републике и садашњег извора допунског финансирања
2. Морају се ангажовати сви потенцијали за обезбјеђивање 
средстава неопходних за коректну изборну активност. 3. Сре-
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дства која се буду добијала за изборе морају у потпуности 
бити одвојена од средстава за пословање Службе НС и води- 
ће се у оквиру Изборног штаба.

У оквиру тога, Изборни штаб тражи од Главног одбо- 
ра НС да усвоји, као обавезу, следеће:

1. Прикупљање обавезне чланарине за изборе која тре- 
ба да износи 5.00 динара мјесечно, у времену од 1.јануара
1996. до 31. децембра 1996. године. Чланарину су дужни да 
прикупљају општински одбори по списку чланства који ће им 
доставити Служба Изборног штаба и Странке (компјутерски 
подаци) и о чему ће се водити детаљна евиденција. Средства 
су општински изборни штабови дужни да доставе Служби 
Изборног штаба најдаље до 5. дана у мјесецу, за сваки пре- 
тходни мјесец. Средства се могу уплаћивати у укупном изно- 
су за 12 мјесеци, или на било који други начин који најбоље 
одговара сваком појединцу. Чланарина у овом периоду мора 
бити страначка обавеза и одговорност. Изборни штаб ће обав- 
јештавати Главн одбор о поступању општинских одбора и 
тражити адекватну одговорност и мјере у случају адекватног 
неиспуњавања обавеза.

2. Од свих средстава која се остварују на нивоу 
општинских одбора 50% се издваја сваког мјесеца за изборе 
и чувају у фонду који се формира при сваком општинском 
изборном штабу. О висини средстава, општински одбори су 
дужни да обавјештавају службу Главног Изборног штаба сва- 
ка 2 мјесеца.

3. Општински одбори и њихови изборни штабови дужни 
су да испитају све могућности прикупљања средстава преко 
донатора, својих пословних људи и људи који се налазе у 
иностранству.

4. Да се обавеже Извршни одбор НС да преко својих 
ресора размотри све могућности обезбјеђивања додатних сред- 
става и да о томе обавјештава Изборни штаб.

5. Да се кутије за прикупљање помоћи које су општин- 
ски изборни штабови били дужни да поставе у просторијама, 
контролишу у одређеним интервалима и да се прикупљена 
средства претварају у девизе како се не би обезвриједила. О
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стању да се обавјештава Служба Главног Изборног штаба 
свака 2 мјесеца.

О осам осталих стратешких поставки Изборног штаба 
(Програм веза са иностранством, програм организације три- 
бина, програм предизборних активности младих, програм 
праћења предизборних активности других странака и конт- 
роле тока избора, програм предизборних веза са блиским 
странкама, програм предизборних веза са општинским одбо- 
рима и програм техничких рјешења и питања) Изборни штаб 
је детаљно разматрао и усвојио. О њима се упознају општин- 
ски одбори и општински изборни штабови и они преставља- 
ју сталну обавезу чланства а поготову руковоства НС. Зато 
нема потреба да се сада детаљније разматрају. Њих су дужни 
да реализују општински одбори и општински изборни шта- 
бови сходно упутствима која буду добијали.

На крају упозоравам на обавезе и одговорност сваког 
члана Изборног штаба, уз пуну захвалностн и задовољство на 
досадашњем раду.

Прихватајући се одговорне дужности предсједника Из- 
борног штаба и постављајући изборни циљ: Побједа на Из- 
борима 1996. године, лично сам се одредио и сматрам морал- 
ним чином да инсистирам на сопственој одговорности ако НС 
на предстојећим изборима овим изборима не постигне зна- 
чајан успјех. Али исто тако, Главни одбор је дужан да зауз- 
ме став да свако ко се огријеши о обавезе које од њега буде 
тражио Изборни штаб, сноси одговорност”

Главни одбор је овај Извјештај Изборног штаба једно- 
гласно прихватио.

Тако је на крају календарске 1995. године, Изборни 
штаб Народне странке имао детаљно разрађен програм преди- 
зборних и изборних активности и са пуном одговорношћу и 
ентузијазмом се припремао за редовне парламентарне изборе 
који су се очекивали крајем 1996. године. Активности које су 
се предузимале у другој половини 1995. године уз промоције, 
културне и спортске манифестације, све је то значајно утица- 
ло да углед Народне странке порасте и да, непуну годину дана 
пред изборе, она постане озбиљан конкурент владајућој ДПС.

А онда, све ће кренути другим током!
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Crc. 25. Pyкoвoдствo Hapoднe стpaнкe 1996. гoдинe 
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8
ИЗБОРНЛ КОЛЛИЦИЈЛ CA ЛИБЕРАЛНИМ 

CABE3OM - НАРОДНА СЛОГА

Покушај стварања широке коалиције, Изборни савез са 
Либералним савезом- Народна слога, Пораз Народне слоге на 
изборима, Извјештај Главног изборног штаба Народне стра- 
нке о изборима

Према анкети коју је тих дана извршио Марк план, 
Народној странци повјерење је давало 28.7% бирачког тијела, 
а Либералном савезу 27.3%. Без обзира колико резултати ове 
анкете били поуздани, они ипак прилично вјерно одражавају 
стање јавног мњења у Црној Гори у том моменту.

С једне стране, недемократска, корумпирана власт ДПС- 
а већ је била сасвим разобличена. Носила је хипотеку коали- 
ције са СПС-ом, такође недемократском и корумпираном вла- 
сти у Србији, затим изгубљеног рата, изгубљене Превлаке, 
највећег страдања српског народа у његовој историји, економ- 
ског посрнућа, распродаје друштвене имовине у бесцјење, бе- 
справног богаћења, масовног осиромашења народа, итд. С 
друге стране је стајала солидна опозиција, предвођена Наро- 
дном странком, која је указивала на све пропусте владајуће 
партије и принципијелно се залагала за нове предлоге закона 
и других скупштинских аката, рјешавање социјалних и еко- 
номских проблема, што је народу будило наду да ће успјети 
да се обезбиједи нешто боље и квалитетнији животни услови.

У таквим околностима владајућа партија је на најнеде- 
мократскији начин донијела Изборни закон који јој је гаран- 
товао побједу на изборима. У ситуацији када је удруживање 
цјелокупне демократске опозиције остало једина шанса да се 
уклони недемократска власт, покренута је инцицијатива за 
формирање коалиције парламентарне опозиције у Црној Гори, 
али и у СРЈ. У циљу формирања коалиције на савезном нивоу 
одржан је скуп лидера: СПО, ДС, ДСС, СДП, ГСС, и НС у 
Подгорици.
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Нажалост, због суревњивости, кратковидости и лидер- 
ске нетолеранције, од коалиције у Црној Гори одступили су 
СДП и СРС. То је била велика и неопростива грешка руко- 
водстава ове двије партије и она ће оставити велике последи- 
це по касније политичке процесе у Црној Гори. Никада у 
Црној Гори владајућа странка није била тако близу пораза на 
изборима као те 1996. године. Удружена парламентарна, а и 
ванпарламентарна опозиција сигурно би побиједили корумпи- 
рани и у сваком погледу компромитовани ДПС. Дакле, коа- 
лиционом споразуму била су отворена врата за све странке, 
парламентарне и ванпарламентарне. И ту се, ето, десио један, 
рекао бих поучан феномен. Најлакше су се договориле стра- 
нке које имају јасне, на дуже вријеме профилисане политичке 
ставове и опредјељења, иако, по најважнијим питањима, ме |у  
њима постоје суштинске разлике. Нормално је било очеки- 
вати да ће и СДП и СРС приступити коалицији. Социјалде- 
мократска партија, тим прије што је измјеном изборног зако- 
на баш она највише погођена. Приступање удруженој опози- 
цији била јој је једина шанса да нешто више зазначи на поли- 
тичкој сцени Црне Горе. Подјела посланичких мандата пред- 
виђена је према резултатима избора из 1992. године. Као 
основа, узет је број 36 који представља већину у парламенту 
са 71 послаником. Оправдање за неприхватање коалиције, 
СДП-је имао у незадовољству бројем мандата који би им тим 
споразумом припали.

Заиста је било несхватљиво и због чега Српска ради- 
кална странка није приступила коалицији. Господин Војислав 
Шешељ није чак ни дошао на заказани разговор. Сјећам се 
да смо га чекали чак четири сата. Разлози неприхватања коа- 
лиције остаће, ипак, познати само најужем руководству ове 
двије странке. Али било је око коалиционог споразума и ме|у  
њима несугласица. Господин Драго Бакрач, један од најис- 
такнутијих чланова СРС и господин др Милош Кустудић, при- 
ступили су удруженој опозицији, што је уз ранији приступ 
Народној странци др Слободана Вујошевића био значајан до- 
догаћај. Међутим, поступци ових заиста разумних политичара, 
нијесу могли у пуној мјери ублажити негативан учинак апсти-
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нeнциje циjeлe sтpaнкe. Jeднo je sиrypнo, тaквим sTaBorn CДП 
и CPC sy пoмoглe ДПC дa зaдpжи влasт у Црној Гори.

OsTa™ sy Kao могући кoaлициoни пapтнepи saмo 
Hapoднa sтpaнкa и Либepaлни saвeз, д в ј  нajjaчe oпoзициoнe 
sтpaнкe, a n  и двиј^ sтpaнкe sa диjaмeтpaлнo syпpoтним оп- 
peдJeљeњимa по питaњy дpжaвнoпpaвнoг sTaTysa Цpнe Гope. 
Hapoднa sтpaнкa Koja se зaлaraлa зa jaky, дeмoкpaтsкy фeд- 
epaциjy Cpбиje и Црте Гope, a Либepaлни saвeз зa saмosтaл- 
ну, нeзaвиsнy Црну Гору. Уз пpиsysтвo CPC и ОДП-a, у ко- 
aлициjи и rnoryhe вaнпapлaмeнтapнe oпoзициje Te paзликe би 
билe нeyпopeдивo мaњe yoчљивe. Цeнтpaлни мотив у sвиjesти 
биpaчa зa фopмиpaњe TaKBe oпoзициje, био би pjeшeњe soци- 
jaлниx и eкoнoмsкиx пpoблeмa и излaзaк из пosтojeћe кpизe. 
OBaKo, saвeз двиј^ paзнopoднe sтpaнкe имao je sлaбe тaчкe: 
дpжaвнoпpaвни sTaTys Цpнe ^ p e ,  CПЦ и jeзик! Био je то 
Дaмaклoв мaч нaд изборним peзyлaтaтoм кoaлициje коју чинe 
oBe двиje sтpaнкe saмe.

C друге sтpaнe, кoaлициja HC и ЛC билa je вeлики roa- 
зов. До тaдa нeзaмиsливи дoraђaj ш  политичкој sцeни Цpнe 
Гope. Изaзoв који je зa sBakor одговорног и paзyмнoг поли- 
тичpa пpeдsтaвљao jak мотив. Paди ayтeнтичнosти, цитиpaћy 
TeKsT Cпopaзyмa о изборном saвeзy измeђy Hapoднe sтpaнкe 
и Либepaлнoг saвeзa:

“0cjeњyjyhи дa je влaдaвинa Дeмoкpaтsкe пapтиje soци- 
jaлиsтa дoвeлa Црну Гору и њeнe r p a la ^  у нeпoднoшљив so- 
циjaлни, eкoнoмsки и политички пoлoжaj,

Cмaтpajyhи дa sy измjeнe изборног зaкoнa нeдeмoкpa- 
TsKe и ysмjepeнe нa oчyвaњe aпsoлyтнe и нeкoнтpoлиsaнe 
влasти Дeмoкpaтsкe пapтиje soциjaлиsтa бeз вehинsкe подр- 
шкe rp a |am , Kao и дa би пpoдyжaвaњe TaKBe влaдaвинe зa 
дуго вpeмeнa oнeмoryhилo ysпosтaвљaњe гаободног и дeмo- 
KpaTsKor дpyштвa у Црној Гори,

Bjepyjyhи дa je бopбa зa дeмoкpaтиjy изнaд пojeдинa- 
чних и sтpaнaчкиx интepesa и дa нas oбaвeзyje syвepeнa и 
sлoбoднa вoљa rp a |am ,

3aдpжaвajyhи у пoтпyнosти sBoje пoлитичкe пoseбнosти 
и циљeвe,

Hapoднa sтpaнкa и Либepaлни saвeз Цpнe Гope дoнose
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СПОРАЗУМ О ИЗБОРНОМ САВЕЗУ 
Члан 1.

НС и ЛСЦГ (у даљем тексту: чланице Савеза) насту- 
пиће на предстојећим изборима за посланике у Скупштини 
Црне Горе заједно са једном изборном листом (у даљем тек- 
сту савез).

Савез ће на изборима наступати под именом:
ЛИСТА НАРОДНА СЛОГА

Члан 2.
Циљ савеза је да освоји већину у Скупштини и да је 

употреби за стварање услова за демократске изборе у Црној 
Гори.

Чланице Савеза сагласне су да наведени циљ испуне 
тако што ће:

- донијети изборни закон са пропорционалним системом 
у коме ће Црна Гора бити једна изборна јединица,

- изборити отвореност државних медија и подстицати 
пуну слободу информисања,

- обезбиједити деполитизацију и скупштинску контролу 
полиције,

- обезбиједити независност судства,
- зауставити пљачку друштвене имовине незаконито бо- 

гаћење, сузбијати криминал и утврдити одговорност за изно- 
шење девиза у иностранство,

- обезбиједити социјалну сигурност свих грађана, а 
посебно незапослених, пензионера и лица која не могу да се 
старају о себи,

- спровести праведну, контролисану и ефикасну прива- 
тизацију, уз обештећење бивших власника национализоване 
имовине, девизних штедиша и др,

- вратити држави имовину којом нлегално и нелегитим- 
но распоаже ДПС,

- утемељити правно-политичку основу тржишне еко- 
номије,

- обезбиједити потпуни увид јавности у имовно стање 
државних функционера.
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Навдене циљеве Савез ће разрадити у изборном про- 
граму и остваривати их без политичког реваншизма.

Чланице Савеза сагласне су да се нови избори распишу 
одмах по испуњењу наведених циљева, а најдаље за 2 године. 

Чл.3
Чланице Савеза сагласне су да се освојени посланички 

мандати подијеле тако што ће НС припасти 51%, а ЛС 49%
Наведени принцип ће се примјењивати и при форми- 

рању Владе, уз могућност одступања по договору.
Савез може понудити учешће у Влади политичким сна- 

гама које по цјелости прихватају његове циљеве.
Чл.4

Ако Савез освоји власт, сам или у коалицији, послани- 
ци Савеза ће дјеловати као цјелина.

Одлуке у посланичком Клубу доносиће се консензусом, 
а ако се он не постигне-двотрећинском већином.

Чл.5
Чланице Савеза обавезују се да сав свој организациони, 

кадровски и технички потенцијал ставе у функцију изборне 
побједе Савеза.

Савез ће формирати радна тијела по принципу пари- 
тета, која ће планирати и водити изборну кампању.

Радна тијела из предходног става радиће по упутствима 
и одговараће Савјету из члана 9. овог Споразума.

Чл.6
Чланице Савеза обавезују се да неће појединачно скла- 

пати никакве предизборне или пост изборне споразуме са 
другим странкама или коалицијама.

Чл.7
Чланице Савеза задржавају право самосталног или коа- 

лиционог наступа на локалним и савезним изборима 
Чл.8

Чланице савеза обавезују се да овај Споразум испу- 
њавају са међусобним повјерењем и у доброј вољи 

Чл.9
О спровођењу овог споразума стараће се Савјет сас- 

тављен од предсједника странака и по два представника сваке 
чланице Савеза.
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О д лу^  saBjeTa oбaвeзyjy paднa тиjeлa и члaницe Caвeзa 
CaBjet oдлyчyje кoнseнзysoм

0Baj sпopaзyм пpesтaje дa вaжи дaнoм pasпиsивaњa изб- 
opa, у sмиsлy Чл. 2 овог Cпopaзyм, или ako saвeз osтaнe у 
опозицији-у том sлyчajy sBaka члaницa Caвeзa зaдpжaвa пpaвo 
saмosтaлнor иsтyпa.

Ha osнoвy Cпopaзyмa о изборном saвeзy, sasвим je 
jasнo дa sy Hapoднa sтpaнкa и Либepaлни saвeз, зaдpжaвajyhи 
у пoтпyнosти sBoje пoлитичкe пoseбнosти и циљeвe, и зaм- 
pзaвajyhи sBa кpyпнa питaњa по кojимa se paзликyjy, sклoп- 
ttne изборни sпopaзyм под нaзивoм Hapoднa d o ra , који je rns- 
Tao због нeпoднoшљивor sтaњa у политици, eкoнoмиjи, кул- 
тури, и soциjaли, у Koje je r p a la ^  Ц рш  Гope дoвeлa влasт

Циљ Hapoднe raore био je osвajaњe ve^ ^ e у Пapлa- 
мeнтy и sтвapaњe дeмoкpaтsкиx ydoBa зa нoвe, sлoбoднe 
избope, нaкoн којих би se дoниjeли бројни aкти вeзaни зa: 
изборни sиsтeм, oтвopeнosт дpжaвниx мeдиja и потпуну шо- 
боду инфopмиsaњa, зa дeпoлитизaциjy и sкyпштинsкy контро- 
лу пoлициje, зa нeзaвиsнosт syдsтвa, против кpиминaлa, нeзa- 
конитог бoгaћeњa, пљaчкe дpyштвeнe имoвинe, зa иsпитивaњe 
имовног sтaњa дpжaвниx pyкoвoдилaцa, зa sтaњe дeвизниx pe- 
зepви, yтвpђивaњe oдroвopнosти зa изнoшeњe дeвизa из зe- 
мљe, зa peфopмy пopesкoг sиsтeмa, зa пpaвeднy пpивaтизaци- 
ју, soциjaлнy sиrypнosт sвиx rpalarn , вpaћaњe oдyзeтe имови- 
нe и paзвлaшћивaњe ДПC-a од нeзaкoнитo sтeчeнe имoвинe 
од Caвeзa кoмyниsтa.

Cклaпaњeм Cпopaзyмa о кoaлициjи sa Либepaлним saBe- 
зом, sBe инrepeнциje изборног мapкeтингa и aктивнosти пpe- 
шлe sy sa Изборног штaбa Hapoднe sтpaнкe нa Изборни штaб 
Hapoднe d o re . У Изборном штaбy Hapoднe raore, од rnTaK- 
нутих пpeдsтaвникa Hapoднe sтpaнкe, били sy Пpeдpar Дpeцyн 
и Дparaн Шоћ, нa изричито инsиsтиpaњe др Kилибapдe.

Чл.10

3a Либepaлни saвeз ЦГ
Пpeдsjeдник
Cлaвкo Пepoвић

3a Hapoднy sтpaнкy 
Пpeдsjeдник 
HoBaK Kилибapдa

ДПC-a.
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Изборни штаб Народне слоге дао је Предлог тема о 
којима би требало да се говори на промоцијама Народне сло- 
ге. При томе се, сасвим исправно, водио рачун ко и како тре- 
ба да говори на појединим мјестима и о појединим темама. 
Нпр. када је била у питању тема “Распад Југославије, рат, 
санкције, Дејтонски споразум”, према датом упутству треба 
дати концизан преглед догађаја последње четири године и 
снажно оптужити режиме у Србији и Црној Гори. Обавезно 
говорити о страдању Срба у Крајини. О “ ‘Савезној држави”, 
према упутствима, треба да говори народњак. Народна стран- 
ка је била аутентични тумач и једини демократски заступник 
српске идеје у Црној Гори. Афирмисати идеју Народне слоге 
као облик демократског решења свих националних спорова”. 
О “Самосталној Црној Гори, према датим упутствима го- 
ворио би либерал. Треба нагласити демократску суштину 
идеје самосталне Црне Горе. Афирмисати идеју Нардоне сло- 
ге и наше чврсто опредјељење да сва питања рјешавамо де- 
мократски и на добробит Црне Горе и њених грађана”. На 
ставовима из ових упутстава о најосјетљивијим темама у који- 
ма се Народна странка и Либерални савез разликују потенци- 
рам, да би се схватило са колико суптилности се њима морало 
приступити, приликом изјашњавања. Било је препоручивано 
да се о тим “врућим” темама што мање годори. Тежиште је 
требало да буде на темама које највише оптерећују и опту- 
жују актуелну власт. А то су социјалне и економске, једном 
ријечју животни проблеми, с једне стране и криминал уз неза- 
конито богаћење владајуће олигархије.

Ми који смо били најекспониранији, из обје странке, 
лако смо се договарали по свим питањима. Примјера ради, 
при наступима говорници дижу три прста на једној руци као 
знак Народне странке и два прста у виду латиничног слова 
Л, као знак Либералног савеза, на другој руци. Ја сам упозо- 
рио да ћу дизати само три прста као препознатљиви знак 
Народне странке и нико се томе од господе из ЛС није, бар 
јавно, противио. Знали су моје чврсто национално убјеђење и 
нијесу хтјели да ме повриједе. Али исти они знали су да 
цијене и мој став када је требало “преломити” и дати дирек- 
тан одговор на питање које је постављено на првом скупу
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око коалиције Народне странке и Либералног савеза. Били су 
свједоци да се господин Килибарда није смио изјаснити док ја 
не до |ем  и док се не чује моје мишљење. Многе је изнена- 
дило када сам ја чврсто подржао изборну коалицију како би 
се покушао скинути један корумпирани и криминогени режим. 
Ријечју, коалицијом су се успостављали људски односи ме|у 
члановима, до јуче, двије нетолерантне странке, а то је за 
наше услове био велики помак.

Сл 26. Лидери Народне слоге: Н. Килибарда и С. Перовић

На првом промотивном скупу народне слоге у Ник- 
шићу, било је присутно преко десет хиљада грађана. Пре- 
пуним никшићким улицама и на главном тргу одјекивало је: 
“лопови, лопови” . Градски тргови на којима су се одржавале 
масовне промоције Народне слоге били су препуни. Режиму 
није помагала антипропаганда.

Власт је заиста била у паници. Но, како то најчешће 
бива, сами себи смо у значајној мјери били највећи непријате- 
љи. Умјесто да наставимо да потенцирамо животне теме, 
дозволили смо неколико неконтролисаних наступа и изјава
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које ће нас као коалицију уздрмати. Југославија је прогла- 
шена “страћаром коју треба рушити”. Иако је та изјава дата 
у другом контексту, режимски медији су је користили онако 
како њима одговара. Либерали су у неколико наступа потен- 
цирали питање црногорске самосталности. Али било је и 
других разлога који су утицали на исход избора. Првенствено, 
насилно промијењени изборни закон којим је Црна Гора поди- 
јељена у 14 изборних јединица и којим су Народној слози 
“одузети” гласови националних мањина, првенствено Мусли- 
мана и Албанаца. Потом, незаобилазна изборна крађа. Распа- 
дом ДПС-а, изаћи ће на видјело многе од тих крађа. Један 
од врло утицајних људи у јединственом ДПС- у, касније у 
СНП-у, изнио је податке да је Народна слога побиједила у 
Никшићу и како је изборна побједа Народне слоге претворе- 
на у изборни пораз у овом мјесту. Званично, коалиција На- 
родна слога на овим изборима освојила је 25.6% гласова.

Народна странка ни сама ни као члан коалиције на 
изборима није остварила изборни успјех. Напротив, резултат 
се морао оквалификовати као изборни неуспјех, што сам у 
својству предсједника Изборног штаба у Извјештају Главном 
одбору и нагласио. Без обзира на низ објективних околности 
и разлога (промијењен изборни закон, недостатак новца, 
блокада медија, огромна антипропаганда ДПС-а), неуспјех на 
изборима условљен је и тиме што се није имало у виду да 
коалиција не значи просто збрајање гласова странака које ту 
коалицију чине. Велики дио наших бирача, народњака, није 
био задовољан формирањем такве коалиције, па су они или 
апстинирали или су глас дали другима, најчешће ДПС-у који 
се наводно залагао за заједничку државу Србије и Црне Горе. 
Такође, Изборни штаб коалиције нити је формиран нити је 
функционисао како треба, па су наступи на трибинама и ми- 
тинзима били маркентишки анахрони, агресивни, често и 
непристојни. То није било иманентно угледу и дотадашњем 
понашању посланика Народне странке. Нанијело нам је вели- 
ку штету и значајно утицало на резултате избора. Било како 
било, ова коалиција донијела је ДПС-у нових и сасвим 
неочекиваних 20.000 гласова. Прихватајући изборни неуспјех, 
што сам у Извјештају нагласио, сматрао сам моралним чином
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дa Глaвнoм одбору понудим osTaBKy нa пoлoжaj пoтпpeдsjeд- 
никa Hapoднe sтpaнкe. Глaвни одбор то ниje пpиxвaтиo.

Пошто би зa Извjeштaj који sarn поднио Глaвнoм одбо- 
ру тpeбaлo издвојити вeлики пposтop у овој књизи, paди што 
oбjeктивниjer saглeдaвaa чињeницa дahy saмo интerpaлни TeK
s t  “Mишљeњa и sysresтиje по извjeштajy Глaвнor Изборног 
штaбa Hapoднe sтpaнкe ( r a [ H C )  о избopимa Kojer je под- 
нио Бoжидap Бојовић 25.1.1997. гoдинe.” Ово sмaтpaм пoseб- 
но вaжним дoкyмeнтoм нa osнoвy Kojer se могу пpaтити, 
sxвaтити и пpocjeњивaти кasниjи дoraђajи у Hapoднoj sтpaн- 
ци:

“ Ha sjeдници Глaвнor изборног штaбa Hapoднe sTpa- 
нкe, oдpжaнoj 21.01.1997. roдинe, поднио sarn извjeштaj о 
Избopимa 1996. гoдинe, који se saдa уз мaњe кopeкциje дos- 
тaвљa члaнoвимa Глaвнor oдбopa Hapoднe sтpaнкe. Извjeштaj 
saм поднио у sBojsTBy пpeдsjeдникa n [ H C  Koja ми je пов- 
jepeнa sa “кaнцeлap мaндaтoм”.

Ha иsтoм sasтaнкy Извjeштaj o paдy Изборног штaбa 
кoaлициje Hapoднa d o ra  (ИШК) поднио je r. Пpeдpaг Дpeцyн, 
a Kpahe извjeштaje, TaKo|e, o диjeлy aктивнosти у ИШК, под- 
ниjeли sy r. др Cтeфaн Cyшиh, r. Дparaн Шоћ и r. MKmKa 
Jayкoвиh.

Пopeд двa извjeштaja o paдy ГИ1ШIC и ИШК, дos- 
тaвљaм и мишљeњa и syresтиje члaнoвa ГИШHC Koje sy 
изниjeли нa sasтaнкy у Подгорици 21.01.1997. roдинe. Изно- 
sим мишљeњa и syresтиje ошко Kako saм их sxвaтиo, нapaвнo, 
нasтojehи дa, уз oчyвaнy ayтeнтичнosт, избjerнeм и по- 
нaвљaњa којих je sBakako било нa овом sasтaнкy.

0пштeпpиxвaheнo мишљeњe je дa sy у вpиjeмe форми- 
paњa ГИШHC, избор члaнoвa и sasTaB, Kao и изборни про- 
rparn aктивнosти били квaлитeтнo пosтaвљeни, ш  вpиjeмe зa- 
пoчeти и вaљaнo se oдвиjaли sBe до дoнoшeњa новог изборног 
зaкoнa који je sтaвиo Hapoднy sтpaнкy у изнудицу дa sтyпи у 
кoaлициjy sa Либepaлним saвeзoм и д ви ј^  мaњe знaчajнe 
sтpaнкe. Пoтeнциpaнo je дa пopeд тeшкe мaтepиjaлнe sитyaци- 
je у којој se нaлaзи Ш р о д т  sтpaнкa и “пopeд пpoпysтa од 
sTpam rpyпe зa финaнsиje ГИШHC и Извршног oдбopa који 
ниjesy oбeзбиjeдили ни минимум нeoпxoдниx speдsтaвa, peaл-
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изован је читав низ маркетиншких активности - израђен је 
нови модеран логотип Народне странке, читава серија матер- 
ијала који се односе на програме Народне странке по облас- 
тима у виду брошура, велику серију пропагандног материјала 
(летака, групних и појединачних постера, плаката, наљепница 
и осталог), боје за писање графита, уз све пратеће и ко- 
нтинуиране активности које се тичу изведбе зацртаног мар- 
кетиншког програма и његове реализације (спортске активно- 
сти, посјете Републици Српској, посјете посланика, одборни- 
ка вашарима, трибинама, митинзима, учешће на конференци- 
јама за штампу, ТВ, радио, локалне радио станице, медијски 
наступи, интервјуи, изјаве и сл). Уз указивање на разумије- 
вање за онај дио неостварених активности за које је изоста- 
ла материјална потпора, као објективна датост, указује се на 
пропусте који су се могли избјећи:

а) многи посланици и одборници НС нијесу испо- 
штовали у цјелости закључке ГИШНС, тј да посланици обиђу 
најмање једном мјесечно сваки мјесни одбор на територији 
свог општинског одбора, а одборници то исто најмање два до 
три пута и да се о претходном поднесу извјештаји предсјед- 
нику ГИШНС,

б) Многи посланици нијесу током 1996. године одржали 
најмање двије до три конференције за штампу на локалном 
нивоу и минимум једну на републичком, а што је био закљу- 
чак ГИШНС.

в) Многи општински одбори нијесу испоштовали за- 
кључак ГИШНС да најмање три до четири пута мјесечно дају 
саопштења на локалним или сусједним радио станицама или 
ако неки пак, и јесу, нијесу водили рачуна да се превасходно 
апострофира социјална пробллематика, те комунална и при- 
вредна.

г) Многи општински одбори нијесу испоштовали да се 
потруде да израде натпис на просторијама Странке тј једин- 
ствени модел натписа према новоусвојеном и промовисаном 
логотипу Народне странке.

д) Грубо је погажен закључак ГИШНС у смислу да је 
за све наступе представника Народне странке на републи-
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чком и савезном нивоу неопходна сагласност предсједника 
ГИШНС (изузев кад то чини предсједник НС).”

Указано је и на субјективне слабости појединаца: “ “ли- 
чне сујете, нетрпељивост, личне промоције на штету странке 
и читав низ штетних фактора који имају заједничко исхо- 
диште у чињеници да су лични интереси били знатно испред 
страначких”. Указује се и на то да се стекао утисак “да је 
не мали број чланова бринуо гдје ће бити на изборној листи 
а не како ћемо проћи на изборима”. Међутим, већина учесни- 
ка сматра да је ГИШНС радио до формирања ИШК добро 
и да проблеми тек тада настају у пуној мјери. Већина члано- 
ва ГИШНС се слаже са констатацијом коју сам дао у извје- 
штају: “ Изборни штаб коалиције Народна слога (ИШК) нити 
је формиран како ваља нити је радио као организована цјели- 
на”. Поред овога наводи се и пуна “доминација чланова Либе- 
ралног савеза над нашим представницима у ИШК”, те на 
“пречесто појављивање појединаца на ТВ спотовима, док су 
многи чланови из посланичког клуба Народне странке меди- 
јски заборављени”. Указано је и на пропусте у наступима по- 
јединаца, почев од појединих изјава на митинзима до понаша- 
ња током наступа што је све имало негативне одразе на наше 
бирачко тијело. Од неких чланова је указано да је на резул- 
тате избора негативно утицало “прећутно дистанцирање од 
Републике Српске, Српске православне цркве”, а дат је пред- 
лог да се на Главном одбору дефинише однос Народне стра- 
нке према републици Српској, Српској православној цркви и 
Демократској странци Србије. У појединим општинским одбо- 
рима, гдје се ради о мјешовитим срединама, “са наглашеном 
националном орјентацијом, истиче се проблем настао прих- 
ватањем коалиције Народна слога, поготово помогнуто лажи- 
ма како је Народна странка кренула путем сепаратизма”. 
Већина учесника у дискусији указала је на велики пропуст 
Изборног штаба коалиције што није уложио приговоре на 
бројне неправилности и изборне крађе. Интересантни су 
подаци који се наводе, о начину како је једна странка која 
није ушла у парламент контролисала изборна мјеста у По- 
дгорици и то “по редним бројем 1,2,5,6,11,14,20,38,70 и 84 и 
бројали све особе које су ушле, независно да ли су гласали
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или те. CBaKo од ових биpaчкиx мjesтa имaлo je пpeкo двиje 
xиљaдe yпиsaниx биpaчa, пpeцизниje укупно 21.843. По њихо- 
вој пpocjeни - контроли ш  тих дeseт биpaчкиx rnjesTa укупно 
je ушло 9218 или 40% од yпиsaниx, што зшчи дa je ДПC 
seби yпиsao оних пpeosтaлиx 28% вишe, што je било дово- 
љно зa aпsoлyтнy вehинy. И saмa кoнтpoлa пpoтoчнosти биpa- 
чких мjesтa ш  дoзвoљaвa Taj пpoцeнaт. Heypeдни биpaчки sпи- 
sкoви и вeлики број умрлих нa њимa били sy sarno тaктичкa 
BapKa дa би se могли ш  други нaчин ro ^ a s ™  избори”.

У пorлeдy o n j^ e  peзyлтaтa избopa, мишљeњa sy se Kpe- 
тaлa од оних дa пosтигнyти peзyлтaти пpeдsтaвљajy “потпуни 
нeysпjex”, m  пpeкo мишљeњa дa je “oбjeктивнo roвopehи, 
пopeд sвиx sлaбosти, и т к  читaвa sTBap дosтa добро поли- 
тички oдpaђeнa, Te дa je избope изryбилa нaшa пjeшaдиja”, до 
оних који sy yкaзивaли ш  “orpoмaн пopasт Hapoднe sтpaнкe 
ш  saвeзнoм нивоу од 100% у oднosy нa пpoшлe избope”. Од 
многих je пoтeнциpaнa чињeницa дa je изборни циљ “Пoбjeдa 
ш  избopимa 96” дoнeшeн још 1995. гoдинe кaдa je “још 
вaжиo sтapи изборни зaкoн и кaдa ниje било пoтpeбe зa sTBa- 
paњeм кoaлициje”, Te дa je кoaлициja “Hapoднa raora” нaпpa- 
B.ftern sa циљeм дa у њу y |y  и CДП и CPC, што je било 
skopo s m ^ r o  дa he se дesити”.

У пoглeдy пpocjeнe peзyлтaтa избopa дaтa je и пpимjeд- 
бa 0 0  X e p ^ r  Hoви који sмaтpajy дa je пorpeшнo интepпpe- 
тиpaн њихов изборни peзyлaтaт jep se губи у изборној jeдини- 
ци sa TrnTorn. Meђyтим, у Xepцer !о во м  je “пopasт бpoja 
oдбopникa sa 5 ш  8 мeђy нajвeћим у peпyблици”, пpocjeњyje 
se дa je биpaчкo тиjeлo Hapoднe sтpaнкe yвehaнo зa око 
xиљaдy биpaчa. 0Ba пpимjeдбa je билa sasвим yмjesнa и иsпpa- 
вљeнa je у дeфинитивнoм извjeштajy.

Изнeseнo je и мишљeњe “дa se мaнипyлиsaлo извje- 
штajeм и дa je он био sarno фopмaлaн повод дa se изнesy 
ocjeнe, sTaBoBrn и пpeдлoзи који нeмajy нитаквог yпopиштa у 
извjeштajy”, пa se у том sмиsлy T p a 'e  мишљeњa од мeнe: 
“Дa ли ODJeњyjeм дa je изборни peзyлтaт нeysпjex saмo sa sTa- 
нoвиштa зaдaтoг циљa ?”, Te: “Дa ли диjeлим ocjeнy дa поли- 
тита sтpaнкe ниje у духу њeниx пporpaмsкиx oпpeдjeљeњa, од- 
нosнo дa je sтpaнкa изryбилa sBoj идeнтитeт?”. “Дa ли диje-
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лим мишљење да су пропусти учињени током кампање, а које 
сам навео у извјештају, таквог карактера да су толико ути- 
цали на резултате Странке и да захтијевају сазивање Ван- 
нредне скупштине?”. О свим питањима даћу усмени одговор 
када се будем обраћао овом одбору.

Предлози које сам дао у Извјештају су подржани од 
већине учесника у дискусији, мада је било захтјева за поја- 
шњење и допуне, те евентуалне корекције неких ставова.То 
се односило на предлог “пуне реорганизације Извршног од- 
бора”, те “дефинисања односа са Либералним савезом”.

Испред ОО Народне странке Пљевља изнесен је став да 
“општнски одбор Народне странке Пљевља на сједници одр- 
жаној 16.01.1997 и 19.01.1997. једногласно је донио закључак: 
1. Обавезују се чланови Главног одбора Народне странке Цр- 
не Горе из Пљеваља да на првој наредној сједници ГОНС 
предложе сазивање Ванредне скупштине странке”. Дат је и 
предлог од неких учесника да ГИШНС тражи сазивање 
Ванредне скупштине, што нијесам прихватио. У краткој рас- 
прави о Ванредној скупштини указао сам и на негативне 
последице које може имати сазивање ванредне скупштине, али 
пошто је ово питање прелазило компетенције ГИШНС није 
вођена даља расправа.

О извјештајима које је поднио г. Предраг Дрецун испред 
ИШК изнесен је став да је “извјештај добар, права фак- 
тографија о низу питања везаних за прошле изборе”. Указано 
је и на пропуст што члановима ГИШНС нијесу достављани 
материјали (извјештај) ИШК. Овај извештај ИШК, садржао 
је и детаљан финансијски преглед.

На крају, без обзира што је састанак ГИШ НС трајао 
скоро пет часова, често био полемичан, сматрам да је добро 
што су чланови ГИШНС упознати на овај начин. Демо- 
кратичност, принципијелност и јавност политичког рада На- 
родне странке били су и морају да остану веома важна на- 
чела. Кад их његујемо код себе имамо право да то тражимо 
и од других”.

Извјештај господина Предрага Поповића о уплаћеним и 
утрошеним средствима од 17.05. 1995 до 30.01.1997. године 
пратио је расходе за потребе Главног изборног штаба Удру-

135



Божидар M. Бојовић

жене опозиције и раскоде за потребе Изборног штаба за кам- 
пању Народне странке. Био је веома прецизан и тачан. У сег- 
менту рада ГИШНС, прије формирања ИШК у сваком момен- 
ту је знао, и о томе ме обавјештавао, одакле притиче и како 
и гдје се троши свака пара.

Остало је отворено питање да ли би Народна странка 
самосталним наступом или са странкама тзв. српског блока 
постигла бољи успјех, о чему и озбиљне анализе дају разли- 
чите резултате. Постигли би бољи извборни резултат од оног 
који смо остварили у коалицији са Либералним савезом. 
Наравно, ако не би дошло до коалиције тзв сепаратистичког 
блока странака у Црној Гори

Међутим, не смију се запоставити позитивне стране 
изборне коалиције Народне странке и Либералног савеза. Ко- 
алиција Нардоне странке са Либералним савезом од којег се 
разликује по најважнијим програмским опредјељењима (др- 
жавно-правни статус, национално питање, Српска православ- 
на црква), значила је првенствено један демократски искорак 
толеранције и националног помирења, што му даје изузетно 
значајну димензију у Црној Гори оптерећеној расколима.Такву 
декларацију Народна странка је иницирала и кроз парламент 
и кроз Конгрес српских интелектуалаца што, нажалост, није 
прихваћено. Првенствено, због још увијек идеологијом кому- 
низма оптерећене свијести нашег народа и свега што је та ве- 
лика несрећа српског народа носила са собом. Даље, коалци- 
ја је одшкринула врата да се у будућности лакше склапају 
страначке коалиције између програмски различитих страна- 
нка, што ће бити додатно оптерећење за владајућу странку и 
приморати је да са више одговорности и демократичности 
рјешава важна питања. ДПС ће сада очекивати ударе и са оне 
стране са која му је до тада дувао вјетар у једра.

Народна странка као странка српског народа У Црној 
Гори и наследник идеје Народне странке основане 1907. го- 
дине, мора са посебном одговорношћу сагледати чињеницу да 
је као резултат парламентарних избора у Црној Гори консти- 
туисан парламент који ни страначки ни персонално не одго- 
вара, чак је наглашено против, основних програнских начела 
Народне странке. Тако конституисани парламент за свако пи-
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тaњe rno 'e  oбeзбиjeдити двoтpehинsкy вehинy, пa пosлaници- 
мa Hapoднe sтpaнкe osTaje jeдинo дa sнaroм apryмeнaтa, кроз 
пoлeмичкe нasтyпe, пoкyшaвajy дa нaмeтнy sBoja pjeшeњa и 
sBoje apryмeнтe. Hapoднoj sтpaнци пpeдsтojи нaпopaн пepиoд 
paдa у пapлaмeнтимa Caвeзнe peпyбликe Jyгosлaвиje и Цpнe 
Гope, Kako би aфиpмиsaлa sBoja пporpaмsкa oпpeдjeљeњa ши- 
peњeм BjepsKe и нaциoнaлнe тoлepaнциje, зaлaraњeм зa дeмo- 
кpaтиjy, a пpиxвaтaњeм pjeшeњa Koja oBe пosтyлaтe у т п -  
pиjeд мaprинaлизyjy.

To je било оно зa rnTa saм se зaлarao пosлиje изборног 
нesyпjexa у кoaлициjи sa Либepaлним saвeзoм. 3a paд sвиx 
sтpaнaчкиx sTpyKTypa, зa дosлeднosт у вoђeњy sтpaнaчкe по- 
литикe, зa пoдpeђивaњe soпsтвeниx интepesa интepesимa sTpa- 
н ^  и нapoдa који нaм дaje пoвjepeњe.

џ
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Cл. 27. Ca Jeднor од промотивних скyпoвa Hapoднe 

CTore: hиpилицa и лaтиницa зaJeднo
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9
ПОСТИЗБОРНЛ КОЛЛИЦИЈЛ НАРОДНЕ
CTPAHKE СА ЛИБЕРАЛНИМ САВЕЗОМ

Клуб Народне слоге у Скупштини Црне Tope и локал- 
ним скупштинама, Килибарда самовољно укида Народну 
странку, Наставак рада већинског Главног одбора, Одлука о 
Ванредној скупштини, Узроци Килибардиног конвертитства, 
Писмо Божидара Бојовића Славку Перовићу, Интервју 2.

Опчињен, а касније ће се показати и инструисан идејом 
“Народне слоге”, господин Килибарда покушава да убиједи 
руководеће структуре и чланство Народне странке да је баш 
та коалиција политичка будућност Црне Горе. По њему треба 
“заборавити ретроградно српство и примитивни фолклор На- 
родне странке”. Нападно протура тезу да је Народну странку 
формирала Државна безбједност и Слободан Милошевић чи- 
ме покушава да компромитује странку на чијем челу је био 
седам година. Да подсјетим. Господин Момир Чабаркапа је 
кроз хронологију догађаја при оснивању Народне странке де- 
цидно доказао да су они које господин Килибарда наводи као 
експоненте Слободана Милошевића, дошли касније и да није- 
су знали за Иницијативни одбор за оснивање Народне стра- 
нке. Истине ради, према њиховом казивау они су хтјели да 
оснују “Странку октобарско-јануарских догађаја”. Касније ће 
бити много тих који ће се хвалити како су они родоначелни- 
ци Народне странке. Тога је било као печурака послије кише, 
али то је феномен карактеристичан за Црну Гору који захти- 
јева дубока психосоцијолошка истраживања. Грдно се варају 
сви они који мисле да је оснивање Народне странке иници- 
рао било ко са стране. Јер оно што је покренула Народна 
странка-буђење српске националне свијести у Црној Гори, 
било је народни покрет, вулканска ерупција потиснутог изво- 
рног идентитета једног народа. То је антејска снага једног на- 
рода коју су наследници оних који су српску свијест у Црној 
Гори послије Другог свјетског рата утамничили, вјешто и бе- 
зочно кидали.
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Господин Новак Килибарда није бирао средства да ко- 
алицију која је и склопљеним изборним Споразумом дефи- 
нисала престанак у случају да се не побиједи на изборима, 
настави и институализује у постизборном периоду. На консти- 
тутивној сједници Скупштине Црне Горе, након избора, на 
Цетињу, чујем у разговору који воде Килибарда и господин 
Славко Перовић, да треба да се формира јединствени посла- 
нички клуб “Народне слоге”. Рекао сам да то нећу прихвати- 
ти и онолико колико сам био чврст за изборну коалицију, 
сада ћу бити против постизборне коалиције. Навео сам неко- 
лико најважнијих разлога којима сам оправдао свој став. Гос- 
подин Перовић којем је одговарала коалиција јер се “наво- 
дила вода на његову воденицу”, био је коректан и оставио 
нама да сами одлучимо. Килибарда самоиницијативно, без од- 
луке Главног одбора НС, са либералима оснива јединствени 
Клуб посланика “Народна слога” , како у републичком тако и 
у општинским парламентима, гдје либерали нијесу имали 
више од једног посланика. Четворица посланика Народне ст- 
ранке то не прихватају и формирају клуб посланика Народне 
странке (др Божидар Бојовић, др Стефан Сушић, Милан Ле- 
кић и Драго Бакрач).

Самовољни поступак предсједника Странке је довео до 
драматичног пада Килибардиног ауторитета, како у Главном 
одбору тако и у чланству Народне странке. Први пут од фор- 
мирања Народне странке Главни одбор је гласао против Ки- 
либардиног предлога да господа Шоћ и Дрецун задрже двос- 
труке мандате. Следећи фијаско на Главном одбору Килиба- 
рда је доживио фебруара 1997, године, када је заједно са 
Преддрагом Дрецуном покушао да фалсификује оцјену Гла- 
вног одбора о резултатима избора, да је странка доживјела 
изборни неуспјех. И умјесто да извуче поуку из претходних 
пораза, он покушава да насилно, преко групе чланова, за то 
припремљених, протури Главном одбору на усвајање нови спо- 
разум о постизборној коалицији са ЛСЦГ, који је био унапри- 
јед потписан од стране Килибарде и Перовића и који је пред- 
виђао, ако се усвоји, да може бити раскинут искључиво на 
иницијативу двојице страначких предсједника!. Неприхватање 
споразума од стране Главног одбора, нови је удар Килиба-
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рдиној политици, али и сваком разумном израз протеста 
недемократичности предсједника, који почиње да се понаша 
крајње аутархично.

На сљедећој сједници Главног одбора Нардоне странке, 
15.марта 1997. године, пошто не успијева да наметне Главном 
одбору да усвоји Споразум са Либералним савезом, Килибар- 
да напушта састанак, али Главни одбор наставља рад у пуном 
кворуму и доноси одлуку о сазивању ванредне скупштине 
Народне странке на дан Св.Василија Острошког, 12.маја 1997. 
године. На сљедећој сједници Главног одбора 22. марта, 1997. 
године, пошто је покушао да опструира рад Главног одбора, 
након седмосатне расправе око дневног реда, видјевши да је 
у огромној мањини, вријеђајући своје неистомишљенике, Но- 
вак Килибарда објављује распуштање Главног одбора и свих 
општинских одбора и заказује “скупштину са хиљаду момака”, 
што значи распуштање Народне странке. Таква самовољна 
оглука је потпуно нестатутарна, јер распуштити општинске 
одборе и Главни одбор може само Скупштина и ни један 
други орган странке.

Сл. 28. Атмосфера на расколној сједници Главног одбора
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О атмосфери која је владала тога дана у здању центра 
“Милун Божовић”, током седам часова, нећу детаљније гов- 
орити. Мало која дискусија да није била истинска драма оног 
који је говорио. Људи који су седам година заједно у борби 
за демократију, који су заједно пребродили многе ударе поли- 
тичких противника, поготово ударе актуелног режима, сада се 
понашају као политички непријатељи.И горе, као када се бра- 
ћа око м е |е  закрве. Сретена Илића, капетана дуге пловидбе 
“морског вука” који је прокрстарио морима и океанима сви- 
јета, отреситог, смиреног Новљанина, на чијој речитости би 
позавидјели и искусни педагози, први пут видим изразито уз- 
рујаног. За говорницом, видно узбуђен, цивилизовано влада 
својим поступцима, али на непристојну упадицу са стране, у 
грчу, не подиже ни руку, само поглед уперен у том правцу. 
Драму коју преживљава и коју са напором контролише, прати 
прекид мисли. Минут је као вјечност док се не врати мисао. 
Остао је достојанствен у пристојности. Ни ријечју није узвра- 
тио на увреду. Свијет, за који се декларативно залажемо, био 
је присутан у лику овог човјека м е |у  виолентним Динарцима. 
Тај истински господин ће у времену које слиједи, остати до- 
следни следбеник чојства и јунаштва, истински изворни на- 
родњак, дубоко утемељен у исконским вриједностима вјере и 
традиције народа којем припада.

И моја дискусија била је смирена, са чињеницама, без 
повишеног тона и увреда. Ријечју, у границама интелектуалне 
коректности у борби мишљења. Гоподин Чедо Врачар, који 
се приклонио Килибарди, остао је доследан у својој принцип- 
ијелности. За говорницом је јавно укорио Килибарду упоре- 
ђујући његово и моје понашање. Тај господин Чедо Врачар, 
људска делија из Пиве, некада познати боксер тешке кате- 
горије, нема високу школску наобразбу, али има надпросјечну, 
природом дату интелигенцију. Остао је запамћен и као изузе- 
тан посланик у Скупштини Црне Горе. У мојим очима, без 
обзира на све што се касније дешавало, још више, остао је 
као прави човјек, изворни припадник идеји Народне странке.

Главни одбор потом наставља сједницу у просторијама 
ресторана “Рибница”, а састанком је руководио потпредсјед-
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ник Божидар Бојовић. Састанку je присуствовало 20 чланова, 
од 34 члана Главног одбора. Присуствовали су:Божидар Бојо- 
вић, Стефан Сушић, Новица Станић, Лука Касалица, Велимир 
Бућковић, Вукоман Фемић, Мираш Ђурђевац, Милић Грдинић, 
Милорад Пековић, Маринко Лацмановић, Никола Мештр- 
ровић, Бошко Чоловић, Петар Тројановић, Перо Радоњић, 
Зоран Брашанац, Марко Вујовић, Милош Цимбаљевић, 
Веселин Мумин, Ранко Кадић и Радивоје Булатовић.

A.
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Сл.29. Фотокопија 20 потписа 20 чланова ГО који су 
наставили сједницу послије опструкције Н. Килибарде
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Главни одбор доноси одлуку:
“ Главни одбор НС на основу чл. 40, 41 и 42 Статута 

НСЦГ и одлуке Статутарне комисије број 02-01-74-1-/97 од
20.3.1997. године, заведено под бр 98/97, предсједнику НСЦГ 
одузимају се овлашћења из чл 38 Статута НСЦГ и иста 
преносе на потпредсједника НСЦГ до ванредне скупштине 
НСЦГ”. Истовремено је донесена одлука о разрјешењу чла- 
нова Извршног одбора и изабрана је Комисија за вршење 
дужности Извршног одбора до Ванредне скупштине у сас- 
таву: др Ранко Кадић, координатор, Рашко Миловић, Рајко 
Гарић, Драго Бакрач, Никола Мештровић, Милорад Пековић, 
и Стефан Сушић. Формиран је Одбор за припрему Ванредне 
скупштине, као и Комисије за израду Програма, Статута, кри- 
теријума за избор делегата.

Главни одбор Народне странке одржао је од 15.марта 
1997.године шест састанака (радио је у континуитету) који су 
првенствено били посвећени припремама за организовање 
Ванредне скупштине. У овом времену Главни одбор који већ 
чине 26 чланова од састава који је изабран на Скупштини у 
Котору (36) што је 2/3 од укупног броја, радио је веома 
демократски, коректно чувајући интерес и углед Народне 
странке и придржавајући се њеног Статута и програма.

С друге стране, на нестатутарно заказаној и одржаној 
“скупштини”, у ствари трибини, у Подгорици, на којој вели- 
ка већина присутних нијесу били чланови Народне стрнке, на 
Велику суботу 1997. године, г. Килибарда прекида сваки кон- 
тинуитет у легалитету и легитимитету који му је дала пре- 
тходна Скупштина Народне странке у Котору, на Савиндан 
1994. године. Трибином у Подгорици, присутни посјетиоци ни- 
јесу бирани по Статуту НС, и Килибарда је фактички осно- 
вао нову странку којој је хтио да задржи изворно име На- 
родне странке.

Овдје ћу изнијети мишљење које је у ствари и обја- 
шњење због чега је Новак Килибарда био тако изричит у 
настојању да Народна странка настави постизборну коалици- 
ју са Либералним савезом. У остваривању тога циља, напу- 
штајући програмска начела Народне странке, није бирао сред- 
ства којима је штетио другима, али и себи. Газио је по свом

143



Божидар M. Бојовић

грађанском и професионалном угледу. Такво понашање сам 
назвао “тихим сепаратизмом”, а да сам био у праву потврду 
је дао сам Килибарда у тексту исповијести које је објављи- 
вао у “Вијестима” током септембра 2001. године. Разочаран 
што су, касније, улогу његових “рушилаца” прихватили гос- 
пода Шоћ и Дрецун “ уз чију помоћ је угушио све раније буне 
и устанке”, Килибарда је јасан: “Једноставно казано, пов- 
јеровао сам да они виде оно што ја видим, а то је неумитно 
сазријевање услова да се Црна Гора и Србија раздруже, како 
би то рекли Словенци. Једнако смо се освједочили да је ве- 
ликосрпска конттепттија пропала, да се с Косовом неће изаћи 
на крај, чак да и Војводина хита пуној аутономији. Мислио 
сам да ти релативно млади људи виде да је свијест, колектив- 
на свијест, црногорског народа за повратак потпуне држав- 
ности у сталном успону, Исто тако опредјељење за самостал- 
ну црногорску цркву стално расте. Лако се да уочити да та 
свијест мултиетничку и вишевјерску Црну Гору успјешније 
хармонизује него било која политика и идеологија које су се 
раније јављале у Црној Гори. Освједочили су се ти моји нај- 
ближи сарадници да је коалиција Народне странке и Либерала 
“Народна слога” , прихваћена у Црној Гори од стране младог 
свијета и елитних друштвених кругова. Могли су да виде да 
јединство Црне Горе и Србије, односно србизацију Црне Горе, 
најчешће слиједи |ед , син мећутим сумња, у њену сврху, а 
унук за то неће ни да чује”.

Овим је господин Килибарда све рекао о свом конвер- 
титству, о свом хабитусу, и о политичком штофу од којег је 
скројен. И ту је основна потврда да смо ми који смо му се 
супротставили те 1997. године били долседни следбеници На- 
родне странке, истинска Народна странка. A господин Кили- 
барда и они који су га, свјесно или несвејесно, слиједили, 
били су тада већ нешто друго, по њему ново. Над овом 
чињеницом би требали да се замисле они заштитници права 
и правде, легитимитета и легалитета који су кроз Мини- 
старство правде и Врховни суд касније доносили одлуке о 
томе ко је прав(н)и наследник имена Народне странке. И 
пресуђивали у корист Новака Килибарде. Да се замисле коли-
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ки sy иsтинsки гpeшници и Kako иsтинa, кaд-тaд ro a le  нa вид- 
Ј^ло. Cвaки дaљи кoмeнтap je syвишaн.

Koнвepтиsтsвo je пoчeлo дa ra m ^ r n a  пosлиje пosлeд- 
њих syspeTa sa aмepичким aмбasaдopoм, rosпoдинoм Bopeнoм 
Цимepмaнoм. 0Be syspeTe saм sa зeбњoм пpaтиo и нaжaлosт, 
sxBaTrno њихову кoнтpaпpoдyктивнosт кaдa je r. Kилибapдa у 
питaњy. Али, paди кopeктнosти, мopaм нarлasити, дa до фор- 
миpaњa Hapoднe raore, Tora код гosпoдинa Kилибapдe ниje 
било. Ha sT pa^  њeroвe xaбитyaлнe osoбинe, од којих нeкe 
ниjesy зa пoxвaлy. У пorлeдy политичког дJeлoвaњa и дosлeд- 
нosти изворном пpoгpaмy Hapoднe sтpaнкe, до 1997. гoдинe, 
нe могу му se sтaвити oзбиљниje зaмjepкe. Tим пpиje што 
нико од rns ниje био вичaн политици у мjepи Koja je зaxти- 
jeвaлa вoђeњe j e ^ e  Tako sнaжнe sтpaнкe. Cтpaнкe Koja je 
Tpa'rnna yтeмeљeнosт, цивилизoвaн и пpиxвaтљив нaчин мпо- 
љaвaњa дpжaвoтвopниx, нaциoнaлниx и вjepsкиx нaчeлa. 
Behrnm од нas je билa у пoглeдy иsпoљaвaњa тих нaчeлa или 
syвишe “kpyTa” или syвишe “мeкa” . Он je умио дa бyдe и 
jeднo и друго. A то je a ^ ^ e m a  пoлитикa Tpa'rnna. 3aTo от- 
пор од sT pa^ orpoмнe вehинe члaнsтвa и sBrnx opraнa Hapo- 
днe sтpaнкe TaKBorn пoнaшaњy и политици ниje било ни 
“Бojoвиheвa бyнa” ни “пуч”. Био je то отпор оних који sy у 
Hapoднy sтpaнкy sтyпили spцeм и душом дa бpaнe s b o J 

yrpoжeни род. A дa saвиjy кичму пpeд aлaмa Koje sy и они 
видJeли и пpeпoзнaвaли, ништa мaњe од rosпoдинa Kилибapдe. 
Haжaлosт, у oвaквим sитиyaциjaмa пpesтaje диjaлor, чињeницe 
se иsкpивљyjy, иsтинa sкpивa.

Taдa saм пosтao мeтa yдapa sa sBrnx sтpaнa. Kилибapдa 
je Beorna вjeшт у sкpивaњy пpaвor paзлoгa sBojer пosтyпaњa, 
jep je зш о дa му иsтинa нe oдгoвapa. “Бojoвиheвy буну” и 
“пуч” пpикaзyje Kao мjepy Mилoшeвиheвe пoлитикe. Пoмињao 
je он и бasнosлoвни нoвaц дa je пpиsтиrao sa Te sT pa^. A ja 
saм jeдини чoвjeк који je био ш  чeлy пoлитичкe sтpaнкe Koja 
je бpaнилa интepese spпsкor нapoдa, који se никaдa ниje speo 
sa Mилoшeвићeм и који je ш  jeдaн њeroв позив нa sasTarnK 
у Бeли двор, jaвнo одговорио: “У Биjeли двор hy доћи sarno 
oндa кaд мe позову они K o j^ a  пpипaдa”. Пporлaшeн sarn 
“pyшитeљeм yзвишeнe идeje “Hapoднe d o r e ”. 3нao saм дa
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господину Перовићу и Либералном савезу далеко више одго- 
вара постизборна коалиција Народна слога, него нама, али 
ради коректности упутио сам му писмо 7.3.1997. године. 
Пошто у њему објашњавам и своје ставове против пос- 
тизборне коалиције, текст ћу пренијети интегрално: 

“Господину Славку Перовићу

Уважени Господине,
Поводом дезинформација које се рапидно шире да сам 

један од в о |а  у рушењу коалиције “Нардона слога”, зарад од- 
говорности пред судом времена, сматрам својом моралном 
обавезом да Вам укажем на нека своја виђења и ставове. 
Свакако да је немогуће на ограниченом простору све то ква- 
литетно изложити, али се надам да ћу успјети да укажем на 
битне моменте, што свакако отвара врата за даљи дијалог по 
овом питању.

Истински сам поборник идеје “Народне слоге”, пер- 
спективног историјског чина у нашој несрећној, по много че- 
му ретроградно оптерећеној Црној Гори, чина који треба да 
представља корак од седам миља у њеном цивилизацијском 
сазријевању и приближавању демократском свијету. Зато, за 
мене, идеја “Народне слоге” није примарно политичка, нити 
политички интерес појединаца у групацији. За мене је то иде- 
ја узвишених димензија којом ће се постићи један еволутивни 
помак код народа као биолошке супстанце. Тек тада моћи 
ће се рјешавати питања о којима до јуче није могао трезвено 
ни да се започне дијалог.

Нажалост, сама идеја и добра воља да се ти проблеми 
ријеше, нијесу довољни. У рјешавању, примаран је методоло- 
шки приступ и ако се ту направи грешка, онда ће једна вели- 
ка идеја брзо доживјети неуспјех, угинуће њежни коријен 
биљке која тражи изузетну пажњу. До народне слоге се не 
може доћи преко ноћи, декретом или споразумом, већ стр- 
пљиво, филигрански, при чему сваки политички судионик даје 
преимућство механизму самоконтроле над контролом.

Либерални савез ЦГ и Нродна странка ЦГ, као носио- 
ци идеје народне слоге, ступањем у предизборну коалицију 
показали су да је остварење циља народне слоге и народног
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помирења могуће и на нашим просторима. Даљи природни пут 
био је да, сходно споразуму, наставимо заједничку парламен- 
тарну борбу, као двије најјаче опозиционе странке, са два 
одвојена клуба посланика у Парламенту Црне Горе и да свака 
оре своју програмску бразду, али сада већ са уграђеном 
жељом за међусобном сарадњом, умјесто међусобног ширења 
нетолеранције и мржње.

Ако је недемократска власт ДПС хтјела да нас стрпа у 
један посланички клуб, гдје и ЛС и НСЦГ губе дио свог иден- 
титета, морали смо искористити све демократске путеве да 
покушамо избјећи постављање нових замки и да у то увјери- 
мо наше чланство. Ако у томе не бисмо успјели, онда би бар 
били освједочени у намјери да смо то покушали, а сила закон 
мијења. Индолентност или можда чак и одсуство жеље да се 
ово и покуша, посебно иритира оне који су у нашим преди- 
зборним наступима увиђали осмишљену политичку стратеги- 
ју. На тај начин и једна и друга бразда била би дубља и са 
посијаним здравим сјеменом које ће рађати здраве плодове. 
Тако би се створила могућност нових додирних површина 
међусобне сарадње, сазријевања опозиционе и демократске 
свијести, у којима би свака додирна површина, када заживи, 
била уграђена у инжењеринг демократизације Црне Горе и 
отварала би све нове и нове политичке додирне површине.

Механизам самоконтроле унутар сваке странке даје 
могућност да се расправља и о веома осјетљивим питањима 
на један толерантан и цивилизован начин. Странке тако оста- 
ју доследне својим изворним програмским начелима, окупља- 
ју здраво страначко и бирачко тијело и унапређују демо- 
кратску мисао. Удружене у нову изборну коалицију, на новим 
изборима, са другим демократским странкама у Црној Гори, 
или саме, имају реалну шансу да добију изборе и скину са 
власти ДПС. Не заборавите да је на два мјсеца прије избора, 
према анкети “Марк плана”, НСЦГ имала 28,7% бирачког 
тијела, а ЛСЦГ 27,3%, а да су на изборима, као коалиција 
добиле 25,6%.

Дјелујући као један посланички клуб, у заједничким 
просторијама, са заједничким (преполовљеним) материјалним 
средствима, која ДПС само покретом руке у Парламенту мо-
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' e  и дa ukm^  (циљ oпpaвдaвa speдsтвa), ЛC и HC биhe зa- 
твopeни у Пaндopинy кутију sa sвим sвojим paзликaмa Koje 
se ш  могу saкpити и pиjeшити ни sпopaзyмимa ни дeкpeтимa 
и који he, по природи sTBapn, T e m p la ra  нoвe paзликe и 
пpoблeмe. Tako he sjyTpa из Пaндopинe KyTije изahи paзликe 
Koje двиј̂  знaчajнe sтpaнкe нose у seби, a o ^ a  нe sмиjeмo ни 
пoмиsлити штa нas sBe oчeкyje. Дesићe нaм se оно што se 
дesилo sa нaциoнaлним питaњeм у бившој CFPJ Koje je, зa- 
твopeнo и пoтиsнyтo, у j ^ ^ r n  мoмeнтy изaшлo нa површину 
sa sвим пoтиsнyтим и новим гeнepиsaним пopивимa.

MopaTe пpизнaти дa избope нe дoбиjajy ни sтpaнaчкa 
saoпштeњa, ни 10-20 пosлaникa у пapлaмeнтy, ни митинзи. 
Избори se могу добити бeз sтpaнaчкe opгaнизaциje нa sвим 
нивoимa, од мjesниx oдбopa до rлaвниx oдбopa који функ- 
ционишу бesпpeкopнo и који могу дa se пoкpeнy у sBaKorn 
мoмeнтy. 3ap нaм ниje зa нayк ДПC који je sBe избopнe мaxи- 
нaциje и мapкeтиншкe aктивнosти osтвapиo кaдa je jeдaн paз- 
paђeни мexaнизaм opгaнизoвaнe sтpaнкe sтyпиo у функцију. 
Taj битни и нeзaoбилaзни угаов зa дoбиjaњe избopa, “Hapoднa 
raora”, дjeлyjyћи Kao кoaлициja у пosтизбopнoм vperne^, нehe 
моћи дa osтвapи, a што зшчи дa je ^ us^ ^  jeдини иsxoд. Bm 
добро знaтe дa дaнas, и ми и ви, arnarno пpoблeмa sa органи- 
зaциjoм sтpaнaкa, што je ysлoвљeнo, пpвeнsтвeнo, мaтepиjaл- 
ним мoмeнтoм, и дa he sиpoмaштвo бити sBe Behe.

У тaквим ysлoвимa paдa и дJeлoвaњa, “Hapoднy sлory” 
he чинити прво они који arnaj^ Mffrepesa (политичког, Kapn- 
jepиsтичкor, мaтepиjaлнoг), sлeдehи круг чинe пosлyшни, a но- 
вог кoнцeнтpичнor Kpyra ^rna. MopaTe пpизнaти дa то ниje 
бyдyhнosт Koja yливa пoвjepeњe, m  чaк ни минимум нaдe зa 
изборни ysпjex, зa sкидaњe j ^ m  нeдeмoкpaтsкe влasти KaKBy 
имaмo saдa. “Hapoднa d o ra ” имa бyдyhнosт ako se пosтaви 
нa дeмoкpaтsким пpинципимa и уз пpиsysтвo sлoбoднoмиsлe- 
ћих људи (пosлyшни људи sy rnrna пpoпasт) који he ширитм 
опозициону sBijesT и дeмoкpaтsкy миsao yнyтap ЛCЦГ м 
HCЦГ Kao двиј̂  пoлитичкe sтpaнкe од којих зaвиsи syдбинa 
Цpнe Гope. CBe друго биhe xepмaфpoдит који кoмпpoмитyje 
извaнpeднy идejy и syдбинy нas и оних који дoлзe. Било KaKBo
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мишљење, став или споразум којима се даје димензија визије
- вратиће нас на полазну тачку.

Уважавајући Вас као једног од носилаца демократске 
мисли у Црној Гори, човјека који је идеји “Народне слоге” 
пришао искрено и отворено, сматрао сам својом, првенствено 
људском обавезом, да Вам се на овај начин обратим и да Вам 
изнесем сопствено ви|ење како треба ићи заједничком циљу- 
демократизацији Црне Горе и народној слози.

С поштовањем Божидар М. Бојовић
Подгорица, потпредсједник Народне странке
7, март 1997. године

Сл.30. Мај 1998. М.Ђукановић и Н. Килибарда. Народна 
странка у колаицији “Да живимо боље” са ДПС и СДП !!
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Интepвjy 2.

КОЛЛИЦИЈЛ CA ЛИБЕРАЛИМА 
ВОДИ У НАРУЧЈЕ СЕПАРАТИЗМА

(Интepвjy Бoжидapa Бojoвиha,вд пpeдsjeдникa HC, r. Bидojy 
Koнaтapy, "H o B i^  spпsкe”, seптeмбap 1997. roдинe)

- Народна странка мора да ce дешифрује као странка српског 
napoja у Црној Гори, са јасним демократским и грађанским 
одређењима.
- Типични стаљинистички обрачун кад нерасполажу чињени- 
цама, потежу етикете, измишљају спољњег и унутрашњег не- 
пријатеља, милион марака.
- Српско бирачко тијело у Црној Гори уништили су разни 
појединци који су се идентификовали као “вође”.
- За нас су Ђукановић, Булатовић и Милошевић људи које 
сврставамо у исти блок, који су довели до највећег страдања 
српског народа.
- Према Радовану Караџићу сам се увијек односио са пуним 
уважавањем за све што је учинио за српски народ.
- Стављање у исту раван аутокефалне и Српске православне 
цркве, један је од кључних разлога раздора

.  Због чега je  дошло до раскола у  Народној стра- 
нци? Да ли  je  то однос према српству или нешто друго-ин- 
тереси, нетрпељивост..?

- Tpn sy б и т т  paзлoгa Koja sy кyлминиpaлa у овом 
мoмeнтy. Први je дeмoкpaтизaциja Cтpaнкe. Дpyги-питaњe 
roBjernTaja Глaвнoг изборног штaбa поводом избopa, чији sarn 
ja био пpeдsjeдник. И Tpehn je-питaњe дaљer политичког ^ T a  
Hapoднe sтpaнкe, oднosнo пosтизбopнa кoaлициja измehy Ha- 
poднe sтpaнкe и Либepaлнoг saвeзa Цpнe Гope. CBa три pa- 
злora sy 0̂ ™ ^  и ни у ком sлyчajy se нe могу пosмpaтм 
изoлoвaнa. Дa je билa paзвиjeнa yнyтapпapтиjsкa дeмoкpaтиja, 
дa sмo били дeмoкpaтsкa sтpaнкa, opraнизoвaнa по том при- 
нципу, oндa би мнore од тих sTBapn pиjeшили лaкшe, дaлeкo 
бeзбoлниje, дaлeкo дeмoкpaтsкиje. OBaKo, пoкaзaлe sy se sBe 
нaшe нeдeмoкpaтичнosти, љyдsкe sлaбosти Koje sy поводом 
глaвнoг питaњa-дaљe пoлитичкe пpoфилaциje CtpaKe, дoшлe
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до изражаја. У питању је постизборна коалиција. Изборна 
коалиција је била нужност. Дозвољена је, без обзира са ким 
се човјек удружује, јер је циљ био да се скине са власти 
недемократска, актуелна власт.

• Ваш однос према српству?
- Управо то питање, питање односа према српству, 

код огромне већине чланова, као и већине у Главном одбору, 
било је најосјетљивије. Јер пут Народне странке, њена даља 
политичка профилација, ако не би била самостална, него у 
оквиру коалиције “Народна слога”, водила би право у српску 
непрепознатљивост. Било би спријечено њено право национал- 
но испољавање. Народна странка мора да се дефинише као 
странка српског народа у Црној Гори, са јасним грађанским, 
демократским опредјељењима. Ту више нема приче о препоз- 
натљивости, скривености, овом или оном. Неће никада Наро- 
дна странка у примитивном смислу његовати српство.

• Шта значи то “примитивно српство” ?
- Примитивно је оно што се односи на термин “србо- 

вање”. То је познати термин који је употребљаван још у 
Другом свјетском рату. То је Старчевићев термин да се иска- 
же оно наше наративно, нерационално, у много чему прими- 
тивније исказивање националног српског осјећања, у чему смо 
ми и те како злоупотријебљени и у овом рату. Не смије се, 
дакле, изражавати на начин који није цивилизован, који, у 
крајњем, није културан, него се мора изражавати на досто- 
јанствен начин.

• В и сте дугогодишњи саборац, пријатељ са др Нова- 
ком Килибардом. Када су из Странке одлазили многи виђени 
чланови, њени оснивачи, били сте уз Новака. Шта данас о 
томе мислите?

- Странка је формирана прије седам година, јасно де- 
финисана као странка која је у Црној Гори требало да спро- 
води мисију ширења српске свијести. У ствари, она је наслед- 
ник Народне странке из 1907. године и требало је да се 
одржи континуитет и програмски и мисионарски. Мисионар- 
ски, с обзиром да је српска свијест у Црној Гори била дубоко 
потиснута, а што је “заслуга” комуниста. Требало је, адеква- 
тно, са свом оном осјетљивошћу будити ту свијест. Не нас-
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тавити тај пут, та свијест би била осуђена да полако чили и 
нестаје.

• Л,била je  на добром путу да то учини?
Засигурно. Ми у оваквој коалицији нијесмо могли да

то испољавамо, из коректности према коалиционом партнеру.
• Ha почетку сте имали изузетан потенцијал, виђене 

људе који су, у  неку руку, били гарант мисионарске улоге и  
задатка?

- Да. Народна странка је окупила изузетан потенци- 
јал на дан Светог Василија Острошког 1990. године, када је 
у препуној сали Техничког факултета, и бар десет пута 
толико људи испред-основана. Схватате, то је било вријеме 
комунизма. Били су ту Миодраг Булатовић, Владо Стругар,
Матија Бећковић...Била је то, дакле, есенција српског наро-
да са свег српског простора. Показало се колико је у народу 
присутна идеја српске свијести и српског националног осје- 
ћања. Таква странка имала је и бивших комуниста и бирок- 
рата, различитих профила људи. У тој матици, они који се 
нијесу могли уклопити нашли су се на обали. Испадали су 
прво комунисти са националним осјећањем. A знамо да су 
нама комунисти највећа опасност. Национал-комунисти су, у 
ствари, комунисти у души, али са српским националним осје- 
ћањем. Потом су се осипали милошевићевци, па и они који 
су имали одређене лидерске амбиције. Али, одлазили су и 
људи који су на вријеме почели указивати на то да би 
Странку требало демократизовати. Они су указивали на неке 
недемократске поступке који су се у самом почетку нашег 
политичког дјеловања примијетили, као што је аутархично 
понашање појединаца из руководства.

•  Односи ли  се то, на примјер, на Митра Чворовића, 
Наду Лазаревић, Ранка Јововића, Павла Милића...?

- Не би било коректно било кога именовати. Кроз 
оне категорије које сам поменуо свак ће наћи своје мјесто.

То би изискивало дубоку, истинску психосоциолошку 
анализу свега тога-како се можемо трансформисати и колико 
су наш начин у обрачуну и наша размишљања симбиотички 
повезани са временом комунизма. То је типично стаљинисти- 
чки обрачун. Кад не располажу чињеницама, потежу етике-
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те, измишљају спољњег и унутрашњег непријатеља, налазе 
милион марака....Какав црни милион? Ко би то дао да разби- 
је “Народну слогу”? Кад се уходана неистина употреби у про- 
паганди, онда се то врати као бумеранг оном ко је упутио.

• И  на ваш лични конто било je  доста дрвља и  каме-
ња?

- Да. Било је клевета, лажи, измишљотина. Али ја им 
тим језиком нећу одговарати ни у ком случају. Ми смо одго- 
варали чињеницама, тако ћемо радити и убудуће.

• Назвали су вас “пучистима”, “Миловим јуришни- 
цима”, “фракцијом”...?

- Не може се говорити да је то фракција, када се зна 
да је фракција мањина. Ако од 20 општинских одбора, не 
рачунајући оне у Рожају и Улцињу, који не функционишу, 
имате подршку њих 18, уз један неријешени,онда вас нико не 
може назвати пучистима. Ако у Главном одбору који има 39 
чланова, а присуствује 35, те за оно што се ми залажемо 
гласа 24, не може се говорити да је то пучистички однос.

•_И  В и сте на предизборним митинзима дизали два и  
три прста и  пјевали “Ој другови је л  вам жао”..?

- Нити сам пјевао “Ој другови је л вам жао”, нити 
сам икад дизао два прста. Остао сам уз много народњака који 
нису никад дизали два, већ само три прста. И дизао сам 
цијелу шаку. Нађите и један једини примјер да сам дигао два 
прста. Било је замјерки од неких што не дижем два прста. 
Али рекао сам: у коалицији сам, понашам се са својим јас- 
ним националним одређењем, подржавам изборну коалицију, 
али првенствено заступам оно што сам. Чак са мојим гра- 
ђанским поимањем не бих могао да пјевам “Ој другови јел 
вам жао”. То се односи и на грубе ријечи, као “лопови” или 
нешто слично. Нађите да ли сам икада употребио грубу и 
непристојну ријеч. А било је тога на митинзима, указивао сам 
да се то не чини, и нанијело нам је велику штету.Ту је 
Народна странка, поред свог препознатљивог начина по- 
нашања, попримила нешто што је било арогантно, агресивно, 
непојмљиво људима да се њени чланови могу тако понашати.

• Да ли  сте спремни да у  име српског интереса по- 
зовете све оне првоборце, осниваче Странке, који су некад
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отишли искључиво због указивања на пропусте i  слабости од 
стране челника у  Странци?

- То је изузетно значајна ствар. Али увијек треба изд- 
војити људе који су у једном моменту одступили од званичне 
политике Странке од оних које је бирачко тијело гласало. 
Нама је стало да створимо јаку странку српског народа у 
Црној Гори, ослобођену од лидера, во|а....Српско бирачко 
тијело у Црној Гори од 80 до 120 хиљада-уништили су разни 
појединци, који су се идентификовали као во |е . Ако немамо 
тих “в о |а ”, онда ћемо имати јаку странку која ће цивилизо- 
вано бранити српску свијест и према којој ће се окренути 
бирачи. На тај начин ми можемо ући и у онај значајни дио 
гласачког тијела који се осјећају Црногорцима или другим 
националностима. Тако ће Странка, са демократском, цивили- 
зованом политиком моћи да се шири. Морамо се увијек 
чувати оних људи који себе замишљају вођама. Ако је неко 
као представник Народне странке гласао да се уведу санкци- 
је српском народу у Републици Српској, у Влади или било 
ком другом органу, преко тога се не може тако лако прећи- 
одмах тог човјека вратити. То би било неодговорно.

.  Л ли  кад je  у  питању однос према изборима 1992. 
године, дошло je  до неслагања и  одласка из Н С значајних 
чланова?

- То су друге, далеко комплексније ствари. Знате 
како једна грешка повлачи другу. Ту треба бити обазрив. Ја 
првенствено гледам бирачко тијело, а ни у ком случају 
“в о |е ”, људе који су у одређеном моменту уситњавали би- 
рачко тијело. Мора се признати, један добар дио такозваних 
српских странака су биле формиране у овом изборном пери- 
оду по директиви ДПС-а и СПС-а. Морамо знати и бити 
свјесни тога да је нама највећи политички непријатељ ДПС 
и СПС, актуелна власт.

• Српске странке су настајале због тога што се 
њихови челници нијесу слагали са политиком Новака Кили- 
барде?

- Има људи, морам поменути једног часног човјека 
који је часно реаговао, господина Света Савовића. Он се 
побунио против недемократије у Странци. “Не слажем се”,
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pekao je, и зaмpзao sBoj sTaTys у Шродној sтpaнци. “Hehy дa 
бyдeм у тој sтpaнци док sy oBaKBM oднosи и док se oBako 
пoнaшa Kako se rorarna aктyeлни пpeдsjeдник”. Taквoм ч о в ј^ - 

ку и TaKBMrn љyдимa yBijeK sy и Te Kako oтвopeнa BpaTa.
• Какав je  Ваш однос према СДС-у, Саборној и  

Радикалној странци?
- CBaKo ошј ко je yнaпpиjeд знao дa мoжe ништa 

учинити нa избopимa, saмo je k o p m s t m o  ДПC-y у Црној Гори. 
Он je помогао ysпoнy ДПC-a и њeroвoм oдpжaвaњy нa влasти. 
Mopaмo поћи од Tora дa jeдинa sтpaнкa у ЦГ Koja rno 'e  
ширити s p ^ ^  sBijesT и osjehaњe je ayтoxтoнa sтpaнкa, ayTo- 
хтоно spпsкo sтaнoвништвo у Црној Гори. Cтpaнкe Koje дoлa- 
зe sa sтpaнe, попут Шeшeљeвe, нeмajy пpиpoдaн ток и те 
могу о в ј  зaживjeти. Унyтap TaKBe ayтoxтoнe sтpaнкe, нор- 
rnamo je дa пosтojи дesнo и ^jeB o крило, оних који T e 'e  
paдикaлизмy и оних који нaгињy другој sтpaни. Али, s b m  они 
sy yнyтap jeднe sтpaнкe Koja политику пpoфилишe дeмoкpaтs- 
ки пpeкo Глaвнor oдбopa што sпpeчaвa pasлojaвaњe.

.  Како }ете изаћи из ове ситуације?
- Cигypнo, дaлeкo jaчи. He зaвиsи oBa sтpaнкa ни од 

HoBaKa, ни од Бoжидapa. Cнara HC, њeнa affrejsKa sнara je у 
нapoдy. KaKBMx sBe људи имaмo који ниjesy могли дa до |у  до 
изpaжaja, дa se aфиpмишy, jep sy sпpeчaвaни. M m им, jeднos- 
тaвнo, ниjesмo дoзвoљaвaли.

.  Иду предсједнички избори, а могу се десити и  
ванредни избори у  Црној Гори. Колико би формирање срп- 
скиг блока у  Ц Г помогло да се ангажује у  што већем броју 
српско бирачко тијело?

- Пpeвиpaњa у Hapoднoj sтpaнци могу у Ј^дном мо- 
мeнтy бити узрок нesтaбилнosти у биpaчкoм тиjeлy. Али, pe- 
цимо зa пoлa roдинe, то spпsкo биpaчкo тиjeлo he бити вeoмa 
sтaбилнo. Jep, зa то вpиjeмe оно he дa види Kako Hapoднa s t - 

paнкa пpoфилишe sBojy политику Kao saмosтaлнy, jasнo нa- 
циотлно oдpeђeнy и дeмoкpaтsкy. TaKBa Hapoднa sтpaнкa 
имahe и нa jeдним и нa другим избopимa B e rn ^  шaнsy, пpиje 
sBera због pasлojaвaњa у ДПC-y.

.  Какав је  Ваш однос према збивањима у  ДПС-у?
- To je, прво, stBap коју они sarnn тpeбa дa pjeшaвajy.
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Сматрамо да су то њихови проблеми, њихове свађе у њиховој 
лошој фамилији. По мом убјеђењу то раслојавање иде по зе- 
лено-бијелом шаву, а други разлог је везан за материјалне 
интересе који су и те како значајни, који су и те како инфи- 
цирали ткиво народа у Црној Гори, и пустили јаке коријене.

• Постоји увјерење да би, на ванредној скупштини 
Црне Горе, у  обрачуну двије струје у  ДПС-у, Ваш однос 
могао бити неки језичак на ваги за Момира или за Мила?

- Народна странка се мора понашати као опозициона 
странка. За нас су сви-и Ђукановић, и Булатовић и Мило- 
шевић- људи истог блока, који су довели до највећег страдања 
српског народа. Они су довели до највеће трагедије у којој се 
српски народ уопште нашао. Што су ти људи, послије свега 
што су учинили, послије такве катастрофалне политике, усп- 
јели да се одрже на власти, овај народ би требало да се запи- 
та, а опозиција да зна шта треба да ради.

• Пустићете i x  да се сами обрачунавају?
- Нормално.То су унутарстраначки односи, размирице 

унутар једне фамилије, њихове личне ствари.
• Да ли  }ете, у  колико буду избори i  за годину, при- 

хватити коалицију српских странака, направити српски блок, 
или ћете ићи самостално?

- Мислим да ће већ на идућим изборима Народна 
странка бити до те мјере јака, да неће у Црној Гори посто- 
јати ни једна значајнија тзв српска странка.

• Л ли  i  те мање значајне односе гласове?
- Нама је најважнији циљ да се обједини српско 

бирачко тијело у Црној Гори. Ако не будемо јаки нормално 
да ћемо ићи у коалицију са оним демократским опозиционим 
странкамам са којима имамо највише додирних тачака.

• Када сте осн о ва и  Странку i  неколш о годша 
каст је iм а л i  сте пржне односе са републж ом Српском и  
Радованом К араџ^ем . Како сте се п р iм iц a л i Лiбeрaлнoм  
савезу, m  о д н о а  су хла д њ еи  i  у  доброј м jeрi захладњелк 
Има m  у  односу Странке, коју B i  водше, неш х  промјена?

- То је био један од значајних разлога раздора. Треба 
бити поштен-ипак је Народна странка у току рата и свих оних 
збивања, у границама својих могућности, помагала РС, однос-
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но народ. Међутим, коалицијом са Либералним савезом, на- 
шли смо се у обручу из којег се нијесу могле испуњавати 
активности као раније, јер реметите коалиционе односе. На 
том плану је направљено, сигурно, много грешака.То се, и те 
како, одразило на односе према Народној странци. Живи сам 
свједок како су то људи тешко доживљавали. И да није ништа 
друго него то, човјек би морао да се замисли над таквом 
политиком која се тако лако одриче дијела српског народа, 
који је поднио највећа страдања и створио државу. Треба сада 
бити паметан, па ту државу чувати. Велика је одговорност за 
то нас других, поготово Народне странке, да помогнемо у 
стварању државности Републике Српске. А водила се таква 
политика, која нас је удаљавала од изворног програма НС и 
ту смо отишли сувише далеко. Оно зашта се залаже нестату- 
тарна група, фактички је савез држава Србије и Црне Горе. 
Дакле, за савез, а не за савезну државу. Сви елементи за које 
се они залажу, и на којима се темељи њихова политика је - 
савез држава. Знате шта то значи, и колико је лабаво? Начин 
на који они воде политику, и на који су и даље хтјели да воде 
политику Народне странке, посебно кроз постизборну коали- 
цију је у служби сепаратизма. Али не оног јасног, него тихог, 
подмуклог. Јер да смо остали у коалицији и замрзли основне 
ствари, однос према савезној држави, Српској православној 
цркви, Републици Српској, најави референдума то би нас 
одвело у наручје сепаратизма. За три четири године, како 
кажу они “у демократској Црној Гори” то би у многоме било 
на нашу штету.

• На једном од митинга, прије избора, др Килибарда 
је  тражио да Радован Караџић иде у  Хаг. Како В и на то гле- 
дате?

- Не може се рећи да је то тада Новак Килибарда 
говорио непријатељски. Он је сматрао да Караџић није напра- 
авио ни једну ствар због које би демократски свијет могао да 
га осуди. Ни једним својим потписом, ни једним својим гестом 
Караџић није направио нешто зашта би га демократски сви- 
јет могао осудити. Али, он је унапријед осуђен, због огромне 
антипропаганде, да се појавио на суду, у оном времену, са 
личношћу и великим бројем угледних адвоката, био је у си- 
туацији да укаже на истину, на правог кривца који је то генер-
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npao. Кроз ту призму je пosмaтpao др Kилибapдa. Mиsлим дa 
бих био нeпoштeн, кaд бих pekao дa je то било у другом кон- 
TeKsTy.

Moj oднos пpeмa Paдoвaнy Kapaunhy je yBijeK био sa 
пуним yвaжaвaњeм због sBera оног што je учинио зa sp^K a 
нapoд.

.  Л ли  међународна заједница за то нема баш распо- 
ложене уши?

- 4oBjeK у TaKBoj sитyaциjи sтaвљa raaBy у торбу. 
Kapaunh je BernKa личнosт у MsTopnji spпsкor нapoдa. 3aTo 
и 'pTBe Koje TaKBa личнosт пoднosи, имajy још Behy димeн-
зију.

.  Кад се формирала Странка, па и  неко вријеме 
потом, уз Вас је био и  митрополит Лмфилохије. У  послед- 
ње вријеме то није случај. Зашто?

- To je jeдaн од кључних paзлoгa paздopa, jep srno у 
nsTy paвaн sTaBn™ тзв. ayтoкeфaлнy и Cpпsкy пpaвosлaвнy 
цркву, Koja je тeмeљ rnrner духовног биha. Bpeмeнoм, ми би 
sлaбили, a нeпpиpoднo мaлиrнo ткиво би jaчaлo. To je jeдaн 
од paзлora који je utm^ o нa oднose Mитpoпoлиje пpeмa rnrna. 
Meђyтим, лично saм oдpжaвao K o rn a te  sa Њeroвим Bnso- 
кoпpeosвeштeнsтвoм Гosпoдинoм Mитpoпoлитoм. Ово што sa- 
дa paдимo имa и Te Kako вeзy sa духом Cpпsкe пpaвosлaвнe 
цpквe.

.  Како су се осјећале Ваше уши када је  Славко 
Перовић тражио одвајање Црне Горе од Србије, изливао ан- 
тисрпство..?

- Гosпoдин ^ p o v i h  se знaчajнo пpoмиjeниo, знaчa- 
јно je eвoлyиpao. 3нaтe KaKaB je у Ј^дном вpeмeнy био њeroв 
oднos пpeмa spпsкoм нaциoнaлнoм питaњy и колико se он 
пpoмиjeниo у току избopнe кaмпaњe и пosтизбopниx збивaњa. 
Mиsлим дa je гosпoдин Пepoвиh, пosлиje пosjeтa знaчajним 
инsтитyциjaмa у sBijeTy, yбиjeђeн дa о нeзaвиsнoj Црној Горм 
нeмa roBopa, osим ako se то osTBapn вољом нapoдa. To je Ta 
osjemMBa нит, зa коју чини ми se ни шши људи нeмajy дово- 
љно dyxa.

B ^oje Koнaтap (“Hoвинe Cpпскe” сeптeмбap 1997.)
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10
СКУПШТИНЛ НАРОДНЕ CTPAHKE У ТИВТУ 

12̂  5̂  1997^
Статутарна припрема и избор посланика за Скупштину 

Већинске Народне странке, Поздрави гостију: В^Коштуница. 
М-Бећковић. ЊМилошевић. Ђ•Бaтинић••• Избор органа На- 
родне странке. Двије контрадикторне одлуке Врховног суда 
Црне Горе, Регистровање Већинске Народне странке код 
Савезног министарства правде. Новица Станић независни 
кандидат на предсједничким изборима. Национални савјет 
Народне странке. Лакрдија од “пројектоване побједе” Мила 
Ђукановића

Критеријуми за избор посланика за ванредну Скуп- 
штину у Тивту, које је Главни одбор усвојио, утемељени су 
на принципу реалности и принципу демократичности.

Посланици су бирани по кључу 1 посланик на 500 осво- 
јених гласова на савезним изборима, 1 посланик на 2 одборни- 
ка и да право директног учешћа имају сви посланици и сви 
чланови Главног одбора. Избор посланика по овим критери- 
јумима вршили су чланови општинских одбора, одборници, 
посланици и чланови Главног одбора на територији дотичне 
општине, тајним гласањем. Према овим критеријумима ску- 
пштину су требала да чине 231 посланик. Међутим, због 
искључења 8 посланика, број је смањен на 227 посланика.

Дакле, у овом времену све активности су биле подређе- 
не припремама ванредне скупштине, па је по општинским од- 
борима спроведена расправа о преднацрту Статута и Про- 
грама НС, са примједбама које су разматране на комисијама 
задуженим за израду ових докумената,

У моменту када је одржана Скупштина Народне стра- 
нке у Тивту, заказана од Главног одбора-који према Статуту 
има једини право то да уради, политику Главног одбора су 
подржали следећи општински одбори Народне странке: Пље- 
вља, Бијело Поље, Беране, Андријевица, Мојковац, Колашин, 
Жабљак, Шавник, Даниловград, Подгорица, Плужине, Херцег- 
Нови, Котор, Тиват, Цетиње, Зета, и Будва (17). У Бару, 
чланови општинског одбора нијесу могли да н а |у  рјешење
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јер ни једна страна није имала већину. Једину подршку Новак 
Килибарда је добио од општинског одбора у Никшићу (6:4), 
мада се предсједник тог одбора господин Новак Радуловић 
изјаснио против те политике и подржао политику Главног 
одбора. Општински одбори: Рожаје, Плав и Улцињ де факто 
и не постоје и нијесу се изјашњавали, мада већина чланства 
и у тим мјестима подржава политику Главног одбора.

Скупштина Наордне странке у Тивту статутарношћу за- 
казивања, организовања, и припрема, носи континуитет са 
предходном Скупштином у Котору, и органи и акта који су 
на њој изабрани и усвојени, једини су легални и легитимни 
наследници имена, програма и мисије Народне странке из 
1907, 1990 и 1994. године.

Сл.31. Гости и скупштинари на Скупштини НС у Тивту: у 
првом реду, с лијева у десно: В.Дучић, Н. Милошевић, В. Коштуни- 
ца, Б. Бојовић, З. Јанковић (Предсједник СО Тиват), М. Бећковић, 
В. Максимовић, \ .  Батинић
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0дpжaвaњe Cкyпштинe пpaтли sy озбиљни мaтepиjaлнм 
трошкови. 3axвaљyjyћи нeseбичнoj мaтepиjaлнoj помоћи m s t m - 

нsкor пpиjaтeљa идeje Hapoднe sтpaнкe rosпoдинa Д.Д, Cky 
пштинa je oдpжaнa у зaиsтa пpиsтojним ysлoвимa нa дaн C b . 

Basлиja OsTpornKor, 12. мaja 1997. roддинe у TiBTy.
Cкyпштинy je блarosлoвиo пpeдsтaвник ЊBП MiTpo- 

пoлитa Aмфилoxиja, лoкaлни пapox oтaц Икaнop. У sвeчaнoм 
диjeлy, Cкyпштинe t o s t m  sy били: Bojиsлaв Koштyницa, Ma- 
Tija Бeћкoвић, Hикoлa Mилoшeвиh, \o p |n je  Бaтиниh, иsпpeд 
Paдoвaнa Kapaunha, проф. др Bojиsлaв Maкsимoвиh пpeдsjeд- 
ник Kлyбa пosлaникa CДC PC, Г opдaнa Бyлaтoвић, иsпpeд 
CPC, Дparaн Joчиh, пpeдsjeдник ИО ДCC, проф. др Богољуб 
Шиjaкoвић, Bojo Дучић иsпpeд HC Xepцeгoвинe.

0бpahajyhи se пosлaницимa Cкyпштинe r. Bojиsлaв 
Koштyницa je pekao: ‘̂ p a rn  пpиjaтeљи. Дoзвoлитe дa Bas пpe 
sBera пoздpaвим у nrne ДCC и зaтим дa Barn se oбpaтим skopo 
Kao дoмaћи. Чиним то зaтo што sy skopo пpe чeтиpи roдинe 
Ш родш  sтpaнкa Цpнe Гope и Дeмoкpaтsкa sтpaнкa Cpбиje 
дoнeлe Дeклapaциjy o новом oдpeђивaњy oднosa измeђy Cp- 
биje и Цpнe Гope у зajeдничкoj дpжaви, Kao и пpeмa цeлoм 
Cpпsкoм нapoдy који je osTao извaн њeниx rpaницa. Кључш, 
у тој нaшoj Дeклapaциjи, je твpдњa дa sy Cpбиja и Ц р т  Гopa 
билe вaздa и бићe двe MsTopnjsKe дpжaвe Cp^Kog нapoдa м 
дa из тог пpoизилaзи њиxoвa, Цpнe Гope и Cpбиje, мopaлнa 
и MsTopnjsKa oдгoвopнosт зa syдбинy цeлoкyпнor spпsкor ш - 
poдa...”

MaTija Бehкoвиh, пoseбнo дpaги t o s t , je pekao: “По- 
мaлo ми je зaзopнo дa Barn se зaxвaљyjeм нa позиву и t o s t o - 

пpимsтвy, a пoзвaн sarn и t o s t  saм. Heпoзвaн бих дoшao, 
a дoшao sarn oнoмe ко мe пoзвao. A зaзopнo ми je дa бyдeм 
t o s t  у Црној Гори, у sBojoj кући, у Hapoднoj sтpaнци у којоЈ 
je saB мој род jeдинo био и j ^ n m  зa ту sтpaнкy знao..”

Bиднo yзбyђeн r . \o p |n je  Бaтиниh, пoтпpeдsjeдник Qn,C 
PC, se oбpaтиo pиjeчимa: ”Xohy дa вaм пpeнeseм пoздpaвe 
Ј^дног чoвjeкa чиje имe eBo Beh skopo годину дaнa нe srnije- 
мо дa кaзyjeмo нa звaничним мjesтимa у Peпyблици Cpпsкoj. 
Ho циjeнeћи дoбpoнaмjepнosт oBora sкyпa и yBa'aBajyhn ври- 
jeднosт oB^je пpиsyтниx љyдsкиx вeличинa peha hy Barn дa
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имате искрене поздраве и велику подршку од предсједника др 
Радована Караџића...”

Академик Никола Милошевић: “Пре него сам на ову 
вашу Скупштину дошао не једном сам био у прилици да 
чујем, а богме и прочитам, да сте сви ви овде заједно колико 
вас има у служби мог презимењака са Дедиња, па да од њега 
и паре примате. Морам рећи, слабо вас плаћа. А ако је већ 
наумио да вас плати, тражите од њега да вам рецимо закупи 
или евентуално чак и купи, може он и то, неко ново седиште 
странке у Подгорици које немате или које вам је, тачније, 
одузето. А да вас он подржава и плаћа куд ћете бољег доказа 
но што сам ја овде пред вама. Ада кога би другог до мене 
послао и он и његова жена да вас овде поздрави и подржи” 

Сви говорници су са одушевљењем поздрављани.
То што је гост наше Скупштине био, и оно што је 

рекао, Никола Милошевић, велики политички противник Сло- 
бодана Милошевића, посебно је погодило Новака Килибарду. 
Пала је у воду његова вјешта обмана да смо ми “истурена 
рука“ Слободана Милошевића. Није могао да отрпи, напао је 
господина Николу Милошевића у новинама, и при томе пао 
испод нивоа интелектуалне коректности, што се Килибарди 
ријетко дешавало.

На Скупштини су усвојени Програм и Статут На- 
родне странке, који суштински садрже све елементе оних 
усвојених на Скупштини у Котору 1994. године

За предједника Народне странке изабран је проф. др 
Божидар Бојовић, а за потпредсједнике др Новица Станић, 
хирург, Желидраг Никчевић, књижевник, Никола Мештровић, 
економиста и Новак Радуловић, професор књижевности. 

Новоизабрани Главни одбор чинили су:
Будимир Алексић, др Миомир Бабовић, Драго Бакрач, 

Лука Баљевић, Вук Бошковић, др Георгије Брајовић, Зоран 
Брашанац, Драго Бубања, Радивоје Булатовић, Нада Васи- 
љевић, Мирко Вукићевић, др Витомир Вујиновић, Марко 
Вујовић, Миодраг Вуковић, Рајко Гарић, Љубо Глушац, 
Милован Голубовић, Милић Грдинић, др Ђорђије Ђуришић, 
Блажо Ђурковић, Божидар Зец, др Ранко Кадић, Жарко 
Караџић, Лука Касалица, проф. др Здравко Кривокапић, др
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Веселин Латковић, Маринко Лацмановић, др Чедомир Лекић, 
Веселин Мумин, Милорад Пековић, Мирчета Петрушић, Арсо 
Поповић, Љубо Раденовић, Радојица Радовић, Перо Радовић, 
Перо Радоњић, др Василије Радуловић, Светислав Раичковић, 
Младен Ростовић, Небојша Стругар, проф. др Стефан Сушић, 
Петар Тројановић, Вукоман Фемић, Милисав Чворовић, 
Миленка-Цица Чоловић, Жељко Чуровић, Бошко Чоловић.

Сл.32. Програм и Статут НС из 1997. године

У Надзорни одбор изабрани су:
Драгослав Фемић, предсједник, Милутин \укановић, 

Љубо Ивановић, Веселин Јоксимовић, Новица Петрић, Жељко 
Дурковић, Милена Филиповић.
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У Статутарну комисију изабрани су: Драгица Перовић, 
предсједник, Бранислав Јушковић, Миладин Мирковић, Радо- 
слав Недовић, Сретен Пејовић, Данило Раденовић, Милован 
Голубовић.

На Првој конститутивној сједници Главног одбора, од- 
ржаној 24. маја 1997. године у подгоричком дому омладине 
“Будо Томовић”, на којој је присуствовало 38 чланова Гла- 
вног одбора, констатовано је да су тајним гласањем послани- 
ци четврте ванредне скупштине Народне странке у Тивту, 
избрали 46 члнаова Главног одбора и да су се стекли стату- 
тарни услови за рад.

Као предсједник Народне странке, предложио сам за 
мандатара Извршног одбора г. др Ранка Кадића. Тајним гла- 
сањем, усвојен је Пограм и састав ИО, према предлогу др 
Кадића, са 36 гласова за и 1 против!

За предсједника Извршног одбора изабран је др Ранко 
Кадић. Чланови Извршног одбора били су: Марија Вукотић- 
Радичевић, проф. др Слободан Вујошевић, Велимир Бућковић, 
др Дејан Ћоровић, Андрија Мандић, Славен Радуновић, Ог- 
њен Јововић, Драган Џо Дујовић, Рашко Миловић, Радомир 
Драгојевић, Зоран Љепосавић, Драган Вулевић, Мирослав 
Делић, Јакша Поповић.

На 2. сједници Главног одбора Народне странке, 3. јула 
1997. године, у Подгорици, донесена је одлука о обнављању 
Декларације Народне странке и Демократске српске странке 
из Београда. Одређени су чланови за писање текста Декла- 
рације Заказан датум њеног потписивања.

У вријеме када је доследно радила на реализацији свог 
програма, Народна странка је заједно са Демократском стра- 
нком Србије усвојила 15.јула 1993. године Декларацију о но- 
вом уређењу односа између Србије и Црне Горе у заједнич- 
кој држави, као и односа према српском народу који је остао 
изван њених граница. Без обзира на извјесне недостатке, Де- 
кларација је издржала провјеру једног изузетно динамичног 
времена и показала свој пуни смисао, оправданост и значење. 
Свакако да су бројне околности, у међувремену, утицале на 
потребу иновације Декларације и њено осавремењавање, прве-
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нствeнo дa би se у пуној rnjepn пoтeнциpaлa истopиJскa одго- 
вopнoст Ц р ^  Гope и CpбиJe зa сyдбинy сpпскor нapoдa.

ПoстoJeha зaJeдничкa дpжaвa Цpнe Гope и CpбиJe ниje 
билa дeмoкpaтскa фeдepaциJa. To Je билa сaмo пpивpeмeнa 
пoлитичкa пoгoдбa влaдaJyhиx пapтиJa (ДПC и CПC) нa којоЈ 
oпстoJaвa пoслeдњa eвpoпскa диктaтypa. CBa влaст нaлaзилa 
se у pyкaмa peпyбличкиx oлиrapxиJa Koje sy фaктички узурпи- 
paлe фeдepaциjy и лoкaлнy сaмoyпpaвy. У TaKBoj дpжaви, 
влaст se вpшилa aпсoлyтнo нeкoнтpoлисaнo. Cbm мexaнизмм 
нaдзopa и oдгoвopнoсти sy блoкиpaни. Cкyпштинe фeдepaлниx 
Jeдиницa и сaвeзнe дpжaвe sy пуки инстpyмeнти у лeraлизaци- 
ји Bo.^e влaдaJyhиx oлиrapxиJa.

ИстopиJскa мисиja Hapoднe стpaнкe Koja se зaлaжe зa 
ствapaњe Jake и сaвeзнe дpжaвe, a нe кoнфeдepaлнe
дpжaвe пoдpeђeнe пapтиJским интepeсимa влaдajyћиx стpaнaкa 
(ДПC и CПC) Koje Je систeмaтски paзrpaђyJy, нe трпи oдлa- 
raњe.

Cл.33. Пoтписивaњe Дeклapaциje HC и ДCC

Дaнa 16. jyлa 1997. roдинe, у вили ‘T o p n ^ ” пoтписaнa 
Je ДeклapaциJa Дeмoкpaтскe стpaнкe CpбиJe и Hapoднe srpa- 
нкe. Ево Jeднor сerмeнтa из tek s ta  ДeклapaциJe:
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■ ДЕКЛАРАЦИЈУ
Народна странка и Демократска странка Србије сагласне су да je потребно демократско уставно 

преуређсње поотојеће државне заједкице двију српских држана Србије и Црне Горе, имајући у виду 
ннтересе српског народа у цјелини, a посебно Републике Српске.

Демократска странка Србије н Народна странка сагласне су да je демократски уређена 
федерација најбољи облик државног уређеља, у којем се на најдјелотворнији начин остварују слободе 
и права грађана и у  којем се, уважавајући историјске околности, најсигурније остварује наш коначни 
цнљ - федерација свих држава српског народа. Државна заједница Црне Горе н Србије je корак. ка 
TOM. циљу и она већ данас треба да се изгради на начелима која гарантују национално јединство и 
онемогућавају сваки облик централизације власти на штету слобода и права грађана.

Народна странка и Демократска странка Србије сагласне су да постојеКа савезна држава није 
израз нашег националног јединства и није ваљан основ за успостављање елободе и демократије. 
Она, својим устројством, продубљује подјеле у српском народу и представља ослонац недемократских 
режима у Црној Горк и Србији. Стога je за успостављав»е демократске федерације Србије и Црне 
Горе неопходно сазивање Уставотворне скупиггине.

Народна странка и Демократека странка Србије сагласне су да Уставотворна скупштина треба 
да утврди: -

- начин одлучивања о облику владавине; _
- поступак уједињавања других дјелова српског народа са својом матичном државом;
- име будуће државе и rt>eне симболе, сагласно историји и традицији српског народа;
- положај Српске Православне Цркве, сагласан њеној улози у обезбјеђењу и очувању духовног 

јединства српског народа и државе, као и слободно дјеловање других вјероисповијести;
- опште гарантије људских права и љихову заштиту, у складу са уставном расподјелом власти;

" . - гарант je права припадника националних мањима и етничких група, чије остварнвање не може
бити на штету других грађана, нити угрожавати интегрнтет српске државе;

- надлежности федерације које својим обимом гарантују државно јединство срлског народа, 
као н самостално и неометано функционисање федералних власти;

* непосредни избор оба дома федералне скупштине,. чији рад федералне јединице не могу 
блокирати. парламентарни сисгем подјеле власти и судску заштиту уставности и законитости.

Демократска странка Србије и Народна странка сагласне су да федерацнја Србије и Црне Горе 
треба да буде снажна морална, материјална, духовна н политичка подршка Србима у расијању, a 
посебко оннм дјелоаима српског народа који су расладом бквше СФРЈ остали изван граница Црие 
Горе и Србије. Држава треба свим средстаима да ломаже те дјелове српског народа у одржаљу у 
његова&у националне свијести, културне самосвојности и државотворног права.

Народна сгранка и Демократска странка Србије сагласне су да je стање на Косову и Метохији, 
уовом тренутку, потенцијално најосјетљнвији унутрашњн проблемСрбије и Црне Горе. Двије странке 
сматрају да се лроблеми са припадницима албанске нацноналне мањине могу превазићи демократским 
путем, у оквиру права предвиђених релевантним међународним документима, поштујућн интегритет 
срнске државе. '

У  спољној политнци федерације, поред заштнте сопствених државних интереса, првенство треба 
да има заштита интереса Републике Српске. Спољна политика треба да буде европски усмјерена, са 
посебном пажњом према оним државама чији су нам народи духовно и културно блиски. Обје странке 
сагласне еу да таква политика најбоље одговара геостратешком положају наше земље. и обезбјеђује 
остваривања нашнх националвих циљева.

Обје странке констатују истовјетност гледишта у односу на економски препород земље и 
отклањање свих правних последица комунистичке владавине. . '

Демократска странка Србнје н Народна странка су се сагласиле да ова Декларацкја постане 
саставни дио њиховнх програмских дсжумената. H a љеној основи, страике ће тежити програмском 
јединству и органнзааионом повезивању.

Народна странка и Демократска странка Србије усвојиће посебан документ о сарадњи на 
остварнвању циљева ове Декларације.

Демократска сггранка Србије ,ч f e ^ H a  странка
предсједник ___ ^  f i о  ftv  пртакједник

др Војислав Коштуни1ф^‘̂ ^ ~ >чч  ff^ ^ЈтћхјЖИДСф М. Бојовић

Сл.34. Факсимил Декларације ДСС и НС

“Народна странка и Демократска странка Србије са- 
гласне су да постојећа савезна држава није израз нашег 
националног јединства и није важан основ за успостављање
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слободе и демократије. Она, својим устројством, продубљује 
подјеле у Српском народу и представља ослонац недемокра- 
тских режима у Црној Гори и Србији. С тога је за успо- 
стављање демократске федерације Србије и Црне Горе неоп- 
ходно сазивање Уставотворне скупштине.

Народна странка и Демократска странка Србије сагла- 
сне су да Уставотворна скупштина треба да утврди:

- начин одлучивања о облику владавине,
- поступак уједињења других дијелова српског народа са 

својом матичном државом,
- име будуће државе и њене симболе, сагласно истори- 

ји и традицији српског народа,
- положај Српске Православне Цркве, сагласан њеној 

улози у обезбјеђивању и очувању духовног јединства српског 
народа и државе, као и слободно дјеловање других вјероис- 
повијести,

- опште гарантије људских права и њихову заштиту, у 
складу с уставном расподјелом власти,

- гарант је права припадника националних мањина и 
етничких група чије остваривање не може бити на штету 
других грађана, нити угрозити интегритет српске државе.”

Декларацију су потписали, 
испред ДСС др Војислав Коштуни- 
ца, а испред НС др Божидар М.
Бојовић

Ради остваривања циљева Де- 
кларације од 16.јула 1997. године 
Демократска странка Србије и 
Народна странка потписале су 16. 
јула 1997. године и Споразум о про- 
грамском и организационом повези- 
вању двију странака.

И  заиста Народна странка 
чији сам предсједник био под изво- 
рним именом и касније странке ко- 
је су слиједиле њен изворни про- 
грам и начела, а ударима режима и политичким одлукама 
режимских министарстава и судова, морале мијењати име
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(CHC и Д ^ ) ,  у политичком животу ниjesy имaлe бoљer м 
иsкpeниjer пpиjaтeљa од Дeмoкpaтsкe sтpaнкe Cpбиje, rosпo- 
д и т  Bojиsлaвa Koштyницe и њeroвиx тјближ их sapaдникa. У 
нajтeжим тpeнyцимa, кaдa sмo под yдapимa peжимa тpпjeли 
yдape sa s b m x  sтpaнa и sa s b m x  нивoa, ДCC je билa нam 
osлoнaц, нaшa бpaтsкa помоћ.

A Kako sy se пoниjeли кoнвepтити Ђyкaнoвиheвoг 
peжимa, они који sy se нeкaд издaвaли зa иsтopoднy бpahy, 
нajбoљe говори пoдaтaк дa ниjesy hTje™ дa пoшaљy нoвинape 
sBojnx peжимsкиx мeдиja, пa je изosтao TB roBjernTaj sa овог 
sиrypнo, тих дaнa, ako нe и вишe, нajзнaчajниjeг политичког 
дoraђaja у Црној Гори. To им je билa oбaвeзa пpeмa jeднoJ 
пapлaмeнтapнoj sтpaнци. Hoвoизaбpaни вд диpeктop PTB Цр- 
He Гope r. Mилopaд Ђурковић, у Ј^вном нasтyпy, пoкyшao je 
дa se пpaвдa зa пpoпysт. Haje имao xpaбposти дa jaвнo K a 'e  
дa му je зaбpaњeнo. Kako se бpaниo, бoљe дa ниje говорио.

Haкoн зaвpшeнor sвeчaнor диjeлa и пoтпиsивaњa Дe- 
клapaциje sa нaшим rosтимa, r. Коштуницом, r. Joчићeм и r. 
Пpoтиheм, пошли srno у pesтopaн “Европу”, у ^ m p u  Подго- 
pицe. У углу saлe, sjeдиo je r. Отавко Пepoвиh sa sвojим 
друштвом. Пoздpaв и KpaTaK paзroвop rosпoдe Koштyницe м 
Пepoвиha, био je KopeKTaH. OHaKo Kako дoликyje цивилизо- 
BaHMrn љyдимa и пoлитичapимa. A HeKM, sa sTpaHe, sy oчeки- 
Ba™ sкaндaл.

Ово je био m s t m h m t m  sлeд дoraђaja. У мeђyвpeмeнy se 
водио sпop око нasлeдникa arnem Hapoднe sTpaHKe. Ko je Ha- 
sлeдник sTpaHKe? Они који sy имaли B e rn ^  BehiHy s b m x  лe- 
гитимних opraHa CTpaHKe изaбpaниx Ha пpeдxoднoj Cкyпшти- 
ни, који sy одлуку o зaкaзивaњy вaнpeднe sкyпштинe дoниjeлм 
по вaжeheм CTaTyTy HC, или они који бoљe oдгoвapajy влa- 
s t m . Или, што je HajBa'Hije, они који sy sлиjeдили raas sBora 
нapoдa. A уз Kora je raas нapoдa у тим пoдjeлaмa био, шјбо- 
.fte oranKaBa sлeдehи пpимjep из 3eTe:

OsHMBa др Kилибapдa, тих дaнa, у Гoлyбoвцимa, општи- 
h s k m  одбор зa 3eTy. Пoзвaн je sBernTeHMK из лoкaлнor мaнa- 
sTnpa Дajбaбe, иryмaн Teoдosиje Бaлиh дa блaгosлoви sкyп. 
Улaзи иryмaн и пошто se пpипpeмиo зa чинoдejsтвиje, питa 
HeKora, од пpиsyтниx: “A r j  вaм je др Бојовић?” HeKo од
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присутних му одбруси: “Није ово странка др Бојовића!” 
Игуман Теодосије их погледа, покупи опрему и напусти скуп, 
одбивши да чинодејствује. Овај поступак игумана Теодосија 
толико је повриједио Килибарду да је јавно протестовао и код 
ЊВП Митрополита Амфилохија, умјесто да о томе ни ријеч 
јавно не проговори. Тако сам и ја дознао за овај случај. Оца 
игумана Теодосија сам до тада знао само са литургија које се 
у манастиру Дајбабе одржавају на крају Васкршњег поста у 
поноћ. Касније сам га посјетио, ближе упознао и братски 
заволио. Не зато што се изложио непријатности због мене, 
већ због огромног духовног богатства којим је зрачио. Када 
бих био најуморнији, одлазио сам код њега. Био је један од 
најплеменитијих духовника и следбеника вјере Исусове које 
сам икад упознао. Нажалост, послије неколико година, упоко- 
јио се у Господу. Био сам на његовој сахрани. Од тада, сваке 
године, пред поноћну литургију и причест, послије Васкршњег 
поста са свијећом у руци над земним остацима, испред мана- 
стира Дајбабе, другујем са душом тог великог духовника.

Паралелно са овим дога|ајима у Народнуој странци, 
дошло је и до подјела у ДПС-у. Скоро идентична ситуација 
у ДПС-у као у НС-у. Само што је подршка органа странке 
коју сам уживао била далеко већа. Ускоро, Ђукановић нам је 
тајно понудио сарадњу, пошто сам политички био неупореди- 
во јачи од Килибарде. За узврат је планирао да ме његово 
правосуђе, које је држао под контролом, региструје као пред- 
сједника странке, наравно и још понешто у његовом стилу. 
Иста понуда ми је стигла и од Светозара Маровића. Било ми 
је јасно да Ђукановићев и Маровићев пут сепаратизма није 
мој пут и пут странке на чијем сам челу. Уз то, било ми је 
јасно да криминал и корупција, као тешка хипотека ДПС-а, 
вежу се, у тим њиховим подјелама, далеко више за њих дво- 
јицу, него за Момира Булатовића. Наравно, понуде сам одбио.

А онда су ствар у своје руке узели Ђукановиђеви пред- 
ставници, прво извршне, а касније и судске власти. И шта 
друго очекивати, него “какав наук, тако и читање”. Мини- 
старство првде Црне Горе доноси рјешење у корист Новака 
Килибарде.
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На нашу жалбу Врховном суду Црне Горе, Судско 
вијеће у саставу: Милан Филиповић, Сретен Ивановић и Ста- 
нка Вучинић поништило је рјешење Министарства правде 
“због погрешне примјене правила поступка, непотпуно утв- 
р |еног чињеничног стања и примјене материјалног права”. 
Својом пресудом Врховни суд Црне Горе није само поништио 
рјешење Министарства правде које је потписао помоћник ми- 
нистра г. Бранислав Радуловић, а којим се региструје група 
присталица Новака Килибарде, већ је својим образложењем, 
које чини саставни дио Пресуде, Врховни суд дао недвосмис- 
лена упутства Министарству правде како да поступи при- 
ликом доношења новог, законитог рјешења. Врховни суд је 
сасвим јасно оцијенио да је погрешно становиште Министа- 
рства правде о томе шта је одлучујуће питање за рјешење 
спора у Народној странци. Врховни суд је нагласио да је 
”одлучна чињеница за рјешење предметне управне ствари, 
који је од достављених статута донијет на начин и по поступ- 
ку који је прописан раније важећим Статутом” То заправо 
значи да је Министарство правде било дужно да утврди ко је 
у Народној странци био надлежан да сазове Скупштину и да 
ли је то учинио на статутаран начин. Да је поштовало ста- 
новиште Врховног суда, Министарство правде би констатова- 
ло да је једино Главни одбор овлашћен да сазива Скупштину 
странке. То значи да је Министарство правде било дужно да 
призна странку чији је предсједник др Божидар Бојовић.

Министарство правде је очигледно поступило по поли- 
тичком налогу, игноришући судску пресуду. У поновљеном 
поступку (пошто сам у међувремену одбио режимску понуду 
да сара|ујем) Врховни суд Црне Горе прави невјероватан и 
нагли заокрет! На двадесет и четири сата пред доношење 
одлуке, предмет је одузет судијама: Филиповићу, Ивановићу и 
Вучинић, чија је претходна пресуда била у нашу корист и ad 
hoc формира ново судско вијеће у саставу: Бранко Савковић, 
кривичар, Божидар Никчевић, цивилиста и Чедомир Богиће- 
вић који је до 23. девцембра 1997. године био секретар Ми- 
нистарства правде Црне Горе, учествовао у доношењу одлуке 
тог министарства против нас и изабран за судију Врховног 
суда на последњој сједници Скупштине!. Да бих избјегао емо-
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циje Koje би мopaлe обојити sBaKM подробнији KorneHTap, бићу 
вeoмa KpaTaK. Бeз oбзиpa што sy oBa пpesyдa и saB пosтyпaк 
пpoмjeнe Bnjeha диpиroвaни од sTpaHe aктyeлнor pe'Mrna у 
Црној Гори, a пpeкo пpeдsjeдникa BpxoBHor syдa r. PaTKa 
ByKoTiha, нesxвaтљиви sy дyбинa пpoфesиoнaлнoг пospнyha m 
нeoдroвopнosти људи који sy sвojим пoтпиsoм sTa™ roa jeднe 
oBaKBe oдлyкe. 3aTo и тводим  њиxoвa имeнa. To je Harna, зa 
Koje je oBakaB пosтyпaк одшкринуо BpaTa нeвиђeнoм Tepopy 
од sTpaHe peжимa, билa j ^ n m  saтиsфaкциja. A колико sy 
били пpaвeдни при дoнoшeњy oдлyкe ко H ade|y je имe Hapo- 
днe sTpaHKe, нajбoљe se дa BM̂ jeTM кроз KorneHTap rosпoдинa 
HoBaKa Kилибapдe у иsпoвиjesти у “Bиjesтимa” (seптeмбap 
2001 гoдинe), који saм paHije HaBeo.

Kao peзyлтaт TaKBe oдлyкe пoништeни sy и raasoBM 
rpa|aHa Црте Гope који sy дaли пoвjepeњe пosлaницимa Ha- 
poднe sTpaHKe. Из sкyпштинe sy nsTjepaHM пosлaници који sy 
пoдpжaли oдлyкe Глaвнor oдбopa Hapoднe sTpaHKe (др Божи- 
дap Бојовић, др C refaH  Cyшиh, Дpaгo Бaкpaч, MmaH .Le- 
кић)... Поводом Tora, цитиpaћy изjaвy r. Дpaгa Бaкpaчa:

“Избaцивaњeм пosлaникa Hapoднe sTpaHKe из ^ у п -  
штинe Цpнe ^ p e  извpшeн je дpжaвни yдap. Tako je влaдa 
M raa \yKaHoBiha дoбилa нeлerитимнy BehiHy, Ha нeлerити- 
rnaH нaчин. У тoмe je пoлитичкa syштинa тог, по sвeмy про-
тивзaкoнитor, пpoтивysтaвнor и нeдeмoкpaтsкor чиш  Bpлo
битaн asпeкт овог иsкљyчeњa saдpжaн je у чињeници дa sy 
иsкљyчeни пosлaници Cp 6m. To je jeдaн у низу a ^ ^ p ^ K M
пoтeзa aKTye.nHe влasти у Црној Гори.....Hapoднa sTpaHKa He
sмиje ово пpehyтaти. Moparno opraнизoвaти миpнe rpa|aHske 
пpoтesтe-rpaђaнsки отпор против кpиминaлa, бeзaкoњa и s e ^  
apaтизмa”.

Код Caвeзнor миниsтapsтвa пpaвдe, r^je se водио mstm 
srop и r^'e je тpeбaлo дa se perиsтrpyjeмo Ha saвeзнoм нивоу 
и Tako зaштитимo имe и sTpaHKy, sBe je ишло Tpa.ftaBo. 3a- 
xTjeB дa se код Caвeзнoг миниsтapsтвa пpaвдe у pernsTap којм 
води то миниsтapsтвo ”kao лицe oвлaшheнo дa зasтyпa Ha- 
родну sTpaHKy, yмjesтo др HoBaKa Kилибapдe yпишe проф. др 
Бoжидap Бојовић, пpeдsjeдник sTpaHKe, изaбpaн Ha 4. вaнpeд- 
ној sкyпштини stpaHKe од 10 и 11. 05.1997. гoдинe” пoдниjeли
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смо 21.05.1997. године. Правно је све било јасно и припре- 
мљено од стране ревносног помоћника министра, господина 
Звонимира Томовића. Помоћник је чекао одобрење министра. 
Министар правде је одуговлачио и растезао доношење одлуке 
да више заиста није могао. Чекао је одобрење свога страна- 
чког предсједника, тада и предсједника Владе г. Момира Бу- 
латовића. Послије наше тужбе Савезном суду, овај доноси 
пресуду којом се уважава наша тужба и налаже савезном 
Министарству правде да у року од 30 дана донесе рјешење по 
нашем захтјеву. Послије ове интервенције, Министарство пра- 
вде, 30.10. 1997. године, доноси рјешење којим се: “Народна 
странка уписује у Регистар удружења, друштвених организаци- 
ја и политичких организација, који се води код Савезног ми-
нистарства правде.... Народну странку заступа проф. др Бо-
жидар Бојовић, предсједник странке”. У образложењу Рје- 
шења се наводи : “Из наведене документације, видно је да је 
Статутом Народне странке из 1994. године предви|ено да је 
највиши орган исте Скупштина, која може бити редовна или 
ванредна и да ванредну скупштину сазива главни одбор по 
сопственој иницијативи или на предлог најмање једне трећине 
Општинских одбора (члан 31). На седници главног одбора од
24.04.1997. године донета је одлука о сазивању ванредне ску- 
пштине, која је одржана 10 и 11. 05.1997. године и на којој 
су усвојене измене Статута и програма и за новог председни- 
ка Странке изабран проф. др Божидар Бојовић.”

То одуговлачење у решењу спора на Савезном нивоу 
нам је много штетило. У Црној Гори нам је протјеривањем 
из Скупштине ускраћена свако медијско присуство, мада смо 
у Савезној скупштини имали 6 својих посланика што нам је 
по закону омогућавало медијски приступ и у Црној Гори. 
Ипак овим рјешењем Савезног министарства правде и уписом 
у регистар политичких странака, сачували смо статус парла- 
ментарне странке, бар на савезном нивоу.

Очекивали су се предсједнички избори у децембру. 
Светозар Маровић, као предсједник Скупштине Црне Горе, 
расписао је предсједничке изборе 23. јула 1997. године и од- 
редио датум њиховог одржавања 5.октобар, два мјсеца прије 
рока. На сједници Главног одбора 11.9.1997. године Народна
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sTpaHKa je дoниjeлa одлуку о yчeшy Ha пpeдsjeдничким избо- 
pимa sa др Hoвицoм Cтaниheм, пoтпpeдsjeдникoм sTpHKe, Kao 
кaндидaтoм. Meђyтим, због још HepnjerneHor sпopa око имeнa 
sTpaHKe, pe'Mrn Hije дозволио дa г.Оганић бyдe звaничнo KaH- 
дидaт Hapoднe sTpaHKe, m  he Ha избopимa yчesтвoвaти Kao 
нeзaвиsни кaндидaт. To je био Be^KM xeндикeп, a n  пpвeн- 
sTBeHo и нeпpaвдa пpeмa r. CTaHihy и Hapoднoj sтpaнци.

Ha mstoj' sjeдници Глaвнor oдбopa, KoHsTMTyisaH je 
Haциoнaлни saBjeT sTpaHKe у који sy yшлa 23 члaнa: ^ e -  
дsjeдник saBjeTa je aкaдeмик Mamja Бehкoвиh, a члaнoви sy: 
др Bojиsлaв Koштyницa, др Bлaдo CTpyrap, др KosTa 4a- 
вошки, др BojMdaB Maкsимoвиh, Cлoбoдaн PaKMTih, др Дpa- 
гољуб Пeтpoвиh, др CnaBeHKo Tepзиh, Добрило ApaHMToBih, 
PaHKo Jobobm}, Гојко Божовић, др Manorn KosTih, др Бошко 
И. Бојовић, др Михаило Касалица, 
др @apko MijyrnKoBMh, MapKo 
Дуруто-вић, Mиpaш Ђypђeвaц, Љубо 
Paдe-нoвиh, др Mилoш Цимбaљeвић, 
др 4eдo .Љкић, др H o B i^  CTaHih,
Жeлидpar Hикчeвиh и др Cлoбoдaн 
Byjoшeвиh. Билa je то дoбpa зaми- 
sao. Haжaлosт, Haциoнaлни saBjer 
никaдa Hije пpoфyнкциoниsao, пpвe- 
HsTBeHo због дoraђaja који he ysko- 
po sлиjeдити. Haциoнaлни saBjeT je 
дao пуну подршку кaндидaтypи др 
Hoвицe CTaHiha Ha пpeдsтojeћим 
предсједничким изборима.

Ha пpeдsjeдничким избopимa било je 8 кaндидaтa: др 
H o B i^  CTaHih, M rao \yKaHoBih, Ahnrn Bишњиh, мр Moмиp 
Бyлaтoвиh, MraaH Paдyлoвиh, др Дparaн Xajдyкoвиh, проф. др 
Cлoбoдaн Byjaчиh и проф. др H o B i^  BojiHoBih. Cuko6 уну- 
Tap ДПC-a je у пуном зaмaxy. Kaндидaти двa пoциjeпaнa и 
syпpoтsтaвљeнa K p ^a  ДПC-a, Moмиp Бyлaтoвић и M rao 
\yKaHoBih, sasвим je roBjesHo, бopиhe se зa пoбjeдникa. По- 
дршку нaшeм кaндидaтy дaли sy пpeдsjeдник ДCC др Bojn^aH 
Koштyницa, MaTija Бehкoвиh и пpeдsjeдник Cpпsкe saбopнe 
stpaHKe др M ntap 4воровић. Гosпoдин 4воровић je и aKTM-
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вно учествовао на промотивним скуповима др Новице Ста- 
нића. Образлажући подршку своје странке и личну подршку 
др Станићу, на великом промотивном скупу у Подгорици др 
Чворовић је рекао: ”Народна странка се вратила свом про- 
граму, и поново постала српска странка. Други важан разлог 
је то што је Новица Станић најбољи предсједнички канидат 
у овом тренутку у Црној Гори, неколико копаља испред 
конкурената Ђукановића и Булатовића. Највжнији разлог је 
што иза ДПС-а стоји грађанска странка, која не може да 
формира државу, док иза Новице Станића стоји национална 
странка, која то може да уради.... Постоји опасност да се 
смјена неће извршити мирним путем, односно један од њих 
двојице, ако буде изабран, неће демократски прихватити по- 
раз. Имамо др Новицу Станића који је предсједник свих Срба 
на предсједничким изборима, а не Момир Булатовић”. Нажа- 
лост, у по нас, крајње неповољним околностима опште полар- 
изације грађана Црне Горе на кандидате два крила ДПС, 
битно је умањен наш гласачки потенцијал. У првом кругу 
предсједничких избора побиједио је Мр Момир Булатовић. 
Други је био Мило Ђукановић. У другом кругу, Народна 
странка је упутила следећи Проглас:

“ ......У околностима када су се на страну предсједни-
чког кандидата Мила Ђукановића, без оклијевања сврстале 
све политичке снаге које не желе заједничку државу Црне Го- 
ре и Србије, позивамо чланове и симпатизере Народне ст- 
ранке да изађу на изборе и одлучно се супротставе сепара- 
тизму.

Као што је познато, предсједнички кандидати Момир 
Булатовић и Мило Ђукановић били су и биће политички про- 
тивници Народне странке. Нити је Мило Ђукановић прави 
заступник демократских начела, нити је Момир Булатовић 
стварни заступник српских националних интереса. Ме|утим, 
пошто је у овом тренутку угрожено наше темељно опред- 
јељење-заједничка држава Црне Горе и Србије-обавезни смо 
на изјашњавање које је у складу са најдубљим историјским 
тежњама српског народа.”

У крајње недемократским и неравноправним условима, 
који ће за дуга времена остати као екстремни примјер избо-

174



ГОДИНЕ САБОРНОСТИ И  РАСКОЛА

рног насиља, Мило Ђукановић и његово крило ДПС-а оства- 
рили су “пројектовани резултат” и побиједили на изборима. 
Да није било никаквих других неправилности, него када је 
Врховни суд за свега неколико дана донио 13.139 пресуда ко- 
јима се налаже накнадни упис толиког броја бирача, довољно 
је било да се избори прогласе нерегуларним. Но, једноставно, 
демократска Европа је стала иза Мила Ђукановића, он је 
морао побиједити, милом или силом. За посматрачку мисију 
ОЕБС-а, насиље је било потврда регуларности избора!.

Мада смо очекивали бољи резултат нашег кандидата на 
предсједничким изборима, у овако поларизованој Црној Гори, 
нијесмо могли очекивати боље од трећег мјеста које је при- 
пало господину Станићу. Оно што нијесмо могли прихватити, 
био је терор актуелног режима над Народном странком.

Протјеривање наших посланика из парламента Црне 
Горе и општинских скупштина Бара, Будве, Берана, Бијелог 
Поља, Даниловграда, Колашина, Котора, Мојковца, Пљеваља, 
Подгорице, Никшића, Херцег Новог и других мјеста, десило 
се прије него је судски спор завршен. Нажалост, и неке 
странке које су словиле као опозиционе, придружиле су се 
прогону наших посланика и одборника што је испод прага 
опозиционе солидарности и достојанства. Ускраћена су нам 
материјална средства, протјерани смо из страначких простори- 
ја и били смо у потпуној медијској блокади.

Сл.37. Са промоције Новице Станића
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11
ЈЛНУЛРСКИ ПРОТЕСТИ 1998. ГОДИНЕ

Народна странка најављује протесте, Заједнички про- 
тести Народне странке и ДПС- Момир Булатовић, Позив 
Божидара Бојовића да се Српска нова година дочекује у По- 
дгорици као знак народног помирења, Замка Радоја Контића 
предсједника Савезне владе, Покушај атентата на Бојовића 
и Булатовића, Растурање демонстрација, Епилог

Ha Tyциндaн, 5. jaHyapa 1998. roдинe, Ha кoнфepeнци- 
ји зa штaмпy коју saм oдpжao у Подгорици, oбaвиjesтиo saм 
jaBHosT Цpнe Гope дa pyкoвoдsтвo Hapдoнe sTpaHKe HajaB.ftu- 
je opraнизoвaњe rpa|aHsKnx пpoтesтa у Црној Гори: “Hapo- 
днa sTpaHKa he изahи Ha rnMpHe rpa|aHske пpoтesтe у По- 
дгорици у знaк пpoтesтa против seпapaтиsтичкe пoлитикe aK- 
тyeлнe влasти у Црној Гори Koja je кyлминиpaлa ysвajaњeм, у 
peпyбличкoм пapлaмeнтy, Peзoлyциje о нeпpизнaвaњy saвeзниx 
инsтитyциja, против пpoтjepивaњa пosлaникa и oдyзимaњa 
пosлaничкиx мaндaтa Hapoднe sTpaHKe, против нeзaпaмћeнe 
мeдиjsкe блoкaдe и диsкpиминaциje којој sмo излoжeни. Tpa- 
жили sмo вaнpeднe пapлaмeнтapнe избope Kako би se srna- 
pилe Haparae тeнзиje пошто ни peпyблички пapлaмeнт hm  

oпштинsкe sкyпштинe, ни Bлaдa ЦГ нeмajy лerитимитeт из- 
бopa из 1996. roдинe M m ниjesмo пpoтesтoвaли против избо- 
pa Mana \yKaHoBiha зa пpeдsjeдникa, jep Harn sTaB sмo по 
том питaњy изниjeли Ha sкyпштинsкoм зasjeдaњy Ha Цeтињy. 
3a Has sy пpeдsjeднички избори нeлeraлни, њимa je пoseбнo 
oштeheн кaндидaт Hapoднe sTpaHKe, arn ми peзyлтaтe тих 
избopa пpиxвaтaмo, a бpeмe oдroвopнosти osтaвљaмo дa h o s m  

нoвoизaбpaни Пpeдsjeдник. To што ниjesмo чesтитaли r. Ђу- 
KaHoBihy Ha избору, resT je Harner пpoтesтa против sBera што 
je ypaдиo Hapoднoj sтpaнци”. 0sBphyhn se Ha бојкот црно- 
ropsKMx дpжaвниx rлasилa пpeмa Hapoднoj sтpaнци, Koja у 
Bnjehy rpa|aHa Caвeзнe sкyпштинe имa osaм пosлaникa, pekao 
sarn дa je pиjeч o нeзaпaмћeнoм мeдиjsкoм tepopy иготру-

176



ГОДИНЕ САБОРНОСТИ И  РАСКОЛА

исаном из самог врха власти. Због тога су изрази најоштри- 
јег протеста и огорчења упућени премијеру Милу Ђукановићу 
и предсједнику Скупштине Црне Горе Светозару Маровићу.

Потенцирао сам и чињеницу да: “ ‘Као дио легалног и 
легитимног од народа изабраног највишег представничког ти- 
јела, наши посланици имају уставно право на јавно политичко 
дјеловање, а бирачи да о томе дјеловању буду информисани. 
У томе их нажалост, спречава актуелна власт. О тој неза- 
памћеној дискриминацији Народне странке, од стране ак- 
туелне републичке власти и њених медија, обавијештене су 
све релевантне политичке странке у Црној Гори и Србији, 
као и одговарајуће међународне институције” Обавијестили 
смо јавност да се протести неће одржавати у вријеме Божи- 
ћњих празника, а да ће о датуму јавност бити обавијештена.

Одмах послије Божићних празника почела су народна 
окупљања и протести чланова и симпатизера Народне странке 
и ДПС-а. крила Момира Булатовића Да би се током протес- 
них окупљања спријечили нереди већих размјера, договорено 
је са крилом ДПС-а Момира Булатовића, да заједнички пра- 
тимо и контролишемо протесте. Како би се поступало у скла- 
ду са законом. Демонстрације су биле мирне, али све масовни- 
је. Тако смо дочекали и прославили Српску нову годину.

Честитатјући са скупштинског степеништа демонстран- 
тима и народу Црне Горе Српску нову 1998. годину, пожелио 
сам да година у којој народ Црне Горе на демократски на- 
чин изражава незадовољство према актуелној власти, буде 
година народног помирења. Да се сваке следећа Српска нова 
година дочекује у Подгорици као знак народног помирења. У 
знак тог помирења братски смо се пољубили гоподин Мило 
Ћетковић и ја као “представници” двије зараћене стране у 
Другом свјетском рату. Примљена је та порука са одушевље- 
њем и од тада се у Подгорици Српска нова година дочекује 
на достојанствен начин, са богатим културно умјетничким 
програмом у органиозацији Подгоричке црквене општине, 
Српске православне цркве.

Током 14. јанура, народно окупљање постаје све масо- 
вније, на степеништу испред Скупштине Црне Горе смјењују 
се говорници, чији избор контролише група представника
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Организационог одбора двије странке. Дотадашњи предсједник 
Републике г. Момор Булатовић, незадовољан и дубоко поври- 
је |ен  изборном кра|ом , обећао је народу да неће ићи на инау- 
гурацију (устоличење) новоизабраног предсједника на Цетиње, 
већ да ће “им лично предати власт симболичним бацањем 
кључева зграде у којој је боравио готово седам година”. Са 
неколико најближих његових сарадника био сам у предсјед- 
ничком кабинету г.Момира Булатовића, а потом смо накра- 
тко остали насамо нас двојица. При одласку из кабинета г. 
Булатовић је узео само једну лијепо дизајнирану икебану која 
је стајала на једној од витрина. Рекао је: “Нећу дозвлити да 
им и ово остане”. И напустили смо његов кабинет.

Сл.38. Момир Булатовић говори на протестном окупљању

На степеништу Скупштине Црне Горе и даље су се 
смјењивали говорници. Чују се добацивања убачених провока- 
тора. Представници нашег Организационог одбора који су у 
преговорима, читаво послије подне наивно упадају у замку 
предсједника Савезне владе г.Радоја Контића, који одуговлачи 
преговоре. Наши захтеви су били јасни: да се поништи одлу- 
ка Скупштине Црне Горе о непризнавау институција савезне
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дpжaвe, дa se BpaTe у Cкyпштинy Црте Гope и oпштинsкe 
sкyпштинe нeзaкoнитиo nsTjepaHM пosлaници, дa se пpeкинe sa 
мeдиjsкoм блoкaдoм и диsкpиминaциjoм коју sпpoвoди влaдa 
PЦГ. JaB.fteHo нaм je дa je гosпoђa Mилицa Пejaнoвиh- Ђури- 
шић у пosлeдњeм извjeштajy PTB Цpнe ^ p e  изjaвилa Kako 
je пpeд Cкyпштинoм sBera шaчицa људи. Kaдa je то, BjepoBaT- 
но пpoвoкaтивнo, oбjaвљeнo sa sкyпштинsкor sтeпeништa 
мasoм je oвлaдaлo oropчeњe.4yjy se узвици “идeмo дa видe 
колико Has имa”, arn и узвици, BjepoBaTHo пpoвoкaтopa 
“идeмo Ha влaдy”. И ту je нaпpaвљeнa rpeшкa. Haje тpeбa- 
ло KpeHyTM у уличну rn e ^ u . Tpeбaлo je osTaTM иsпpeд 
sкyпштинsкoг здaњa, osTaTM и sлeдehи дaн кaдa je тpeбaлo дa 
se изврши ysтoличeњe r.\yKaHoBiha Ha Цeтињy. Пa ako je 
peжим пpипpeмиo pasтypaњe дeмoнsтpaциja, дaлeкo je по 
њeгa rope, ako то paди иsпpeд Hapoднe sкyпштинe. Ca то- 
ликом мasoм дeмoнsтpaнaтa, ysтoличeњe He би било нимaлo 
пpиjaтнo ни оном ко ra opraH^^'e ни oHnrna који дoлaзe дa 
новом пpeдsjeдникy чesтитajy. Haжaлosт, yпaлo se у зaмкy 
пpипpeмљeнor sцeнapиja. Masa sBijeTa кpeнyлa je Лeњинoвим 
бyлeвapoм. Ha чeлy кoлoнe r. Mornnp Бyлaтoвиh, Бoжидap 
Бојовић, r. 3opaH Жижић, r. Cлoбoдaн Byjoшeвиh, r. Пpeдpaг 
Бyлaтoвиh... Пpиje Hero srno пpeшли мosт Ha Mopaчи гpyпицe 
мasкиpaниx и нeмasкиpaниx људи sy se yпyтилe пpeмa зrpaдм 
Bлaдe. Уrлaвнoм sy иsкaкaли из ^ a ^ r a r n ^ r  жбyњa Ha 
дesнoj oбaли Mopaчe, arn и из кoлoнe, пpeмa зrpaди Bлaдe. 
Moмиp Бyлaтoвиh и ja srno инsиsтиpaли дa se rneraa продужм 
бyлeвapoм. Heкoлицинa из Harner oкpyжeњa je “мoлилa” и 
“вyклa” дa se skpeHe пpeд Bлaдy, Kako би колико
Has имa”. Пorpиjeшeнo je. Колош  je sкpeнyлa дesнo и оку- 
пљaњe je пoчeлo иsпpeд B e rn ^ r  кopдoнa пoлициje.

Ha крилу згpaдe Bлaдe, ближe мosтy, ry 'B a , узвици, 
пoмeтњa. A oндa, док мирно sтojимo, oKpeHyri пpeмa кордону 
пoлициje, изa нaшиx лeђa чyлa se б у и . OsjeTno saм jak yдap 
у лиjeвy sTpaHy тиjeлa, sTparnaH бол у лиjeвoм sкoчнoм зглобу 
и m o saм Ha дesни бок, пoкyшaвajyhи дa se дoчeкaм Ha дesнy 
руку. У мeђyвpeмeнy je r. Mилoшeвиh, из oбeзбjeђeњa Moми- 
pa Бyлaтoвиha, yдapцeм пesницoм гаомио зaтaмњeнo лиjeвo 
sтaклo кoлa, и yxBatMo зa KparHy jaKHe вoзaчa. Пpeпoзнao ra
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је!. Возач је додао гас, кола су брже кренула, кордон поли- 
ције се отворио, кола су прошла, кордон се опет затворио. 
При устајању, иза кола која су прошла кроз кордон полици- 
је, видо сам црну силуету човјека који се превијао Све по 
сценарију. Неко од демонстраната ме подигао. Чула се пуцња- 
ва, онда сузавац. Дими на све стране. Бјежанија. Ја нијесам 
имао обезбјеђење. То сам увијек одбијао. Касније ће ми, нај- 
мање неколико десетина појединаца говорити, како је баш он 
тај који ме подигао када су ме кола оборила.

У општем метежу, упутили смо се Скупштини. Са сте- 
пеништа Скупштине обратили смо се г. Момир Булатовић и 
ја. Рекао сам: “Народе Црне Горе, будите мирни и досто- 
јанствени и немојте дозволити да вас провоцирају они који су 
били спремни да нас убијају. На мене је налетео камион гос- 
дподина Ђукановића. То је атентат. Ја му праштам у име на- 
рода Црне Горе, у име демократије. Срамота је за Црну Гору 
да се против њеног голоруког народа употребљава сузавац 
и оружје. Мене су колима оборили, али нека им је просто, 
јер то је наша борба за демократију. Показаћемо како се бо- 
ри за демократију и гдје је демократска Црна Гора. Само 
мирно и кумим вас Богом, немојте помишљати на оружје”. 
То што сам рекао да ме ударио “камион” а не кола или 
аутомобил, знак је типичног (пост)трауматског шока.

Убрзо потом, кренуло је брзо и грубо разбијање демон- 
страција. Дуж Лењиновог булевара, преко Моста, групе демо- 
нстраната бјеже пред полицијом. Дим на све стране. Нас из 
Организационог одбора затварају у Скупштину. Забрањен је 
излаз и сваки контакт са народом. Скупштински холови пуни 
маскираних, до зуба наоружаних полицајаца са фантомкама. 
Тако затворени, провели смо ноћ у Скупштини, очекујући 
можда и најгоре. Када су демонстрације разбијене, грубом и 
незаконитом интервенцијом полиције, пред зору су нам дозво- 
лили да идемо. Сјели смо заједно на степениште Скупштин- 
ско Момир Булатовић и ја. Пар минута без ријечи, а онда 
смо се поздравили. На тротоару испред Скупштине, у групи 
окупљених, препознао сам мојег старијег сина Милоша, Ранка 
Јововића, Миленка Мирановића и Андрију Мандића. Велики 
пјесник, дисидент Ранко Јововић, у свијетлом мантилу, иска-
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.MBao je биjes против pe'Mrna. Ta дoнкиxoтoвsкa sцeнa, ду- 
боко ми je ypeзaнa у sjehaњy. CBe je дJeлoвaлo Kao при- 
виђeњe, a билa je sTBapHosT. 0чeкивao sarn дa hy брзо битм 
yxaпшeн и дa бих пoштeдиo породицу тих тpayмa, пpиxвaтиo 
saм позив r. A ^ p a je  Maндиha дa ^erno њeroвoj кући. Kaдa 
se sBe sмиpилo, пoшao saм кућм

Њ тог дaнa saм поднио зaxтjeв дpжaвнoм тужиоцу Цpнe 
Гope, r. Bлaдy Шушовићу зa пoкpeтaњe кpивичнe oдгoвopнos- 
ти против млaдиha који je пoкyшao дa мe yбиje m ^rn a . 
Дpжaвни тyжилaц мe je у зaкoнsкoм року oбaвиjesтиo дa Herna 
osHoBa зa пoкpeтaњa кpивичнe oдгoвopнosти и упутио мe у 
пpaвнoj поуци, Ha пoкpeтaњe пpивaтнe тyжбe. HapaBHo дa ra 
ниjesaм ^ ^ u rn a o . Pekao saм дa то Hehy ypaдити sBe док je 
\yKaHoBih Ha влasти и њeroвa “пpaвдa”. Haжaлosт, Taj млa- 
дић je KasHije умро. Из пиeтeтa He пoмињeм њeroвo имe.

Teшкo ми je т л о  пoнaшaњe HeKMx кoлeгa кaдa мe моЈ 
пpиjaтeљ и кoлeгa др Mилoш Цимбaљeвиh пoвeo код љeкapa 
др Aндpиje M a ^ ^ h a ,  који je пpeмa тaдaшњeм пpaвилникy 
био љeкap osoбљa Клиничког ^H rpa. KpeTao saм se уз при- 
дpжaвaњe и помоћ др Цимбaљeвићa. HeKM од кoлera Koje sarn 
добро знao, sкpeтaли sy пoглeд. “Crpax животу, oбpaз кaљa 
чesтo” ! И њих He пoмњeм из кoлeгиjaлнe KopeKTHosTM, мaдa 
saм их добро зaпaмтиo. Др Mикyлиh je био мaкsимaлнo ко- 
peKTaH и пpoфesиoнaлaн. Paдилo se о диsтopзиjи тaлoкpy- 
paлнor зrлoбa sa xeмaтoмoм и eдeмoм, sa обимним крвним 
подливом и eкsкopиjaциjoм sпoљнe sTpaHe лиjeвe бyтинe м 
отоком дesнoг ручног зrлoбa, и eкsкopиjaциjoм у пpeдjeлy 
дesнor лaктa и sпoљнe sTpaHe лиjeвor sтoпaлa. Пpeпopyчиo je 
бoлoвaњe у тpajaњy од мjeseц дaнa.

Извjeштajи дpжaвниx мeдиja били sy нeoбjeктивни, зло- 
нaмjepни. Pe'MrnsKa “Пoбjeдa”: Бyлaтoвиh и Бојовић KpeHy.m 
у pyшeњe дpжaвe”. Hm pnj^M о тoмe Kako то голоруки шрод, 
који je дoшao дa Tpa'M пpaвдy, мoжe дa руши Бasтиљy.

Пosлиje нeкoликo дaнa, \yKaHoBiheB ДПC - Mилицa 
Пejaнoвиh Ђуришић и ДПC Moмиpa Бyлaтoвиha sклoпили sy 
sпopaзyм у кojeм Hije било ни пoмeнa о зaxтjeвимa CHC. 
4eлници oбa K p ^a  ДПC-a pjeшaвaли sy sBoje пpoблeмe. Они 
sa Kojirna sмo зajeднo пpoтesтoвaли Hijesy нaм ни имe rorne-
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нули! На конференцији за штампу коју је одржао потпред- 
сједник СНС и посланик у Вијећу грађана Скупштине СРЈ, 
Желидраг Никчевић је изјавио:

“Само у друштву које уопште не познаје и не уважава 
демократске вриједности, гра|ански протести могу бити оква- 
лификовани као подривање уставног поретка, а учесници 
демонстрација као терористи. Само у систему који почива на 
лажи, неслободи и неправди, захтјев да медији буду отворени, 
а избори слободни, може бити проглашен државним ударом. 
Они који нас позивају на поштовање институција система, 
осрамотили су највишу судску инстанцу у Републици, а тиме 
и укупан правни поредак. Нелегалним одузимаем мандата На- 
родне странке, они су извршили удар на правни поредак, а не 
грађани који су протестовали и борили се за своја права. 
Посланици у скупштину стижу вољом народа и снагом закона, 
никако на основу било чије политичке погодбе.Постојећи ску- 
пштински састав није израз народне воље, нити је законит, 
већ представља погодбу Радоја Контића, Драгана Ђуровића и 
Предрага Булатовића. Споразум који су прекјуче постигли 
ДПС-Милица Пејановић и ДПС-Момир Булатовића, није 
знак превазилажења политичке кризе у Црној Гори. Народна 
странка у том споразумијевању није учествовала. Ми сма- 
трамо да и сада стоје исти разлози због којих смо ишли на 
мирне грађанске протесте, односно да Ђукановићев режим и 
даље систематски крши основна политичка права и слободе 
гра|ана...Као странка која има осам посланичких мандата у 
Вијећу грађана Савезне скупштине, освојених на претходним 
изборима, која има 86 одборника у општинским скупштинама 
и којој је отето 10 републичких мандата, ми немамо право 
гласа у републичким медијима. Не можемо одговорити на 
свакодневне нападе и клевете! За тако поступање према 
легитимним представницима народа и Народне странке, ак- 
туелна власт нема никаквог оправдања. То је чисто насиље и 
док год то буде тако, ми ћемо овај режин сматрати анти- 
демократским.”
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12
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 3 1  мај 1998,
ВЕЋИНСКО КРИЛО НАРОДНЕ СТРАНКЕ
ПРЕИМЕНУЈЕ СЕ У СРПСКУ НАРОДНУ 

СТРАНКУ

Прогони Народне странке од стране режима. Преиме- 
новање у Српска народна странка. Предизборне активности. 
Изборни програм и Платформа у назнакама, Неуспјех на 
парламентарним изборима, Оставка Божидара Бојовића на 
функцију предсједника, Желидраг Никчевић нови предсјед- 
ник СНС, Интервју 3̂

У времену које је слиједило послије Скупштине у Тив- 
ту, вршен је незапамћени притисак актуелне власти на На- 
родну странку. Он је имао за циљ да се са политичке сцене 
елиминише Народна странка као једина национална и демо- 
кратска странка српског народа у Црној Гори. Сјећам се 
приче како је Горан Даниловић, који је у то вријеме као 
активиста ДПС-а био запослен на ТВ Црне Горе, причао, 
када је “дошао” код нас у странку, како је један од челника 
ДПС-а реаговао када је стигао филмски извјештај са Скуп- 
штине Народне странке у Тивту, 10-12 маја 1997. године. 
Рекао је, видећи састав посланика и гостију, и достојанствену 
атмосферу у којој се одвијала Скупштина у Тивту: “Ови се 
морају уништити”. И нијесу бирали средства ни методе да то 
остваре. Оно што ће људи из Народне странке и касније под 
именом Српске народне странке, истрпјети током следеће 2
3 године, сигурно није доживјела ни једна политичка орга- 
низација. Не само у Црној Гори, него и шире. Програмирано 
и наручено блаћење и етикетирање, нажалост и од оних са 
којима смо до јуче бранили српске националне интересе, 
материјално исцрпљивање, медијска блокада и политичке пре- 
суде које је актуелна власт ДПС-а примјењивала у овом вре- 
мену према Народној странци, остаће као примјер дискрими- 
нације која је била страна и најгрубљим тоталитарним сис-
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темима. Циљ је био јасан, да се фаворизује група Новака 
Килибарде који ће се, према сопственој изјави, залагати за 
“раздруживање Црне Горе и Србије и за за самосталну цр- 
ногорску цркву”.

У току сљедеће двије и по године, морали смо да ми- 
јењамо 11 пута страначке просторије Главног одбора у Подго- 
рици! Уселимо се у неки закупљени простор, наводно све у 
реду, а онда послије пар мјесеци баснословни рачун за стру- 
ју или телефон, од ранијих власника. Ако не платите, укида- 
ју. A одакле да се плати?! У свом том времену, сјећам се у 
сусрет нам је изашао само господин Александар Војводић, 
уступајући пословне просторије неколико мјесеци на бесплат- 
но коришћење. Када се сјећам тих дана, увијек ми се намеће 
питање: шта би било од оне силне народне енергије покре- 
нуте 1990. године, да ови честити људи све то нијесу издр- 
жали. Са Килибардом се није имало куд, дисперзија је неми- 
новна. Да ли помисле када на то они који ће, захваљујући тој 
сачуваној народној енергији, касније се добро ухљебити?

Притисци актуелног режима су на свим нивоима и у 
свим структурама. Власт не преза ни од персоналних дисква- 
лификација. Примјери које ћу навести то недвосмислено по- 
твр|ују. У то вријеме био сам предсједник Научнонаставног 
вијећа Медицинског института у Црној Гори. Био сам један 
од тројице иницијатора за оснивање Медицинског факултета 
у Подгорици, а по функцији и најодговорнији. Кључни крите- 
ријум којим сам се руководио за формирање Медицинаског 
факултета је моје убјеђење да ће се на тај начин подићи ква- 
литет здравствене заштите у Црној Гори. Медицински факул- 
тет је генератор нових кадрова, али и савременог праћења 
научне мисли и њене адекватне примјене и валоризације, са 
којима се потискује нарастајуће рутинерство у медицини. По 
ријечима тадашњег министра г. Миодрага-Миша Обрадовића, 
ово је био најубједљивији разлог за доношење одлуке о брзој 
реализацији. Као научни савјетник који је годинама радио на 
елаборату формирања Медицинског факултета, уз то, уз 
проф. др Михаила Кулиша, једини професор медицинског фа- 
култета у саставу Медицинског института у Црној Гори 
(биран у Крагујевцу 1990.године), имао сам сва преимућства
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дa бyдeм изaбpaн у Maтичapsкy кoмиsиjy зa osнивaњe Me- 
дицинsкor фaкyлтeтa. Meдицинsки m h s t m t u t  и PeKTopaT Уни- 
вepзитeтa Цpнe Гope sy мe пpeдлoжили и Kao jeднor од 
чeтиpи пpeдsтaвникa из Цpнe Гope, од укупно 17 члaнoвa 
Koмиsиje. Ha Bлaди Цpнe Гope, saмo sarn ja sKMHyT sa лиsтe 
члaнoвa Maтичapsкe кoмиsиje. Бeз pиjeчи oбjaшњeњa, илм 
било KaKBe пoвpaтнe инфopмaциje. Умjesтo мeнe je зa члaнa 
Maтичapsкe кoмиsиje пosтaвљeн др M iornip Myroшa, чoвjeк 
који нeмa ни нayчнe ни HasTaBHe квaлификaциje Koje se T p a 'e  
3aкoнoм o Унивepзитeтy зa члaнa Maтичapsкe кoмиsиje. Уз 
то, до тaдa se sBMrn sилaмa борио против osнивaњa Meдици- 
h s k o t  фaкyлтeтa!. Hehy бити лaжнo sкpoмaн, имao saм дaлeкo 
нajбoљe peфepeнцe дa бyдeм биpaн зa члaнa Maтичapsкe ко- 
миsиje, He sarno од кoлera из Црте Гope, Beh и од оних sa 
sTpaHe. To sy потврдили и sarnn члaнoви Koмиsиje. Kaдa saм 
пиsмeнo T pa 'no  oбjaшњeњe TaKBor пosтyпкa, ниjesaм yдosтo- 
jeH ни oдгoвopa.

Или други пpимjep, којим se у пoкyшajy пoлитичкe и 
пpoфesиoнaлнe мaprинaлизaциje политичких нeиsтoмишљeни- 
Ka, HaHosn orpoмнa штeтa и yrpo 'aB a здpaвљe sBora нapoдa. 
3бог зaбpињaвajyћeг пopasтa шehepнe бoлesти, CBjeTsKa здpa- 
BsTBeHa opraнизaциja je oбaвeзaлa sBe sBoje члaницe дa изpaдe 
нaциoнaлнe пporpaмe зa диjaбeтes. TaKBe пpoгpaмe sмo ypa- 
дили sa кoлeгaмa из Бeorpaдa ( проф. др Пpeдpaг \o p |e B ih ) , 
пojeдинaчнo зa Црну Гору и Cpбиjy и зajeднички зa CPJ. 
Bлaдa Cpбиje je oдмax ysвojилa ypa|eHM пporpaм. Haциoнaлни 
пporpaм зa квaлитeтнy здpaвsтвeнy зaштитy oбoљeлиx од шe- 
hepHe бoлesти saм дosтaвљao три пyтa MiHMsTapsTBy здpaвљa. 
MiHisTap здpaвљa мe Hije yдosтojиo ни oдroвopa! Дoкaзи дa 
se paдилo o квaлитeтнoм пpoгpaмy sy ти што je m s t m  пporpaм 
у C p 6 mj'm зaживиo, a у XpBaTsKoj, Koja имa нajбoљe организо- 
BaHy здpaвsтвeнy зaштитy oбoљeлиx од диjaбeтa, skopo ^eH - 
тичaн пporpaм ysBojeH je 2007. гoдинe. Очито, paдилo se o 
политичкој нeпoдoбнosти Kao у “дoбpa, sTapa вpeмeнa”. По- 
sлeдицe TaKBor нeпpoфesиoнaлнoг, диsкpиминaтopsкor од- 
Hosa, sHose oбoљeли од диjaбeтesa који у Црној Гори попри- 
мa eпидeмиjsкe paзмjepe. Цpнa Гopa je и дaнas, док пишeм 
oBe peдoвe, j ^ n m  дpжaвa у Европи Koja Herna Haциoнaлнм
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програм за дијабетес према препорукама Свјетске здравствене 
организације! Шта се ту може? Народ бира такву власт.

Испитивања јавног мњења, непосредно послије јануарс- 
ких протеста, су показивала да наше већинско крило Наро- 
дне странке има између 10 и 12% бирачког тијела. Томе је 
сигурно допринијело и достојанствено држање и наступи че- 
лника Народне странке на јануарским протестима. Ни у јед- 
ном испитивању, крило Новака Килибарде није имало више 
од 0.8% бирачког тијела, и поред свих помоћи актуелног ре- 
жима. Међутим, неријешени судски спор око имена, са разли- 
читим одлукама на савезном и републичком нивоу, пред- 
стављали су велики ризик нашег препознавања у јавности на 
следећим изборима. A избори су се очекивали веома брзо, 
тим прије што је то актуелном режиму Мила Ђукановића 
одговарало.

Сл.39. Статут и Програм СНС
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Пошто је судски спор био још у току, а да би избјегли 
ризик који са собом носи неријешено име странке, чак и са 
могућности да нам се ускрати учешће на изборима, били смо 
приморани да промијенимо име. Нормално је било да узмемо 
име Народна странка Црне Горе, пошто је изворна странка 
регистрована под именом Народна странка. Међутим, преко 
ноћи је у Министарству правде ЦГ регистрована фантомска 
странка под тим именом. Кажу, од техничког особља На- 
родне странке. Под режимом Мила Ђукановића, може све! 
Настале су бројне дилеме. Нијесам прихватио настојање ве- 
ћине органа странке да се региструјемо као “Народна стра- 
нка Божидар Бојовић”. На крају смо додатком националног 
предзнака испред имена странке ријешили питање имена. 
Већинско крило Народне странке регистровано је као СРП- 
СКА НАРОДНА СТРАНКА- Знали смо негативне стране 
националног предзнака, али и предности. И ту смо били у 
праву. У условима, нарастајућег сепаратизма, јасно је било 
да ће се удари политичких противника концетрисати на нас. 
У таквим условима, хтјели или не, политички противници ће 
морати да нам помињу име. И оно ће се урезивати у свијести 
грађана. Ово ће се показати и потврдити касније. Новак 
Килибарда је у најужем кругу сарадника прославио ту нашу 
одлуку, сматрајући да ће нам она донијети само проблеме.

За парламентарне изборе у Црној Гори, заказане за 31. 
мај 1998. године, остало је веома мало времена. Главни одбор 
је 20. априла усвојио Изборни програм, Изборну платформу 
и формирао Изборни штаб. За предсједника Изборног штаба 
изабран је потпредсједник странке др Ранко Кадић.

Изборни програм Српске народне странке представљао 
је Изборни програм 96. године, прилагођен актуелној ситу- 
ацији:

Демократско и  национално: У духу вјековне традиције, 
Српска народна странка најдоследније изражава демократске 
и националне идеале српског народа у Црној Гори.

Одговорност: Суочени са неминовним падом београд- 
ског режима, са којим дијеле одговорност за тежак положај 
српског народа, подгорички властодршци настоје да избјегну 
такву судбину. Њихово наводно одупирање недемократској са-
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везној власти, сасвим је непринципијелно и није израз стварне 
потребе за суштинским промјенама устројства државе. Једино 
Српска народна странка истрајава на свом оштром опози- 
ционом ставу према корумпираној и криминализованој власти.

Сепаратазам:....Користећи крајње неповољан међунаро- 
дни положај српског народа, ослањајући се на резултате 
комунистичког расрбљавања Црне Горе и рачунајући на услу- 
ге дијела опозиције, актуелни црногорски режим ствара ус- 
лове за разбијање федерације са Србијом. Највећа препрека 
таквој политици била је и јесте непоткупљивост Српске нар- 
одне странке.

Поштење: Само је Српска народна странка одољела 
искушењу новца и власти, чувајући идеал поштења у нашем 
политичком животу.

Истрајали смо на свим кључним циљевима нашег про-
грама:

-- за федерацију српских земаља Србије, Црне Горе, 
Републике Српске,

- за доследно поштовање уставног устројства постојеће 
савезне државе,

- за помоћ српском народу, који живи ван граница 
Србије и Црне Горе,

- за пуну слободу и правну једнакост свих наших гра-
|ана,

- за слободну штампу, независно судство и деполитизо- 
вану полицију,

- за денационализацију и правно заштићену привати- 
зацију државне имовине,

- за слободу привређивања и трговања,
- за разумну социјалну политику засновану на приват- 

ном предузетништву,
- за пуно друштвено признање и поштовање православ- 

не вјере, као културне основе добробити српског народа.
Промјене: За остваривање таквих циљева, више него 

икад, потребна је храброст за стварање и суштинске промјене. 
То значи да је предстојећим изборима неопходно збацити 
актуелни режим и успоставити демократску, поштену и наци- 
онално одговорну власт.
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g o rn je m  влasти ш м  je нeoпxoднa:
- дa би se кoнaчнo sтaлo Ha пут кримишлу,

Cл.40. Изборни пpoгpaм CHC из 1998.

- дa би se пpeкинyлa кopyпциja, дa би se sпpиjeчилa 
злoyпoтpeбa syдsтвa и пoлициje

- дa би se у Црној Гори могло гаободно и дosтoja- 
HstBeHo 'MBjetM,
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- да би се трајно зауставио процес сецесије и створили 
услови за јачање савезне државе.”

Најважнији ставови Изборне платформе дати су у 10 
тачака:

1. Државна и политичка криза у Црној Гори резултат 
је настојања актуелног режима да прикрије сопствену крвицу 
за пропаст бивше државе, страдање народа и његову поли- 
тичку, економску и културну изолацију. Носиоци режима 
нијесу способни да земљу изведу из кризе. Суочени са евен- 
туалном одговорношћу за њене последице, они само одр- 
жавају старе и распирују нове сукобе. Нажалост, ради соп- 
ственог одржања режим вјешто користи и опозицију. У нас- 
тојању да се извуче из пасивног политичког положаја, већина 
полититичких странака у Србији и Црној Гори упустила се у 
колаборацију са корумпираним црногорским режимом и тако 
помогла његов опстанак. Политичку самосталност и опози- 
циону принципијелност сачувале су једино Српска народна 
странка и Демократска странка Србије.

2. Унутар Народне странке дошло је до сукоба због 
напуштања програма и недемократског понашања дијела би- 
вшег руководства. Правним и политичким насиљем, име и 
права Народне странке дати су мањини. То је била награда 
за њену спремност да служи постојећем режиму.

У таквим околностима, огромна већина чланства На- 
родне странке и њени легитимни органи конституисали су 
Српску народну странку.

Сукоб са дијелом њеног некадашњег руководства, за 
Српску народну странку је завршен, осим у евентуалном суд- 
ском спору пред Савезним судом.

Дио странке који предводи њен бивши предсједник, 
сада чини минорну политичку групу и њихово дјеловање не 
треба да буде предмет пажње Српске народне странке, осим 
изузетно, са становишта уплетености у шверц и криминал.

3. Присуство Српске народне странке на великом на- 
родном протесту резултат је нашег отпора насиљу актуелног 
режима. Учешћем на том протесту, који је у највећој мјери 
одражавао националне интересе српског народа, Српска на- 
родна странка се снажно вратила на политичку сцену. Знача-
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јна улога и одлучност представника СНС учврстили су нашу 
позицију у српском бирачком тијелу.

4. Српске странке у Црној Гори нијесу наши политички 
противници и СНС настоји да са њима сарађује. Значајан број 
припадника тих странака прилази СНС.

Сепаратизам ЛСЦГ, иако нешто мање опасан од сепа- 
ратизма владајуће партије, као и његово демократски недо- 
следно држање у актуелној политици, чине га трајним поли- 
тичким противником СНС. У овом тренутку, међутим, напа- 
дање ЛСЦГ треба избјегавати због опозиционе солидарности. 
Мањинске странке су отворено антисрпске и склоне колабо- 
рацији са актуелним режимом.

5. Социјалистичка народна партија нема власт на репу- 
бличком нивоу, па према томе ни непосредну одговорност за 
укупно стање у Црној Гори. Стога се она не може изједна- 
чавати са владајућом странком.

С обзиром да СНП гласа значајан број Срба у Црној 
Гори, сваки директни напад на ту странку може антагонизо- 
вати наше бирачко тијело, па питање несумњиве одговорнос- 
ти те странке за тешко стање у земљи треба сасвим деликат- 
но отварати, прије свега у контексту њихове сарадње са Соци- 
јалистичком партијом Србије.

Сарадња са СНП била је могућа само из патриотских 
разлога и никако не значи подршку Милошевићевом режиму.

6. Српска народна странка неће улазити у постизборну 
коалицију са Демократском партијом социјалиста и њеним 
сателитима.

Постизборна сарадња може се остварити само са стра- 
нкама које се залажу за савезну државу, а о томе, у складу 
са нашим темељним програмским опредјељењима, одлучује 
Главни одбор.

7. Актуелни режим није демократски. Сва обећања о 
реформи само су покушај прикривања корупције и безакоња. 
Актуелни режим крши слободе и права грађана, злоупотре- 
бљава штампу, судство и полицију. Власт је покровитељ кри- 
минала и незаконитог богаћења. Становништво је опљачкано, 
а путем неправедне приватизације већина грађана је лишена 
сваке могућности да свој положај поправи.
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Иако покушава да се другачије представи црногорска 
власт није принципијелни противник режиму Слободана Ми- 
лошевића. Та власт отворено подстиче сепаратизам. Њена 
политика није самостална, већ искључиво слиједи вољу стра- 
них моћника, недобронамјерних према српском народу и ње- 
говим политичким тешкоћама.

8. Режим Слободана Милошевића одговоран је за на- 
ционалну катастрофу српског народа. Обнова наше државе, 
њен материјални и културни опоравак нијесу могући све док 
се тај режим не уклони. У остварењу тог циља, сва демо- 
кратска политичка средства су легитимна, са изузетком оних 
који угрожавају опстанак савезне државе или представљају 
колаборацију са центрима моћи у међународној заједници.

9. Косовско-метохијски проблем није државно-тери- 
торијални, већ искључиво проблем остваривања људских и 
мањинских права. Он се може решавати једино у оквиру ре- 
гионалне децентрализације Србије, а никако у оквиру било 
ког облика територијалне аутономије, кроз коју би био изра- 
жен и неки степен права албанске мањине на самоопредје- 
љење. Федерални статус косовско-метохијсклог региона, на 
коме све отвореније инсистира међународна зајеница, корак је 
ка распаду и савезне државе и Србије.

10. Српска народна странка је у потпуности привржена 
начелима израженим у свом Програму и Декларацији са Де- 
мократском странком Србије. Надлежни органи странке ду- 
жни су да у најкраћем року омогуће остваривање Споразума 
о програмској и организационој сарадњи ДСС и СНС.

Изборна кампања Српске народне странке званично је 
почела 10. маја 1998. године промотивним скупом у Голубо- 
вцима, а завршила се 27. маја промотивним скупом у Подго- 
рици.

За 18 дана кампање одржано је више од 50 добро 
посјећених промотивних скупова, у складу са плановима Гла- 
вног и локалних изборних штабова. На тим скуповима уче- 
ствовало је око 150 истакнутих чланова Странке, који су у 
директном контакту са грађанима износили наш програм и 
заступали наше ставове.

Промотивни скупови СНС уредно су пропраћени од 
стране државних средстава информисања. Челни људи странке
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yчesтвoвaли sy у пpeдsтaвљaњy sтpaнaчкor пporpaмa Ha др- 
жaвним мeдиjимa и eмиsиjaмa jaBHor syчeљaвaњa.

Ha избopимa зa peпyблички пapлaмeнт Cpпsкa нapoднa 
sTpaHKa oasвojилa je 1,9% (6.606) raasoBa и Hije ysпjeлa дa 
дosтигнe изборни цeнзys од 3%.

C ern a  peзyлтaтимa oпштинsкиx избopa, Cpпsкa шрод- 
Ha sTpaHKa je имaлa бољи peзyлтaт (2,9% ) укупног биpaчкoг 
тиjeлa (10.013 raasoBa) Tako дa je дoбилa 15 oдбopникa: Жaб- 
.ftaK 2, Плyжинe 2, X . H o b m  2 Пљeвљa, Mojкoвaц, Hикшиh, 
Aндpиjeвицa, TiBaT, Котор, Бap, Биjeлo Пoљe, Бepaнe по 1.

Cpпsкa нapoднa sTpaHKa je osтaлa у опзицији, изyзeв у 
двиje oпштинe, Mojкoвцy и Жaбљaкy, r j  je зajeднo sa CHD 
фopмиpaлa кoaлициoнy влasт.

Био je ово Be^KM изборни Heus^eh.
Пpeмa извjeштajy Глaвнor изборног штaбa, који je 

Глaвни одбор пpиxвaтиo дa sy paзлoзи нeyasпjexa sлeдeћи:
1. Опште политичке околности: HeraTMBHM efeKTM по- 

лapизaциje, до Koje je дошло pasпaдoм ДПC-a, Hijesy se моглм 
избjehи. Tимe je yмaњeн нaш raasaчки пoтeнциjaл, jep je дио 
биpaчa, под пpитиsкoм peжимa yтoчиштe пoтpaжиo BaH CHC.

2. Организационе слабости: У Kpaj^e нeпoвoљним окол- 
нosтимa, CHC je изборну кaмпaњy вoдилa фaктички пosлeд- 
њим sнaraмa, бeз fMHaHsijsKMx speдsтaвa, при чeмy sy и HeKM 
serмeнти sтpaнaчкe MHfpasTpyKType зaкaзaли.

3. Нејасна и  колебљива политика Странке: И к о  je P ra 
vna одбор CHC уочи избopa yвjepљивoм вehинoм raasoBa 
ysBojno пpeцизнy и зa sBe oбaвeзyjyћy Плaтфopмy, Ha нaшим 
тpибинaмa sy se пoвpeмeнo могли чути Beorna диsoнaнтнм 
sTaBoBM, који sy sтвopили yTnsaK дa у sтpaнци He пosтojи по- 
литичко jeдинsтвo. OBaj eлeмeнт кoнaчнo Has je избaциo из 
nrpe, jep дио пpeosтaлиx raasaчa Hije био sasBMrn snrypaH у 
тeмeљнa aнтиpeжимsкa oпpeдjeљeњa CTpaHKe.

Haимe, пpeмa nsKysTBy sa пpeдsjeдничкиx избopa m 

нaшиx KasHMjix тpибинa, било je oчиraeднo дa дио нaшer би- 
paчкor тиjeлa (под yтиsкoм peжимsкor пpoтивпpaвнor faBo- 
pизoвaњa Kилибapдe, пoлициjsкor нasиљa и seпapaтиsтичкoг 
KapaKTepa \yKaHoBiheBe кoaлициje) He дoживљaвa Coциjaли- 
sтичкy нapoднy пapтиjy Kao raaBHor пpoтивникa, te  дa бм
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паралелно оптуживање Булатовића и Ђукановића у овом 
тренутку представљало тактичку грешку. Међутим, и поред 
јасног става Платформе, и јасних упозорења, потпредсједник 
Новица Станић и људи под његовим непосредним утицајем, 
наставили су да јавно заступају ставове супротне Платформи, 
због чега је укупна страначка политика изазивала стално 
подозрење грађана, губећи неопходну принципијелност и до- 
следност.

Да је Платформом утврђена политика била исправна, 
показује и чињеница да су све странке које су се “наслањале” 
на тезу о симетрији кривице, прошле катастрофално (ради- 
кали, коалиција “За Српство” , чак и Либерали).”

Без обзира на низ објективних разлога који су довели 
до изборног неуспјеха, подношење неопозиве оставке на фун- 
кцију предсједника Српске народне странке, сматрао сам сво- 
јом моралном обавезом. То сам и учинио. Одлуком Главног 
одбора 28.6.1998. године заказана је Трећа (ванредна) скуп- 
штина СНС.

У суботу, 26. септембра 1998. године, у просторијама 
Народног универзитета “Милун Божовић”, за новог предсјед- 
ника странке изабран је, на мој предлог, Желидраг Никчевић. 
Ради очувања препознатљивости странке, поготово сада са 
новим именом, прихватио сам 
предлог да будем почасни пре- 
дсједник Српске народне странке.

Да предложим господина 
Желидрага Никчевића, за предсје- 
дника одлучио сам се из више ра- 
злога. Без сумње, ради се о вр- 
сном интелектуалцу, префињених 
манира. Уз то, г. Никчевић је већ 
био афирмисани књижевни кри- 
тичар. Имао је префињен, али за 
та вучја времена, сувише њежан 
нерв за политику. Уз све помену- 
то, имао сам у виду да потиче из 
познатог и угледног братства

Сл.41. Желидраг Никчевић
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Интервју 3.

СРБИ ЗА ЈАКУ ФЕДЕРАЦИЈУ
(Божидар Бојовић: Интервју, “Вечерњим новостима, 

18. мај 1998. године)

Циљ СНС је стварање Савезне државе од Црне Горе 
и Србије, у будућности, и Републике Српске  ̂ На предсто- 
јећим републичким изборима СНС очекује мјесто ме|у че- 
тири опозиционе партије  ̂ Са Либералним савезом коректни 
односи, са Булатовићевим СНП дјелимично заједнички ци- 
љеви-

У трку за нови црногорски парламент. Српска народ- 
на странка ушла је збијених редова: њени чланови “покри- 
ли” готово цијелу Црну Гору, изузев Улциња, Плава и 
Рожаја^

• Као опозиционо крило некада јединствене Народне 
странке (чији се други део нашао у  коалицији са влашћу, “Да 
живимо боље”- Мило Ђукановић) СНС претендује да буде 
једна од четири партије које he ући у  црногорску скупштшу. 
А л и  овога пута са “недвосмисленим” префиксом у  самом 
имену странке. Зашто се ова партија која је од оснивања била 
српске “провенијенције”, одлучила да појасни и  прецизира 
своје национално определење?

- Српска народна странка је по свом програму и идеји 
наследник Народне странке из 1907. године. Као таква је и 
обновљена 1990. године а њена основна идеја била је очување 
националног и државног интереса српског народа. Што се 
1907. године није тако звала, то је зато што је и по земљо- 
пису и по уџбеницима, овде живио српски народ. Из тих ра- 
злога, ни Народној странци 1990. године, као наследнику ове 
прве, нисмо додавали префикс српска, каже др Божидар 
Бојовић, председник Српске народне странке.

фШта се у  међувремену променило?
- После програмираног удара на НС од стране сепа- 

ратистичке струје ДПС, Државне безбедности и експонената 
ДБ у НС да би се придобила Народна странка, односно један
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њен део, променили смо име. У међувремену, незаконито и 
неуставно дат је легитимитет Новаку Килибарди, мада је про- 
тив њега био и Главни одбор (27 према 9 чланова), осамнаест 
и по од двадесет општинских одбора, 87 од 1о1 одборника i  
9  од 17 посланика у Републичкој и Савезниој скупштини. 
Уследиле су на нас, остале, притисци забрана употребе имена, 
симбола, истерани посланици из Републичке скупштине, и 
општинских парламената. Пресуда Врховног суда Црне Горе 
гласила је у корист Новака Килибарде, а Савезног у нашу 
корист. Ми смо се регистровали на савезном нивоу под новим 
именом, да би могли изаћи на изборе, са “префиксом” срп- 
ска, изражавамо наше идејно, политичко и национално опре- 
делење.

• Значи ли  то да од старта не рачунате на гласове 
оних који ce осећају и  изјашавају као Црногорци?

- Да. Углавном. Али, улога наше странке је да кроз 
буђење националне свести појашњава црногорско српство и 
придобија и оне Србе у Црној Гопри који се још национал- 
но осећају као Црногорци.

• Какви су ваши односи са осталим српским странка-
ма?

- Покушали смо да објединимо српске странке у Црној 
Гори, или бар оне које су од политичког значаја. Пришла нам 
је Српска саборна странка, која се претходно угасила (њени 
чланови су својевремено такође припадали јединственој 
Народној странци), а ССС је послије Радикалне странке била 
једина значајна српска странка у Црној Гори. Уз нас је сада 
и неколико општинских одбора Радикалне странке “Др Воји- 
слав Шешељ”, а друге су остале по страни или због лидер- 
ских амбиција, или због тога што су у функцији режима.

• Либерални савез је  по свему веh национални и  поли- 
тички антипод. Има ли  међу вама сарадње?

- Са Перовићем и ЛС имамо коректне опозиционе 
односе. У овом времену настојимо да са свима опозиционим 
странкама радимо заједно на контроли избора, како би спре- 
чили њихову нерегуларност.

• С каквим програмом излазите на изборе?
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- Mm srno нaциoнaлнa, дeмoкpaтsкa и aнтикoмyниsтичкa 
sTpaHKa. 3aлaжeмo se зa фeдepaциjy Цpнe Гope и Cpбиje, у 
бyдyћнosти и Peпyбликe Cpпsкe, дaклe jaky saвeзнy дpжaвy м 
osлoбaђaњe од зaблyдa aBHojeBskor jyrosлoвeнsтвa. Mm srno зa 
вpahaњe духовних вpeднosти spпsкor нapoдa, пpaвнy дpжaвy, 
дeпoлитизoвaнy полицију и дpжaвни aпapaт, пpaвилнy пpивa- 
тизaциjy и дeнaциoнaлизaциjy, шободу мeдиja и soциjaлнy 
пpaвдy.

• Ваши противници вам приписују велику блискост са 
Социјалистичком народном партијом Момира Булатовића?

- CHC Hije дaлa подршку ни Бyлaтoвићy ни Mano- 
rneBihy. У jaHyapy srno изaшли Ha пpoтesтнa oкyпљaњa sarno 
зaтo дa би подигли n a s  против seпapaтиsтичкe пoлитикe 
M raa \yKaHoBiha, против иsтepивaњa нaшиx пosлaникa и 
oдбopникa из peпyбличкor и oпштинsкиx пapлaмeнaтa и дa бм 
se изборили зa вaнpeднe пapлaмeнтapнe избope, Koje peжим 
Hije xTeo. Из mstmx paзлora поново би marn™ Ha пpoтesтнa 
oкyпљaњa.

• Зашто сте подржали иницијативу СНП за опозив 
премјера Контића, о којој he се данас одлучивати у  савезнопј 
скупштини?

- ^ s r c e  jaHyapsKMx збивaњa у Подгорици, први srno по- 
кpeнyли ту инициjaтивy!. Контић je oдиrpao syмњивy и Hera- 
тивну улогу. Био je j^H a блeдa fnrypa, блeдe Caвeзнe влaдe, 
у jeднoj блeдoj saвeзнoj дpжaви. Пoдpжaли sмo њeroвy sмeнy, 
jep sмaтpaмo дa saвeзни пpeмиjep rnopa дa KopnsTM Уsтaвoм 
дaтa oвлaшћeњa и osTBapn jaky фeдepaциjy. Дa je Tako било, 
saдa He бммо дoживeли sитyaциjy дa peпyбличкe oлиrapxиje 
ysлoвљaвajy oпsтaнaк и фyнкциoниsaњe Caвeзнe влaдe и др- 
'aB e . 3aTo he нaши пosлaници дaнas sBakako, raasaTM зa 
sмeнy Paдoja KoHTiha

HoBMHap “Beчepиx hobostm”
Bukm^  Ctpyrap

197



Божидар M. Бојовић

13
ПЕРИОД ОД 1998 ДО 2001 ГОДИНЕ

Прослава Српске нове 1999  ̂ године, Несугласице Но- 
вице Станића са Главним одбором, Измјена устава СРЈ којом 
се омогућава Милошевићу нови мандат. Желидраг Никчевић 
се самоиницијтивно повлачи са положаја предсједника СНС. 
Интервју 4-

На првој конститутивној сједници послије Ванредне 
изборне скупштине СНС, изабрани су потпредсједници стра- 
нке (др Ранко Кадић и Марко Дурутовић) и Извршни одбор 
(предсједник Андрија Мандић). Друга сједница Главног одбо- 
ра одржана је уочи НАТО агресије на СРЈ. Дат је Проглас 
којим се осуђује вандалски чин агресије.

Након агресије НАТО пакта на СР Југославију и отво- 
рене издаје црногорског режима, Главни одбор Српске наро- 
дне странке је донио одлуку да прихвати понуду предсједни- 
ка Савезне владе и да представници СНС партиципиррају у 
новој реконструисаној концетрационој савезној влади. Главни 
разлог за доношење овакве (б.јула 1999.године) одлуке саста- 
јао се у покушају да Странка јасно искаже своју приврженост 
савезној држави, да разбије медијску блокаду наметнуту од 
црногорског режима, као и да обезбиједи стабилније финан- 
сирање текућих страначких активности.

Добијени су следећи ресори:
Желидраг Никчевић, министар без портфеља,
Проф. др Богољуб Шијаковић, министар вјера,
Андрија Мандић, замјеник министра привреде,
Петар Тројановић, помоћник министра саобраћаја, 
Милош Бојовић, помоћник министра унутр. трговине, 
Милорад Пековић, помоћник директора савезних 
робних резерви,
Будимир Алексић, шеф кабинета министра 
без портфеља
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Исправност овакве одлуке врло брзо ће се потврдити. 
СНС је почела да добија простор у свим југословенским меди- 
јима и уважавана је као релевантан политички фактор.

Позитивни ефекти уласка у Савезну владу најприје ће 
се осјетити у материјалном консолидовању странке. Међутим, 
професионални квалитети кадрова које смо предложили на 
одговорне функције су заиста завидни. У неким срећним вре- 
менима сигурно би њихова улога и 
допринос били значајнији.

Посебни значај смо покло- 
нили избору кандидата за министра 
вјера. Дилеме су биле између др Ши- 
јаковића и Љуба Глушца, угледног 
интелектуалца и члана НС и СНС 
од првог дана. Одлучили смо се за 
господина Шијаковића, који формал- 
но није био члан СНС, али је инте- 
лектуалац, византолог, универзитет- 
ски професор од угледа и високо 
уважаван у круговима спц.

Сл.42. Богољуб Шијаковић

И нијесмо погријешили. Господин Шијаковић је својим 
прегалачким ангажовањем, иницирањем неких законских рје- 
шења афирмисао одговорни ресор министра вјера, којем до 
тада, по наслијеђеној навици из предходних времена, није при- 
даван значај који заслужује.

Дочек Православне нове године, прве послије јану- 
уарских протеста, остао је за памћење. Маса народа, погото- 
во младог свијета сливала се на Трг Слободе и у порту цркве 
Св.Ђорђа. Кордони полиције су били на свакој страни. На- 
родно весеље, културно забавни програм, познати естрадни 
умјетници, све је било изванредно. Обраћање народу Њ.В.П 
Митрополита Амфилохија било је надахнуто, са пуно муд- 
рих порука. Просторије Црквене општине, гдје смо, послије 
свечаности, дошли на кратак одмор биле су претијесне. За 
столом, са Митрополитом. Момир Булатовић, Зоран Жижић, 
Божидар Бојовић, Желидраг Никчевић и други. Разговарали
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смо како да се спаси заједничка држава. Предлози су мање - 
више слични. Рекао сам: “ На попису становништва 2001. 
године, рјешава се судбина заједничке државе. Ако на том 
попису буде више од 30% Срба у Црној Гори, заједничка 
држава ће бити спашена. Заједничку државу ће тада подржати 
међународна заједница”. Сугерисао сам неке активности које 
би у том правцу требало да се предузму. Митрополит је 
подржао такав став и још више нагласио значачај резултата 
пописа становништва 2001. године. Подгорички режим ће од- 
ложити попис 2001. године, јер су подаци анкета о национал- 
ној припадности били веома неповољни по актуелни режим. 
Планираће се “стезање каиша”, по добро разрађеној мето- 
дологији и попис ће бити тек 2003. године. За штетне по- 
следице одустајања од устаљеног термина пописа, режиму није 
било стало.

У СНС, нажалост, проблем који је временом постојао 
све израженији, било је дисонантно понашање др Новице Ста- 
нића послије предсједничких избора. Он је тврдокорно засту- 
пао став да се у истој мјери морају нападати ДПС Мила 
Ђукановића и СНП Момира Булатовића. Уочљива колебљи- 
вост коју је показао пред други круг предсједничких избора, 
побудила је код неких чланова сумњу да иде на руку Милу 
Ђукановићу, па чак, како то код нас обично бива, да је његов 
човјек. Према неким изјавама које нијесу биле у складу са 
званичном политиком СНС, јавно саопштене, поспјешивале су 
све више несугласице. Његове критике да се СНС сувише 
приближила СНП, странци лијеве орјентације, доливале су 
уље на ватру која је тињала. Према др Станићу су посебно 
сумњичави били чланови ГО из Никшића. Крајем 1999. 
године је заказана сједница ГО СНС на којој се расправљало
о “статутарној одговорности др Новице Станића”. Тражено је 
да се искључи из странке. Знао сам какав би то ударац био 
за ионако рањиву Српску народну странку. Др Станић је један 
од првих, изворних “народњака”, са несумњивим угледом, по- 
себно у неким општинама, и то би озбиљно уздрмало стран- 
ку. Био сам против кажњавања др Станића и то је одлучило 
да Главни одбор одустане од кажњавања др Станића. Надао 
сам се да ће др Станић са више толеранције наставити рад у
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CHC. Уочи Пpaвosлaвнe 2000. гoдинe, упутио sarn му опши- 
рно пиsмo, из Kojer ћу HeKe дjeлoвe цитиpaти:

‘̂ p a rn  Hoвицe,
Ломио saм se paHije дa Tm пишeм, arn saм oдysтajao. 

Heкaдa je у Torne билa пpesyднa личнa пoвpиjeђeнosт, нeкaдa 
личнa syjeTa, нeкaдa нaдa дa he se sTBapn дpyкчиje oдвиjaтм 
и KpeHyTM нopмaлним током. Melurarn, saдa видим дa sTBapm 
oBako He могу KpeHyTM нopмaлним током, a дa мoja двa пpвa 
paзлora тpeбa дa игак пoтиsнeм у други плaн и дa, ako hm 
paди чeгa друго, оно бap paди s o f tv e r e  дyшe, имaм oпpaв- 
дaњe дa ово пoкyшaм.

Дaклe, пoчehy sa чињeницaмa до којих држим дa sy 
nsTMHMTe:

- TBoje пoнaшaњe кроз нasтyпe, дosлeднo je изворним- 
пpинципимa HC (CHC) у skopo sвим eлeмeнтимa, пoseбнo у 
пoглeдy нaциoнaлнor, духовног и опозиционог.

- Melurarn, пpaвиш нeдoпysтивe пpoпysтe нeyвaжaвaњeм 
oдлyкa BehiHe у opraнимa sTpaHKe, a то je j^H a од тeмeљниx 
пpeмиsa дeмoкpaтиje.

- Дубоко Bjepujern, и то saм у пpoтeклoм вpeмeнy упор- 
но roHosno, дa то paдиш из soпsтвeнoг yбjeђeњa и sклoпa ли- 
чнosти, a He из било ког другог paзлora (поготово He из оног 
који Tm se пpипиsyje дa paдиш Kao човЈ^к Mana \ykaHo- 
Biha). He иsкљyчyjeм дa у твојим sтaвoвимa имa и личнe 
пoвpиjeђeнosти, лидepsкиx aмбициja и u ra n ja  оних до чиjeг 
sTaBa и ja вeoмa држим, arn који He sarлeдaвajy peaлнosr 
CHC Koja se нaшлa измeђy м у ^  и злa.

- 0вaквим пoнaшaњeм нaнosиш вeликy штeтy CHC и 
њeнoj политичкој миsиjи, a HapaBHo и seби jep yништaвam 
sboj' политички pejTMHr који sn гoдинaмa чasнo и дosтo- 
jaHsTBeHo s ra ^ o .

- Bjepyjeм дa se sBe ово rno 'e  пpeвaзиhи sa мaлo вишe 
paзyмиjeвaњa, a позитивни eлeмeнти TaKBor иsxoдa били бм
oбosтpaни.....CBaKaKo дa je зa CHC vemKa oпasнosт и CHD
Koja je aпsopбoвaлa вeлики дио шших биpaчa. Ja saм отво- 
peHo pekao и sтojим roa Tora дa je oBakaB CHП зaдњи sbm- 
лeни rajTaH spпsкoм нapoдy у Црној Гори. A™ ми мopaмo 
дosлeднoм тaктикoм ostBapMTM sтpaтeшки циљ-вpahaњe пов-
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јерења наших бирача који су сада уз СНП.... Твоји ставови и
политичка доследност су од огромног значаја када се за њих 
залажеш у оквиру органа странке. Изнесени ван органа и са 
минималном дисонанцом, постају, у рукама вјештих поли- 
тичких противника, батина и за странку и за тебе. Тако је 
било до сада. Довољна су била твоја и мала одступања од 
страначких ставова да то, првенствено СНП, вјешто пласира 
као доказ о нашем нејединству...

Драги Новице, заиста сматрам да мораш о свему овоме 
да се замислиш и да промијениш начин досадашег понашања. 
Мислим да треба да наставиш сарадњу са органима странке, 
да се у оквиру странке бориш за ставове који ће доприноси- 
ти њеном јачању и да доследно уважаваш донесене одлуке. 
Веома брзо би се повратило повјерење и затворила уста оним 
који свему овом желе да дају другу димензију. У томе ћеш 
имати моју пуну подршку, а убијеђен сам и већине, поготово 
када се поврати пољуљано повјерење. Својим доследним ста- 
вовима спречаваћеш непотребне заокрете, а доста си млад и 
имаш времена да кроз доследну демократску борбу преузмеш 
кормило странке у следећем мандату. Убијеђен сам да би сво- 
јим доследним и коректним ставом веома брзо допринио јача- 
њу својих позиција, а наравно и странке. У супротном, после- 
дице по странку и тебе су веома тешке. Било би од мене не- 
коректно да сада износим мишљење по кога би било теже. 
Јер ту судбину не би заслужили ни ти ни странка. Сувише си 
Ти, мој драги Новице, уложио у идеју СНС да би сада могао 
без тешких ломова да мијењаш путању. Заиста очекујем твој 
разуман и коректан поступак.

Кроз све ово желим да укажем на доста наивно пои- 
мање ствари само кроз двије крајности, када је реалност до 
зла Бога слојевита и захтијева не само доследност него и муд- 
рост. Ти посједујеш и једно и друго, само треба да их исто- 
времено користиш.

На крају, теби и твојој породици, много среће у Новој 
2000. години. Христос се роди!

Уочи Нове православне 2000. Божидар Бојови}”
Нажалост, и ово писмо није утицало на др Станића. За 

његово поимање било је неважно што сам ја спријечио да
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буде искључен из странке и што сам при томе навукао револт 
многих чланова ГО, а Бога ми, и дијела чланства. Није помо- 
гло ни то што сам смиривао реакције на његове бројне иступе 
и нападе на Главни одбор СНС и друге органе, нападе који 
се не могу износити преко јавности, па да су све саме истине, 
а да не слиједе последице. Није помогло ни то што сам пре- 
шао преко његовог понижавајућег и нецивилизованог поступ- 
ка при опструкцији иборне трибине СНС у Пљевљима, преко 
обмана којима је у име Општинског одбора Пљевља, наносио 
огромну штету Српској народној странци. Желио сам да га 
сачувам, јер сам се надао да ће се једном уразумити, да ће 
схватити да гријеши и да ће покушати да поврати свој веома 
пољуљани углед у чланству СНС. Требало је бити слијеп, а 
то заиста нијесам, па не примијетити да Станић у свим сво- 
јим нападима циља на мене, а нишани друге. Прелазио сам и 
преко увреда којима је вријеђао моју породицу. Мој приступ 
је и ту био јасан: такви потези више штете оном ко их 
генерише, него оном коме су упућени.

У сваком случају, СНС се морала заштитити од Стани- 
ћевих напада и учињено је то на најбезболнији начин. Главни 
одбор је, послије извјештаја предсједника ГИШ г. Андрије 
Мандића, одлучио да распусти све општинске одборе у који- 
ма је СНС претрпјела изборни неуспјех. Један од три таква 
одбора био је и пљеваљски. Разлог је свакако био одбијање 
др Станића да сарађује са Изборним штабом и органима стра- 
нке. Нормално је да се послије тога формира нови општинс- 
ки одбор. Др Станић је тако, сам себе пасивизирао, али је 
остао у СНС.

Почетком јуна 2000. године Српска народна странка је 
на ванредним локалним изборима у Подгорици и Херцег Но- 
вом освојила четири одборничка мандата. У Херцег Новом 
смо постали једна од три владајуће странке, а у Подгорици 
смо добили свој одборнички клуб.

Почетком јула наши посланици у савезном парламенту 
гласали су за измјене Устава СРЈ, без претходне одлуке Гла- 
вног одбора. Одлука је донесена уз пуну подршку предсједни- 
ка Желидрага Никчевића и предсједника ИО Андрије Ман- 
дића. Од шест посланика, само је др Станић гласао против.
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Torn измjeнoм Уsтaвa, rpaђaнимa se први пут пpyжилa прили- 
Ka дa диpeктнo биpajy нajвишиe opraHe влasти, бeз могућих 
блoкaдa од sTpaHe пapтиjsкиx oлигapxиja. Tимe se у знaчajнoJ 
rnjepM eлиминишy кoнфeдepaлни eлeмeнти у фeдepaлнoj др- 
'aBM, и то je у sклaдy sa пporpaмsким нaчeлимa CHC. Me- 
ђутим, било je oчиглeднo дa se изa oBe измjeнe Уsтaвa Kpnje 
нaмjepa дa se Cлoбoдaнy Mилoшeвиhy омогући поновно KaH- 
дидoвaњe зa пpeдsjeдникa Caвeзнe дpжaвe. И то je бeз дaљ- 
њer, HeraTMBHa sTpaHa oBe ^ rn j^ ^ . HeraTMBHa sTpaHa прих- 
вaтaњa пpoмjeнe Уsтaвa у чијој пoзaдини je нaмjepa пpyжaњa 
шaнse MttnorneBMhy зa нови мaндaт, по CHC je и то што se 
дoлaзи у колизију sa Дeмoкpaтsкoм sTpaHKorn Cpбиje, Koja je 
билa против измjeнe Уsтaвa. Гosпoдин Koштyницa je лaкo 
пpoзpeo нaмjepe измjeнe- дa se зaдpжи Cлoбoдaн ManorneBih 
Ha влasти, a Has oбaвeзyjy дeклapaциja и Cпopaзyм o sTpaHa- 
чкој sapaдњи. И вишe од Tora: њeгoвa нeseбичнa мopaлнa и 
мaтepиjaлнa помоћ у тeшким sитyaциjaмa по CHC. He sмиje 
se зaбopaвити дa je rosпoдин Koштyницa jeдини пoзнaтиjи по- 
литичap из Cpбиje који Hije дoшao Ha инayгypaциjy M raa 
\yKaHoBiha Ha Цeтињy 1998. roдинe. Heзroднa sTpaHa je 
sBaKako и то што sy пosлaнички клуб CHC, пpeдsjeдник 
sTpaHKe и ИО, дoниjeли Tako Ba'Hy одлуку бeз пpeтxoднe 
saraasHosTM ГО. Гosпoдa Hикчeвиh и Maндиh o Torne Hijesy 
oбaвиjesтили ни члaнoвe Пpeдsjeдништвa sTpaHKe (др Бојо- 
Biha, др Kaдиha, MapKa Дypyтoвиha, HoBaKa Paдyлoвићa). 
Пosтyпaк дoнoшeњa Te одлу^  oпpaвдaвaн je изyзeтнoм хитно- 
шћу и диsкpeциjoм, који sy oнeмoгyћaвaли sTaTyTapHM rosTu- 
пaк. Ипaк, општи je yTnsaK био дa se roa oBora крило нeштo 
друго. Др CTaHih je у овом sлyчajy, пpeмa мој^ м  мишљeњy, 
пosтyпиo иsпpaвнo и дosлeднo политици CHC.

У вeзи sa овим дa иsпpичaм и jeднy aнerдoтy. По по- 
sлaникe CHC из Црте Гope, који sy Beh по sKpMBeHorn дого- 
вору Hикчeвиha и M a^n h a тpeбaли дa raasajy зa измjeнy 
Уsтaвa, дoшao je мaли aBnoH из Бeorpaдa. Фино sy se rosтилм 
дaн, двa. Пosjeтили 0плeнaц и видjeли HeKe друге знaмeни- 
t o s t m . Jeднoм pиjeчи, дpжaли их Kao мaлo вoдe Ha длaнy док 
Hijesy rлasaли. A кaдa sy oдpaдили оно због чeгa sy дoвeдeни, 
куд који. H m збopa o пoвpaткy aBMoHorn, ни мaлим ни peдoв-
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ним летом за Подгорицу. У возу хаос, љетња сезона је у току. 
Из Београда ме зове др Брајовић, један од пет посланика који 
је гласао за промјену Устава, иначе мој школски друг са 
факултета. Каже да не може да до|е. Пошто нијесам био оба- 
вијештен о току догађаја, изненађеном ми др Геро објасни све 
шта је било: како су отишли малим авионом за Београд, како 
су се гостили и дружили и како послије “обављеног посла” 
нико на њих не окреће главу. Тада сам, једини пут, у току 
дугогодишњег бављења политиком, похвалио Слободана Ми- 
лошевића. Братски му одвратих: “Осушила му се, а што не 
узе оклагију да вас све, осим Новице, са њом испрати” !. 
Група посланика се ипак некако вратила возом до Подгорице. 
Др Станићу се тако отворио широк простор за нападе на 
СНС. Али зашто и на мене? Ни лук јео, ни лук мирисао! 
Изгледа, по оној народној: “ ‘Због Илије, мрзи светог Илију” !

На сједници ГО одржаној 27. јула расправљано је о 
овом поступку. Постојала је бојазан од опасних подјела. Ипак, 
послије веома полемичне, али демократске и коректне рас- 
праве, усвојена је Одлука којом ГО сматра да је “у проце- 
дури доношења уставних промјена, испољен недостатак нео- 
пходног демократског капацитета и упозорено да се таквим 
начином одлучивања веома озбиљно пријети унутар страна- 
чком јединству. Учешће у доношењу тако важних одлука, као 
што је измјена највишег правног акта земље, подразумијева 
пуну страначку координацију и сагласност Главног одбора. 
Овај поступак по важним политичким и страначким пита- 
њима, у ванредним околностима, једино је важећи до одржа- 
вања прве следеће Скупштине СНС...” Ово је било неко 
Соломонско решење. Да је Главни одбор својом одлуком осу- 
дио предсједника СНС, предсједника ИО и савезне посланике, 
онда би то аутоматски значило неповјерење руководству. 
Послије тога, логично слиједе њихове оставке и ванредна 
Скупштина. То би без сумње, изазвало велике проблеме у 
странци, у тренутку када се очигледно опорављамо и кад нас 
тек очекују значајна политичка искушења.

На сједници Главног одбора, одржаној у Мојковцу 13. 
августа 2000. године, донесена је одлука да СНС изађе на 
савезне изборе заказане за 24. септембар 2000. године. На
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овој сједници је формиран ГИШ, усвојен програм његовог ра- 
да и, у начелу, усвојена изборна платформа.

На следећој сједници, 20. августа у Подгорици, усвоје- 
на је изборна платформа и утврђена посланичка листа за оба 
вијећа Савезне скупштине. На овим изборима, СНС је ост- 
варила следеће резултате:

1. Избори за Вијеће Република (носилац листе др 
Божидар Бојовић) 9.392 гласа, или 7,42% изашлих бирача

2. Избори за Вијеће грађана (носилац Желидраг 
Никчевић) 8.137 или 6,42% изашлих.

Према овим резултатима СНС је освојила два посла- 
ничка мандата у Вијећу грађана (Желидраг Никчевић и др 
Ранко Кадић) и један, од двадесет, мандат у Вијећу Република 
(др Божидар Бојовић)

Резултати гласања за предсједника СРЈ обрађивани су 
у Савезној изборној комисији јер је за ове изборе територи- 
ја СРЈ била једна изборна јединица. Из извјештаја добијеног 
од нашег представника у СИК, господина Сретена Пејовића. 
види се да је на 27-ој сједници СИК, одржаној 26.09.2000. 
године, дошло до тешке злоупотребе и фалсификовања резул- 
тата предсједничких избора од стране предсједника СИК и 
њених сталних чланова, на штету новоизабраног предсједника 
СРЈ др Војислава Коштунице.

Наш представник, г-дин Сретен Пејовић, је заједно са 
представницима ДОС-а гласао против понуђеног лажног ко- 
начног резултата предсједничких избора. О томе ме обавијес- 
тио телефоном.

У тим драматичним тренуцима када је читава Србија 
на ногама, када пријете грађански сукоби, тражио сам од 
предсједника СНС г-дина Никчевића да као предсједник Стра- 
нке осуди покушај изборне крађе и хитно испред СНС по- 
шаље подршку г. Војиславу Коштуници. Нажалост, господин 
Никчевић који је био у Београду, у телефонском разговору се 
двоумио. То је мене страшно наљутило, а др Кадића, пот- 
предсједника Странке, такође. На брзину смо консултовали 
телефоном остале чланове Предсједништва СНС и послао 
сам, испред СНС и своје лично име подршку господину Ко- 
штуници и честитао му изборну побједу. Била је то једна од
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првих подршки коју је у тим преломним тренуцима добио 
господин Коштуница. На такав став и потез СНС и ја, пер- 
сонално, били смо обавезни, као потписници декларације са 
ДСС и Споразума о сарадњи двије странке. А прије свега, да 
као легалисти, морали смо да осудимо све незаконите радње 
које су се десиле током избора.

Предсједник СНС, господин Жеидраг Никчевић, изло- 
жен је ударима и покушајима да се компромитује. Користи се 
неповољна околност што као министар у влади Момира Бу- 
латовића није у могућности да у пуној мјери заступа ставове 
СНС. У нападима су предњачили др Станић и др Кадић и при 
томе су, мислим, често претјеривали. Отежавајућа околност 
за г. Никчевића била је то што је био са сталним боравком 
у Београду, што је умањивало могућност интезивнијег кон- 
такта са органима странке. Сагледавајући првенствено нега- 
тивне последице по СНС те антипропаганде која се води 
пртив њега, он је одлучио да се повуче са положаја предсјед- 
ника, да се не кандидује на изборној скупштини, повезујући 
такав свој став са мојим поновним преузимањем функције 
предсједника.

У изнудици у којој сам се нашао, схватио сам, уважио 
и прихватио став г. Никчевића. Без обзира на све замјерке 
које су му се тајно и јавно упућивале, првенствено да се су- 
више приклонио СНП-у, лијевој орјентацији, мислим да је у 
свом кратком мандату господин Никчевић водио корисну по- 
литику по СНС. Везивањем за савезну Владу, јачао је првен- 
ствено економску позицију странке, али и њену медијску пре- 
познатљивост. Ово нам је у условима беспризорне блокаде од 
стране државних медија у Црној Гори, било од посебног зна- 
чаја. Мислим да је он у времену док се налазио на челу 
странке успио да брод СНС проведе преко многих хрдина, 
можда ту и тамо огребан и ништа више. Умио је да се снађе 
за себе, али и за Странку! И у тим опаким временима, када 
је пријетила опасност потпуне маргинализације СНС, госпо- 
дин Никчевић је значајно допринио да се одржимо на поли- 
тичкој сцени.
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Интервју 4.

ТРИ УСЛОВА ОПСТАНКА
(Божидар Бојовић, Интервју “Вечерњим новостима”,

1. фебруар 2001. године)

Било је и до сада преломних тренутака у историји срп- 
ског народа. али су у Црној Гори сада толико надошле стра- 
сти да угрожавају постојање државе, СПЦ и марода* За опс- 
танак државе пресудан је став међународне заједнице, пред- 
стојећи избори и попис становништва у Црној Гори Можда 
окупљање СНС, СНП и НС у коалицију по угледу на ДОС

Србија и Црна Гора на почетку трећег миленијума не- 
мају права да понове раније грешке и морају дефинитивно 
да уобличе заједничку државу као модерну федерацију у ин- 
тересу народа, а не појединих политичких странака  ̂ Таква 
држава обезбједила би просперитет друштва, национални 
препород и економско благостање1

Било је много преломних момената у историји српског 
народа додаје овом упозорењу др Божидар Бојовић, почасни 
председник Српске народне странке у Црној Гори али ово 
време, када су у Црној Гори до те мјере надошле страсти, 
које хоће” да главу раздробе тијелу, како би на мукама издис- 
али членови”, носи ризик опстанка државе, Српске право- 
славне цркве и народа.

• Како се у  садашњим околностима најбоље може 
изразити политичко и  национално јединство нашег народа?

- Иако је државна криза у СРЈ политички индукована, 
организовање и уређење државне заједнице са две чланице не- 
једнаке величине, могуће је, јер се ради о једном државо- 
творном народу. Уставотворном скупштином би зато требало 
преуредити заједничку државу у демократски уређену фед- 
ерацију, у којој ће се на најделотворнији начин остварити сло- 
боде и права грађана и уважити историјске околности.
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OTBopeHo yниjaћeњe

To што je aктyeлни pe'Mrn у Црној Гори фopмиpao 
тзв ‘̂ u ^ a rn K u  aклaдeмиjy”, тзв “ЦПЦ”, измишљa цpнorops- 
ки jeзик, зaтиpe ћирилицу, фaлsификyje MsTopijy и штa sBe 
још, гајгрубљи je yдap у нaциoнaлни, духовни и културнм 
^enTiTeT Цpнoropaцa, sмaтpa нaш saroBopHMK.
- To je sмишљeни пpojeкaт yниjaћeњa Цpнe Гope Koje se saдa 
sпpoвoди oTBopeHo. Пoдsehaм Bas дa je нayчни и културнм 
stu6 подгоричког peжимa, пpeдseдник тзв “Дyкљaнsкe aka- 
дeмиje”, rosпoдин Jeвpeм Брковић, oTBopeHo ^javno: ”Mn Цр- 
ногорци били srno прво кaтoлици, ra  Has je Taj reнoциднм 
CaBa Heмaњиh пoпpaвosлaвиo. Цpнa Гopa rnopa дa se BpaTM 
sBojoj ayтoкeфaлнoj цркви. Ja видим Црну Гору sa њeним 
мopeм, дoмopjeм и yзмopjeм у унији sa Aлбaниjoм и XpBa- 
тsкoм у којој he кaтoличaнsтвo бити знaчajнo зasтyпљeнo” 
Tpeбa ли oвoмe кoмeнтap? Tpaгичнo je saмo то што Te 
Дaнajsкe дapoвe многи Црногорци пpимajy бopehи se нaвoднo 
зa Црну Гору.

• Шта би могло бити пресудно за опстанак Србије 
и  Црне Горе у  таквој држави?

- 0длyчyjyћa sy три мoмeнтa. Прво, sTaB мeђyнapoднe 
зajeдницe, пpвeнsтвeнo HoBe aмepичкe aдминиsтpaциje. M e|y- 
нapoднo пpизнaњe CPJ и пpиxвaтaњe фeдepaциje Kao нajбoљeг 
pjeшeњa зajeдничкe дpжaвe Cpбиje и Цpнe ^ p e ,  Be^KM je, 
нaимe, yдapaц seпapaтsитичкoм пpojeктy подгоричког peжимa 
који пosтaje мaлиrнo ткиво Бaлкaнa и Eвpoпe. Други мoмe- 
HaT sy пpeдsтojeћи пapлaмeнтapни избори у Црној Гори. 
Пoбeдa политичких sTparaka Koje se зaлaжy зa зajeдничкy 
дpжaвy Cpбиje и Цpнe Гope и oдлaзaк seпapaтиsтичкor Kpma 
ДПC у опозицију, били би Be^KM пoмaк Ka дeмoкpaтsким 
пpoцesимa и ysпosтaвљaњy rnnpa и sтaбилнosти у pernoHy. 
Tpehn, Ha дyжe sтaзe вeoмa Ba'aH мoмeнaт, je пoпиs sTa- 
HoBHMrnTBa у Црној Гори. Ako se Tpehnra sтaнoвништвa Цpнe 
Гope гациогално изjasни зa оно што jesy- Cp6m, oндa je и у 
мeђyнapoдним paзмepaмa sasвим изrлeднa нaклoнosт Ka очу- 
вaњy sтaбилнe фeдepaциje Cpбиje и Цpнe Гope.
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• Х о}е ли  СНС у  коалицију са Н С у  блок за зајед- 
ничку државу и  постоје ли  могу}ности да се две Народне 
странке уједине?

- У Црној Гори, али и шире је сасвим јасно да је СНС 
за очување идентитета, државног суверенитета и слободе срп- 
ског народа. Први смо упутили позив за коалицију народног 
јединства, ударајући у сва звона на узбуну. ДОС је показала 
како се скида тоталитарни режим. Сматрамо узвишеном оба- 
везом СНС, СНП и НС да окупе све антирежимске снаге у 
Црној Гори и да на следећим изборима, ни један једини глас 
који је против сепаратистичког режима, не буде бачен. Ако 
се зна да најмање 60 до 70 одсто грађана Црне Горе жели 
заједничу државу са Србијом, онда победа блока народног је- 
динства не би требало да до |е  у питање. Ту победу можемо 
угрозити једино ми сами.

Корак од седам миља

То што је НС господина Драгана Шоћа напустила погубну 
политику Новака Килибарде, ми прихватамо са уважавањем, 
али и са дозом обазривости, наглашава др Бојовић.
- Обазривост изражавамо кроз наду да ће у времену које 
долази, можда и у скоријој постизборној будућности, сазрети 
услови да СНС прихвати НС и да начине целину.Она би пред- 
стављала важан политички фактор са довољном снагом да 
усмерава политичку матицу у Црној Гори, а и у федерацији 
Србије и Црне Горе. То ће бити корак од седам миља у пре- 
вазилажеу подела, постављању додирних површина, помирењу 
и праштању.
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14
ИЗБОРНА СКУПШТИНА СНС У ДАНИЛОВГРАДУ 

Ж  0 i  2001«

Божидар Бојовић поново на челу СНС, Избор нових 
органа Странке, Политичке и организационе активности

Трећа скупштина СНС одржана је у Даниловграду 10. 
фебруара 2001. године. Као гости, Скупштини су присуство- 
вали академик Љубомир Тадић, проф. др Славенко Терзић, 
Жарко Команин, Никола Кусовац, Симон Ђуретић и други

Сл. 43. Скупштина СНС у Даниловграду 2001. године

У радном дијелу Скупштине, усвојен је Извјештај Пре- 
дсједника СНС г. Желидрага Никчевића о раду између двије 
скупштине.

У обраћању посланицима Скупштине, кроз кратку рет- 
роспективу догађаја, потенцирао сам:

“Из извјештаја г-дина Никчевића, предсједника СНС 
изме|у претходне и ове скупштине, могли сте видјети чему је 
све била изложена СНС и шта је све морала да преброди од
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1997. године до сада. У таквој ситуацији, осуђени на полити- 
чки одстрел, изложени незапамћеном терору од стране акту- 
елног режима, морали смо да у драматичним политичким 
догађајима усмјеравамо брод СНС како би остали доследни 
темељним опредјељењима очувања државног, националног и 
духовног јединства српског народа. Успјели смо да странка 
учествује у владајућој коалицији на савезном нивоу, да имамо 
свој министарски ресор, замјеника и више помоћника у са- 
везним министарствима, амбасадоре и конзуле, да учествујемо 
у коалицијоној власти у три општине у Црној Гори, да доби- 
јемо одборнички клуб у Подгорици, да одржимо и појачамо 
организациону структуру странке, да ојачамо чланство. Све то 
смо успјели, а да останемо странка која слови за најпоштени- 
ју, најдоследнију и најхрабрију. То се може назвати успјехом 
и никако друкчије. Зато досадашњи Главни одбор и предсјед- 
ник СНС могу слободно, отворено и достојанствено свакоме 
погледати у очи.

Поступак предсједника СНС г.Никчевића, у ситуацији 
када је изложен ударима и покушајима да се компромитује, 
не само политички, и када је са безобзирном пропагандом мо- 
гла да се нанесе штета странци, он се водио и води интере- 
сом странке и настојањем да позиција СНС на следећим из- 
борима и евентуалном референдуму буде што препознатљиви- 
ја и боља.

У таквом контексту сам доживио и прихватио његов 
предлог и одлуку Главног одбора СНС да будем кандидат за 
новог предсједника СНС. Нијесам вођен било каквим другим 
амбицијама, поготово не оним које су покушали да дају неки, 
тумачењем да се тога прихватам са функције почасног пред- 
сједника странке. Прихватам се због тога што сам дубоко св- 
јестан да требам да помогнем СНС-у у овом моменту. По- 
требан сам СНС-у због идентитета, као препознатљив човјек 
од првог дана њеног формирања 1990. године, потребан сам 
СНС-у и због професионалног, породичног ауторитета, поли- 
тичке доследности и морала. СНС-у сам потребан да би у 
мирним временима, а не пред изборе, помогао да прави људи 
до |у  на права мјеста, да их буде што више квалитетних и што 
више оданих и национално одговорних. Да смјене буду безбо-
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m e и дeмoкpaтsкe. И зaтo Beh Ha sлeдeћoj изборној sky- 
пштини 'e ^ r n  дa Ha мoje мjesтo дoђe други човЈ^к кojeм hy 
дaти пуну подршку.”

У кpaheм пpeглeдy, aпosтopфиpao saм HeKe eлeмeнтe из 
^ o ^ r n a  зa чију hy se peaлизaциjy зaлaraти, a који je дos- 
тaвљeн sкyпштинapимa. Излaraњe sarn зaвpшиo позивом Ha 
sтpaнaчкo jeдинsтвo:

“Политички ysпoни и пaдoви Hapoднe sTpaHKe у Bpe- 
мeнy ro d n je  1990. roдинe нajбoљи sy пoкaзaтeљ знaчaja sTpa- 
нaчкor jeдинsтвa. И оно што se дeшaвaлo у CHC-y у jeднoм 
вpeмeнy, нajбoљи je индикaтop колико диsoнaнтнosт HaHosm 
штeтy sтpaнци. Овом приликом пoтeнциpaм дa je jeдaн од 
raaBHMx paзлora што se пpиxвaтaм кaндидaтype жeљa дa se 
пosтиrнe sтpaнaчкo jeдинsтвo. Пoштoвaњe Пporpaмa, CTaTyTa 
и yвaжaвaњe xMjepapxije sy пpeдysлoв брзог нaпpeткa m 

ysпoнa CHC Ha политичкој s ^ h m  Цpнe Гope. Динaмикa тих 
кpeтaњa током пosлeдњиx мjeseц дaнa дaлa нaм je зa пpaвo.” 
Ha мој пpeдлor зa пoтпpeдsjeдникe sTpaHKe sy изaбpaни: др 
PaHKo Kaдиh, HoBaK Paдyлoвиh, ^ T a p  TpojaHoBih и Byкoмaн 
Фeмиh.

У Глaвни одбор CHC изaбpaни sy: Aлeкsиh Будимир, 
Бaкpaч Дparo, Бoгojeвић Beљкo, Бojaнoвиh др Бopиsлaв, Бо- 
јовић др Бoжидap, Бpajкoвиh PaTo, Бyлaтoвиh Дparaн, Бpa- 
јовић др ^ o p ra je , Bojвoдиh Пpeдpar, Byлeвиh Дpaгaн, Byjn- 
новић Пpeдpar, ByKMheBih MnpKo, ByKoBih H o b o , ByKoBih 
Mиoдpar, ^ p a h  Pajko, Голубовић MnnoBaH, Гогић M a^M H , 
Грдинић M anih , Дaмjaнoвиh Paдojицa-Бaтo, Дивaнoвић 
Бpaнкo, Дaнилoвиh Гopaн, Дeдeиh Добрило, Дyлeтић др Иво, 
Дурутовић MapKo, Ђypђeвaц Mиpaш, \yKaHoBih Mилyтин, 
Ђурковић Блaжo, Живковић @apko, 3eц Бoжидap, 3eчeвић 
Paдoш, 3ejaK др Minoje, Ичeвиh Бoжидap, Ивaнoвиh Cимo, 
JeBpnh Haтaшa, Kaдиh др PaHKo, Kapaunh Жapкo, Koмap др 
Гopaн, Koвaчeвић KpsTo, Киковић Гopaн, KoBijaHih M^ftaH, 
Kљajeвиh Дparosлaв, Kpивoкaпиh MapKo, K asann^  LyKa, 
LeKih MnnaH, LeKih Гиш, Лeпosaвиh 3opaH, MapKoBih Дpa- 
raH, MapKoBih Илиja, Maндиh Aндpиja, M m i o b m }  ParniKo, 
MapKoBih Mилaдин, MnjaHoBih Bepa, MapTMHoBih Дaнилo, 
Mиjyшкoвиh Жapкo, Mиличић Paдoмaн, Myмин Beљo, Maчић
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Горан, Недовић Вукан, Никчевић Желидраг, Поповић Магда- 
лена, Пивљанин Мишо, Перовић Драгица, Пековић Милорад, 
Поповић Јакша, Перуновић др Павле, Радовић Андрија, Ра- 
дуловић Новак, Рафаиловић Мило, Радуловић др Василије, Ра- 
дуновић Славен, Рајковић Вучко, Радовић Радојица, Ракоче- 
вић Миодраг, Раденовић Гојко, Симоновић Драган, Стругар 
Небојша, Станић др Новица, Станишић Миљан, Тројановић 
Петар, Фемић Вукоман, Церовић Гаврило, Чађеновић Ђуро, 
Чоловић Миленка, Чворовић Милисав,Чуровић Жељко, Ћин- 
ћур Радомир, Ћетковић Драган, Шљиванчанин Светомир.

На првој конститутивној сједници ГО изабран је Извр- 
шни одбор СНС у саставу: Баљевић Лука, Бојовић Милош, 
Булатовић Драгољуб, Влаховић Мирослав, Војводић Предраг, 
Вујошевић Слободан, Крговић Миливоје, Милић Момчило, 
Пековић Милорад, Перовић Драгица, Распоповић Зоран, Са- 
вовић Светозар, Фемић Драгослав, Чађеновић Вељо. За пред- 
сједника ИО, на предлог предсједника СНС, изабран је 
Андрија Мандић.

И заиста кренула је Српска народна странка пуним 
једрима. Примарни циљ је да се кроз републичке изборе у |е  
у Парламент Црне Горе. До тада, то није пошло за руком ни 
једној странци у Црној Гори. Српска народна странка ће усп- 
јети!

• Према разрађеном плану, врши се реорганизација, 
попуна општинских и мјесних одбора са ороченим терминима,

• Реорганизација, попуна и формирање нових општин- 
ских Клубова младик СНС,

.  Омасовљавање чланства,
. Стварање пристојних смјештајних услова за рад опш- 

тинских и мјесних одбора,
. Формирају се изборни штабови за престојеће парла- 

ментарне изборе,
. Чланови локалних општинских одбора и чланови ви- 

ших органа странке наступају на локалним и другим медији- 
ма, пробијајући режимску блокаду,

. У општинама, општински одбори организују Свето- 
савске свечаности,
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.  Општински одбори, на скроман, традиционалан на- 
чин прослављају славу заштитника СНС, божјег угодника Св. 
Василија Острошког (12.мај),

. На скроман, али медијски присутан начин обиљежа- 
вају се значајнији датуми националне историје, присуствује 
традиционалним народним саборима, црквеним светковинама, 

.  Успостављају се контакти са новим, значајним људи- 
ма. Колико овакви поступци могу да буду од користи, пока- 
заћу кроз један примјер који ми је остао у сјећању:

Посјетили смо, у породичној кући код Колашина, 
угледног ратника, официра Краљевине Југославије, познатог 
дисидента у поратној Југославији, Блажа Вујисића. У дубокој 
старости, али крепак, увијек достојанствен, како то доликује 
некадашњим официрима који су посебно држали до свог 
изгледа, понашања и угледа. Одржао је, својевремено, при 
формирању Народне странке у Колашину, један ватрени па- 
триотски говор и рекао тада много тога што се у то вријеме 
није смјело превалити преко уста. Овога пута нас је угос- 
тио домаћински, у својој кући. На зиду објешена бројна од- 
личја: Карађорђеве звијезде, Обилића медаље и сигурно преко 
петнаест других високих одликовања предратне Југославије и 
Црне Горе. Одличја за музеј. А рам неприкладан, стакло по- 
ломљено на више мјеста. Погледом питам Блажа. Разумије он 
и каже једноставно: “Не може се, мој докторе”. Кажем Мију 
Букилићу, члану Извршног одбора, који је био са нама у пос- 
јети код Блажа, да наручи пристојну зидну витрину, како то 
доликује овим знамењима и угледној кући и њеном домаћину. 
То је господин Букулић, веома квалитетно и брзо одрадио. И 
прочуло се далеко. Слично смо урадили у још неколико ситу- 
ација. Сјећам се, у Бјелопавлићима, у двије куће, Зети. Нави- 
као је наш народ, да му се долази само кад треба да се тражи 
глас за изборе. А онда се све заборавља. Те ситне пажње, 
људски однос, имају моћну снагу. Нажалост, ријетко их упра- 
жњавају наши политичари. Људски ме узбуђивала пажња и 
начин на који дочекује наш обични човјек госта у кући. Уви- 
јек сам настојао да те људе не заборавим. Да ми се не деси, 
не дај Боже, да ми се тај човјек јави у некој другој прилици, 
а ја да га не познам.
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15
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2001

КОАЛИЦИЈА ‘ЗАЈЕДНО ЗА ЈУГОСЛАВИЈУ”

Формирање изборне коалиције “Заједно за Југосла- 
вију”, Предизборне активности, Говор Божидара Бојовића у 
Бијелом Пољу, Учешће СНС у Савезној влади, Организацио- 
не и политичке активности, Опозиција има парламентарну 
већину у Црној Гори

На првој трибини послије Скупштине у Данилвграду, 
одржаној у Плужинама, промовисали смо идеју за формирање 
блока народног јединства, коју смо раније усвојили на Гла- 
вном одбору. Сматрали смо да СНС, СНП и НС имају снагу 
да оформе широки блок опозиционих странака које ће скину- 
ти са власти сепаратистички режим Мила Ђукановића.

Истина, није ту све ишло глатко. Ове три странке су 
биле за заједничку државу, али свака на свој начин. СНС за 
модерну и јаку федерацију Србије и Црне Горе, са демокра- 
тским институцијама и надлежностима. Народна странка је у 
многоме подржавала конфедералну Платфому Владе Црне 
Горе из 1999. године, када је партиципирала у власти и чији 
је потписник била. Мада се њено приближавање идеји ста- 
билне федерације увијек могло очекивати. Од Социјалистичке 
народне партије, у односу на Југославију, могло се рачунати 
на нешто између нашег става и става НС. Ипак, у том по- 
гледу смо нашли заједничко рјешење, постигнут је коали- 
циони споразум, формирана је коалиција “Заједно за Југо- 
славију”.

Пошто је, у међувремену, дошло до нове подјеле 
унутар СНП, на СНП чији је предсједник Предраг Булатовић 
и Народну социјалистичку странку - Момир Булатовић, одно- 
си змеђу ова два крила, некада јединственог СНП, били су 
такви да није било збора о укључивању и НСС у коалицију. 
А радикали, као увијек, остали су по страни. Ове двије стра- 
нке “просуле” су преко 15.ооо чистих, опозиционих гласова
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нapoдa који je био зa зajeдничкy дpжaвy. A paзликa sa којом 
je пoбиjeдилa кoaлициja Mana \yKaHoBiha “Пoбjeдa je Цpнe 
Гope”, у oднosy Ha ‘̂ ĵ ho зa JyrosnaBMjy”, билa je sBera 
5.000 rnasoBa!.

У пpeгoвopимa и aктивнsoтимa пpиje пoтпиsивaњa 
кoaлициje CHП-HC-CHC, зa CHC sy билa пoseбнo вaжнa двa 
питaњa, двиje дилeмe зa Koje sarn мopao saм дa одлучим, anm 
и sнosим oдroвopнosт! Пpвa, yHyTap CTpaHKe, дpyra, измeђy 
пoтeнциjaлниx члaнoвa кoaлициje ‘̂ ĵ ho зa JyrosnaBMjy”.

Kao што то yBijeK бивa пpeд избope, пosтojи плимa 
интepesoвaњa, peaктивaциja sTapor и прилив новог члaнsтвa. 
Behинoм, paди зaинтepesoвaнosти зa избopнe nnsTe. Ca пози- 
циja CHC, srnaTpao saм дa je нajвaжниje дa se y |e  Пapлaмeнт, 
дa se дoбиje soпsтвeни пosлaнички клуб и дa изaбpaнм 
пosлaници буду дosтojни peпpeзeнти CHC Kao дeмoкpaтsкe, 
тpaдициoнaлнe, кoнзepвaтивнe sTpaHKe дesнor ^ m p a .  To saм 
oбehao Ha Изборној sкyпштини CHC у Дaнилoвrpaдy, кaдa 
saм se пpиxвaтиo oдroвopнe f u n ^ ^ 'e  пpeдsjeдникa. Било je 
нopмaлнo oчeкивaти, дa нaш пosлaнички клуб Hehe бити бро- 
jaH и тим пpиje je било пoseбнo вaжнo дa ти пpeдsтaвницм 
буду зaиsтa биpaни по KBanMTeTy. Пpesaбиpao sarn, пpoцje- 
њивao oHe Koje sarn знao и тpaжиo HoBe који могу зaдoвoљи- 
ти кpитepиjyмe: oTpesnTosT и пaмeт, пpиsтojнo дpжaњe и pe- 
читosт, jasHoha изpaжaвaњa и пoлeмичapsки дух. Ha Глaвнoм 
одбору sarn био изричит у зaxтjeвy дa имaм гаободу избopa, 
пoтeнциpajyћи дa ни ja нити ико од пoтпpeдsjeдникa нeheмo 
бити пosлaници. Hиjesaм ysпиo дa пpидoбиjeм HeKe yrлeднe 
личнosти Koje Hijesy билe члaнoви CHC. Пoseбнo ми je жao 
што пpиsтaнaк Hije дaлa jeднa yrлeднa MHTeneKTyanKa, Koja би 
snrypHo у цpнoropsкoм пapлaмeнтy пpeдsтaвљaлa нов KBann- 
TeT. TaKo|e, Hije хтио дa пpиsтaнe ни MapKo Дурутовић, про- 
fe so p  Ha Филoзoфsкoм faKynTeTy у Hикшиhy. Jeдaн мeлeм- 
ни, пaмeтни чoвjeк који плиjeни sвojoм добротом и говорниш- 
твом. Hиjesaм speo у животу чoвjeкa TaKBor sклaдa измeђy 
дикциje и ToHanMTeTa rnasa. У први плaн, мoje визиje бyдyheг 
пosлaничкor клyбa CHC-a избио je Гopaн Дaнилoвић. H ob je 
у sтpaнци, oTpesnT je, nsTMHa мaлo зaпyштeн, pj^MT, пaмeтaн, 
sa paзвиjeним osjehajeм зa тpaдициoнaлнo и фолклорно. Ha-

217



Бoжugap M. Бojoвuh

значено је самосвојан, али то се могло и толерисати и кон- 
тролисати. Андрија Мандић, је релативно дуго био у НС-у и 
СНС-у, тада актуелни предсједник ИО, радан, брзо се сна- 
лазио у новим непредвићеним ситуацијама. Врло брзо сам 
запазио код њега неке црте које карактеришу добре поли- 
тичаре. Истина, речено ми је, да је припадао покрету Анте 
Марковића и да је заједном са Желидрагом Никчевићем, у 
Београду, донио одлуку, без консултовања са Главним одбо- 
ром, да наши посланици у Савезном парламенту гласају за 
измјену Устава. Тада су избјегли страначку одговорност ради 
мира у кући. Такође, цијенио сам његово породично поријек- 
ло а цијенио сам и његов храбри поступак када ме послије 
растурања протеста у Подгорици, 14. јануара, када сам оче- 
кивао хапшење, позвао његовој кући. Господин Новак Радуло- 
вић је изворни “народњак”. И душом и ставовима је био до- 
следан изворним опредјељењима Народне странке, односно 
СНС. Сиједе власи су му у младићком окружењу давале по- 
себну озбиљноат и уважавање. Изузетно ми је било стало да 
ова три човјека чине Клуб СНС. Сјећам се, касније, када 
сам Горана Даниловића представио Војиславу Коштуници, 
послије избора за предсједника СРЈ, рекао сам: “Видјећете, 
ово ће за годину дана бити најбољи посланик у црногорском 
Парламенту” ! И нијесам се преварио. Оно што сам тражио, 
они су посједовали. То што ће их неки други вјетрови, у јед- 
ном моменту, понијети, друга је прича. Од каквог је штофа 
ко саграђен, у нашем народу кажу: “ ‘Човјек не зна све док 
са њим заједно не потроши џак соли”.

Мој животни кредо је јасан и више пута сам га 
наглашавао: У борби за национална права, саборци међусоб- 
ни однос треба да заснивају на повјрењу. Ако тога нема, све 
је узалуд. И зато, од оних које сам сматрао саборцима, ника- 
да нијесам чувао ле|а .

Дакле, Главни одбор је прихатио мој предлог. Наравно 
да на изборним листама морамо бити и ја и др Кадић, ради 
препознатљивости, али ми не улазимо у црногорски Парла- 
мент. Др Кадић се мало јогунио, онако, у пролазу. Није ми 
се никада јавно супростављао, вјероватно из професионалног 
и генерацијског поштовања.
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Друга дилема била је у вези са бројем мандата у коали- 
цији. СНП је била, без сумње, најјача странка у коалицији. 
Али одмах иза ње, по снази, према бројним испитивањима, 
била је СНС. Народна странка је заимала кредибилитет што 
је напустила Владу, али имала је и тешку хипотеку коалици- 
је са Милом Ђукановићем који је, баш захваљујући тој коали- 
цији, уградио бројне потпорне стубове у своју сепаратистичку 
грађевину. Пред тим чињеницама су се губила сва она “оправ- 
дања” за улазак у коалицију (супростављање Милошевићу и 
сл.). Предност НС над СНС била је што је она парламен- 
тарна странка, а СНС није. То због чега није, нијесмо смјели 
да полемишемо, одмах би прорадиле емоције и коалиција би 
била угрожена. У опредјељивању ставова НС око мандата, 
најгрлатији и најтврђи је био господин Дрецун. Инсистирао 
је на 11 мандата. Мени је та цифра била сумњива јер се пок- 
лапала са укупним бројем мандата ЛС и СДП са којима би 
Ђукановић могао да одржава парламентарну већину. Бојазан 
је била утолико већа што је постојало неслагање унутар НС, 
односно, озбиљни конфликт између г-дина Предрага Попо- 
вића и Дрецуна, што се могло чути. Знао сам да је Поповић, 
у сваком случају, далеко већи поборник заједничке државе. 
Уз то, тих дана је и одјекнула вијест о неуспјелој “сачекуши” 
на Војина Лазаревића, такође, чврстог заговорника заједничке 
државе. Лазаревић је био високи функционер НС од њеног 
оснивања. Једноставно, имао сам утисак да се у Народној 
странци “нешто кува”.

Непосредно пред потписивање коалиционог споразума, 
примио ме Његова Светост Патријарх Српски Павле. То је 
догађај којим се богати душа и прилива огромна енергија. 
Имао је пуно разумијевање за оно за шта сам се залагао и 
добио сам благослов Његове Светости.

Да бих појачао преговарачку позицију око мандата, 
инсценирао сам састанак са г. Момиром Булатовићем о фор- 
мирању коалиције. Не јављам се на позиве, м е |у  којима је 
најчешће Предраг Булатовић. А онда пред полијетање авиона 
зовем Андрију Мандића и кажем да н а |е  Душка Јовановића 
и да му каже да сам се “договорио и да ћемо прихватити 
коалицију са њима”. Знао сам да се телефонски разговори
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прате. Наједном, зову сви: Коштуница, Матија....Пе|а. Сјутра- 
дан г. П е |а  Булатовић видно расположенији, потписујемо Спо- 
разум. Неповољнији је за СНС у односу на НС, у погледу 
мандата, али гарантује улазак СНС у Парламмент Црне Горе. 
Морам овдје нагласити коректан однос господина П. Булато- 
вића при усвајању критерјума коалиционог споразума. Могао 
је обезбиједити својој странци бољу позицију. Попуштао је да 
би коалиција била што јача.

Сл.44. Лидери КЗЗЈ: Б. Бојовић, П. Булатовић, Д. Шоћ

Послије потписивања коалиционог споразума, подгори- 
чке “Вијести” као ударну вијест, на првој страни, сопштава- 
ју: “Патријарх и Коштуница сломили Бојовића”. Нити су ме 
ломили, нити су ме сломили. Али сам се са пуном одговор- 
ношћу однио према добронамјерним савјетима “Свеца који 
ходи по земљи” и истинског пријатеља СНС и поборника 
државног, нациионалног и духовног јединства српског народа- 
господина Војислава Коштунице.
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Пpeдизбopнa кaмпaњa кoaлициje ‘̂ ĵ h o  зa Jyrosna- 
вију” oдвиjaлa se у aтмosфepи m s t m h s k o t  нaдмeтaњa. C jeднe 
sTpaHe, Bo.fta нapoдa, s дpyre sTpaHe, sHara пoлициjsкe дpжaвe.

3бог BenMKe пpaшинe Koja se диrлa око мог roBopa Ha 
митингу у Биjeлoм Пољу и због бројних пoдмeтaчинa од 
sTpaHe peжимa, поводом Tora, од бројних нasтyпa, MHTerpan- 
но ћу пpeниjeти TeKsT sтeнorpaмa roBopa који sarn oдpжao у 
Биjeлoм Пољу Ha вeликoм нapoднoм митингу 7.aпpилa 2001. 
roдинe:

“ Конферансије:- Предсједник Српске народне странке 
проф. др Божидар Бојовић!

Hapoд:-(вишe ByTa) БОЖО CPБИHE....!
Божо- Дaмe и гosпoдo, Бjeлoпoљци, бpaho и sesTpe, 

дошли sмo дa Baм кaжeмo дa snrypHo пoбjeђyje- 
мо Ha овим избopимa....- 

Hapoд:-пpeкидa ra гpoмoглasним aплayзoм)...- 
Божо: -(нasтaвљa)...Пpeд Baмa je, ynsTMHy, дeмoкpaтsкa 

BnasT, дeмoкpaтsкe Ц рш  Гope у дeмoкpaтsкoJ 
JyrosnaBMjM....- 

Hapoд:-(пojeдинaчнo) TAKO JEEEEEEEEEEE....- 
Божо: -(нasтaвљa)..пpeд Barna sy нeкoмпpoмитoвaни, у 

sтpyци дoкaзaни, у политици дosлeдни и rnopan- 
ни људи. Пpeд вaмa sy људи из нapoдa. Koann- 
циja ‘̂ ĵ h o  зa JyrosnaBMjy”), Cpпsкa нapoднa 
sTpaHKa, Hapoднa sTpaHKa и Coциjaлиsтичкa Hap 
oднa пapтиja...-

Hapoд:-(пo који ysaмљeни звиждук oдoбpaвaњa).....-
Божо: -(нasтaвљa)...sимбoл je yзвишeнor rnopana, узви- 

шeнe мyдposти и yзвишeнe sHare, зa sпas дpжa- 
Be, Цpквe и нapoдa, који sy yrpoжeни од sem- 
paтиsтичкor peжимa Mana \yKaHoBiha...- 

Hapoд:-(пpeкидa ra гpoмoглasнo)...000,УAAAAA!!!! 
Божо: -(нasтaвљa)...И зaтo je пpeд том политичком rpo- 

мaдoм, подгорички peжим у пaници. У пaници 
je пoseбнo пosлиje f i ja s k a  у HMKrnihy, jep Tako 
нeштo Hijesy oчeкивaли, a то им je o ^ rn em  од 
нapoдa дa se ypaзyмe, дa видe дa He srnaj^ дa pa-
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де оно што раде, да су ударили у луде вјетрове, 
да су засјекли тамо гдје се не смије ни таћи. Да 

су засјекли тамо гдје ни силни османлијски осва- 
јач ни било који силник није дирао.

Даме и господо, добро је што подгорички ре- 
жим чини све ово што чини, да би добио избо- 
ре и да би остао на власти.

Добро је што полиција скупља потписе за ст- 
ранке које режим активира непосредно пред из- 
боре и које треба да одраде свој посао.

Добро је што на бирачким списковима мртве 
проглашавају живима, добро је што живе прогла- 
шавају мртвима, добро је што фалсификују лич- 
не карте и пасоше 

Народ: УАААААААААААА!!!!!!-
Божо: (наставља).... добро је што умножавају на би-

рачким списковима имена оданих режиму и доб- 
ро је да (рас...) троше паре за изборну кампа- 
њу режимске коалиције - државне паре.

Добро је што се кола МУП-а Црне Горе об- 
лијепљују заставама Демократске партије соција- 
листа и СДП-а и слоганима тих партија. Добро 
је да полиција чува плакате режимске коалици- 
је, а цијепа плакате опзиције Добро је да се 
прогоне политички неистомишљеници, да се по- 
писују неподобни и да се они који су подобни 
стављају на мјеста која им не припадају.

Све је то господо тешко издржати. Све је 
то мучно издржати, али то је жртва свих нас 
коју сви морамо поднијети да би демократски 
свијет једном за увијек видио о каквом се режи- 
му ради и с ким има посла. Да виде да се ра- 
ди о последњој комунистичкој диктатури у Ев- 
ропи...  -

Народ: (појединачни звиждуци)...
Божо: (наставља)... да виде да се ради о реметила-

чком фактору мира у Европи и Балкану...
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Даме и господо, осјећам посебну обавезу да 
се овдје, у Бијелом Пољу, обратим господи 
Муслиманима...- 

Народ: (чује се један женски глас)...ОПААААА!!!-
Народ: (појединачни звиждуци)...-
Божо: Немојте да звиждите господо!!!-
Божо: Српска народна странка је национална и де-

мократска странка, ми ширимо љубав м е |у  љу- 
дима, ми ширимо слогу, не ширимо мржњу и 
подјеле господо... - 

Народ: (прекида га громогласан аплауз)... -
Божо: (наставља)...господо Муслимани, на Вама је

заиста велика одговорност!...
Народ: (чују се појединачни звиждуци)...-
Божо: (наставља)...Пред вама је историјска шанса да

успоставите чврсту везу повјерења са Вашим 
комшијама православне вјероисповијести. Ви 
добро знате да је ово “бити или не бити” за 
српски народ, знате добро да су нам угрожени 
држава, Црква и народ. Знате добро да је ог- 
ромна већина православног народа у Црној Го- 
ри за заједничку државу Србије и Црне Горе.

Знате добро да ако се раздвоје Србија и Цр- 
на Гора, цијепа се живо ткиво српског народа. 
Остајемо без државе, остајемо без Цркве, као 
народ постајемо Хазари. Народ који то постане 
носи рану, носи негативну енергију против оно- 
га кога је фиксирао као кривца. Морате, госпо 
до Муслимани нажалост прихватити чињеницу 
да ћете ви бити фиксирани као тај кривац.

Нема ни једног разлога који би Вама, Мусли- 
манима ишао у прилог да се раздваја Србија 
и Црна Гора. Граница сијече и Ваше живо тки- 
во, народно ткиво, као и наше. И Ви ћете ићи 
са пасошем код својих у Пријепоље као и ми.
И за вас ће на Коловрату бити царина као и 
за нас, а рампе м е |у  својима, никада не носе
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Народ:
Божо:
Божо:

Народ:
Божо:

Народ:

Божо:

добро. Не заборавите да данас огромна већина 
Муслимана подржава режим Мила Ђукановића... 

(звижди)...(бурно и дуготрајно)УААААА!!!- 
(наставља)...Немојте да звиждите господо!- 
Све до оног момента када овај режим није 

својим поступком прешао границу којом улази 
у екстремизам, Ваша подршка могла се реал- 
но посматрати, али оног момента када је тај 
режим, цијепањем државе, цијепањем Цркве и 
народа, ушао у воде екстремизма, нема оправ- 
дања за Вашу подршку!

Не заборавите истину- многи Срби данас мр- 
зе Муслимане, а Муслимани Србе, само зато 
што су екстремисти с једне и друге стране чини- 
ли зло у прошлости!-

(више пута) НИЈЕ ОВО ТУРСКА... !
Није ово Турска, али нијесу ни они Турци, 

него Муслимани, дјецо моја, и то мора да знате 
и то мора да схватите!-

(громогласни аплауз)..(више пута)СМАЈО 
СРБИНЕ!-
(наставља)... То треба да Вам буде и узор и 

путоказ.Посебна одговорност господо, стоји пред 
муслиманским интелектуалцима. Знам колики је 
њихов утицај у народу. Они морају добро да се 
замисле над својим поступком и својим ставом 
у овом моменту. Имају ли право да због неког 
личног циља или користи, продају и продубе јаз 
подјела између народа којем припадају и комши- 
ја са којима су живјели и са којима ће живјети 
и у будућности?

Господо Муслимани, моја порука има људску 
и политичку димензију. Њене добре стране, ос- 
јетићемо и једни и други, сви, ако будемо 
живјели у заједничкој држави Србији и Црној 
Гори.

Лошу страну, коју не смијем ни да поменем, 
(о) не до Бог да доживимо и једни и други, а
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дoживjeли бжмо их BjepoBaTHo у oдвojeнoJ 
Црној Гори. Ово je...- 

Hapoд: (чуЈ^ se jeдaн дуг и jak звиждук)...-
Божо: (He пpeкидa)...мoja oбaвeзa, дa о в ј  Kao чов-

jeK који шири љyбaв, који шири sapaдњy, којм 
шири љyдsкe oднose yHyTap paзличитиx Bjepa м 
paзличитиx нaциja, yкaжeм Ha оно, што у овом 
пpesyднoм мoмeнтy, тpeбa дa ypaдe Mysлимaни. 

Бpaho и sesTpe, rnasajTe зa Koaлициjy 
‘̂ ĵ ho зa JyrosnaBMjy” !

Hapoд: (дyroтpajaн aплayз)
Божо: Глasajтe бpaho и sesTpe дa sBaHe, дa sBaHe

'^Horn зa вaздa...- 
Hapoд: (пoчињe пjesмy)...0Д T 0П 0Л E , ОД T 0П 0Л E ..- 
Божо: (нasтaвљa)... a sBaHyhe кaдa диктaтypa Mana

\yKaHoBiha oдe у опозицију!
ЖИBJEЛИ!!!!!!
Hapoд: (aплayз, у пoзaдини se чyje пjesмa...CBУД CY

CTPAЖE, CBУД CУ CTPAЖE,ЂEHEPAЛA 
ДPAЖE....

• ••
Kao д о и з  дa je мeђy oкyпљeнимa било и He мaлo 

Mysлимaнa, мoжe se yзeти и то што шрод нити jeднoм Hije 
BMKao “Mano Typчинe”, по чeмy se види дa je то BehiHorn по- 
литички и нaциoнaлнo вeoмa sBjesTaH нapoд, док je током 
Жижићeвoг roBopa, нapoд, urnjes™ “Mano Typчинe”, BMKao 
“Mano Шиптapy” !!!”

Moja пopyкa rosпoди Mysлимaнимa, Ha промотивном 
митингу кoaлициje ‘̂ ĵ ho зa JyrosnaBMjy”, у Биjeлoм Пољу, 
je дубоко xyrnaHa и sa њом se oTBopeHo, jasHo, бeз лaжнoг 
yвиjaњa yкaзyje Ha syштинy пpoблeмa пpeд кojимa se нaлaзe 
Cp 6m и Mysлимaни, ann и Ц рш  Гopa.

KpeHyna je naBMHa нaпaдa Ha мeнe. Tипичнa peжимsкa 
uj^prna и бpyкa. Дoбиjao saм чaк и пpиjeтehe тeлerpaмe из 
Cyбoтицe. Пporлaшeн sarn чoвjeкoм који шири нaциoнaлнy мр- 
жњу и нeтoлepaнциjy!

Пошто sarn sTajao изa sBake pnj^M коју saм изговорио, 
знao добро љyдsки sмиsao њиxoвe пopyкe, ypa|eHM sy овм
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стенограми говора и послао сам их Мешихату Исламске зајед- 
нице у Београду и Подгорици, свим амбасадама. И наравно, 
све се смирило.

postoj! osnovana sum nja da ta veoma značajna analiza podataka nije ni 
izvršena. Ukoliko ovaj Zaključak Stručne radne grupe ne bude ispoštovan  
postoji osnovana vjerovatnoča da će se u birački spisak i dalje nalaziti 
značajan broj lica za koje nem a nikakvih podataka u službenoj evidenciji 
ličnih karata i prebivališta M inistarstva unutrašnjih poslova.

Na osnovu svega izloženog ukazujemo na sledeče:

1 .Konstatovane brojne nepravilnosti i nezakonitosti vodjenja biračkog 
spiska na dan 11.04.2001. godine nijesu otklonjene.

2.Zaključci Stručne radne grupe formirane na sastanku predsjednik. 
Vlade sa predsjednicima partija Izborne liste Z A JE D N O  ZA JU G O SLA  V1JL 
održanom dana 07.04.2001. godine, u m nogom e nijesu ispoštovani 0( 
strane M inistarstva unutrašnjih postova, opštinskih organa lokalne uprave 
i Komesarijata za raselja lica u Crnoj Gori, što će imati neminovne 
negativne posledice na tačnost i ažurnost zaključenog biračkog spiska.

3.Pravo uvida u službenu dokum entaciju Ministarstva unutrašnju 
poslova i opštinskih organa lokalne uprave, ovlašćeni predstavnici Izborni 
liste Z A JE D N O  ZA JUG O SLAV IJU , u skladu sa Zakonom o biraćkin 
spiskovima nastaviće i nakon zaključenja biračkog spiska u cilju izvršenje 
svih neophodnih planiranih radnji na sagledavanju podataka bitnih zc 
tačnost i ažurnost biračkog spiska.

M edjutim , posebno ističemo da od  strane M in istarska unutrašnju 
poslova -  Centra hezbjednosti Podgorica ovlašćenim predstavnicinu  
Izborne liste ZAJEDNO ZA JUGOSLA VIJU, dana 12. aprila 2001. godin  
nije dozvoljen uvid u službenu dokumentaciju tog organa.

Kako je  tačan i ažuran birački spisak osnovni preduslov za zakonit 
izbore, svoj stav u odnosu na zaključeni birački spisak za predstojeć 
prijevremene parlamentarne izbore 22. aprila 2001. godine. Izborna list 
Z A JE D N O  ZA J U G O SL A V IJ U  opredijeliće u narednim danima neposredn 
nakon kompletno izvršene analize tačnosti i ažurnosti navedenog biračko■ 

spiska.

S  poštovanjem,

Сл.45. Допис челника K33J предсједнику Ф.Вујановићу
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Предсједници странака коалиције “Заједно за Југосла- 
вију” су на састанку са предсједником Владе републике Црне 
Горе г. Филипом Вујановићем указали на проблеме, незакони- 
тости и неправилности у вођењу бирачког списка за предсто- 
јеће парламентарне изборе 22. априла 2001. године. Форми- 
рана је Стручна радна група чији су рад координирали др 
Ђорђије Блажић у име Владе РЦГ и Вуксан Симоновић у име 
Изборне листе “Заједно за Југославију”. Стручна радна група 
одржала је два састанка и једногласно усвојила Закључке ко- 
ји су достављени г. Филипу Вујановићу.

Пратећи реализацију наведених Закључака, предсјед- 
ници три коалиционе странке су дописом од 12.04.2001. упоз- 
нали господина Вујановића са низом чињеница и околности 
проблема, неправилности и незаконитости у вођењу бирачког 
списка.

На основу прецизно изнесених података и чињеница од 
стране Стручне радне групе, у допису је указано да бројне 
неправилности и незаконитости у вођењу бирачког списка на 
дан 11.04.2001. године нијесу отклоњене. Међутим, и послије 
овог дописа све је ишло по старом.

Мислим да је Коалиција “Заједно за Југославију” ко- 
ректно, веома пристојно и одговорно одрадила изборну про- 
паганду. Заиста је створема атмосфера изборне побједе.

Према договору нас тројице предсједника странака, 
коалиционих партнера (Предраг Булатовић, Драган Шоћ и 
Божидар Бојовић), на дан избора, резултате смо пратили у 
Изборном штабу, у просторијама СНП. Планирано је да буде- 
мо потпуно изловани и приступ треба да има само господин 
Дејо Абазовић, руководилац обраде података, који би треба- 
ло да у континуитету доставља податке. У почетку је тако и 
било. А онда су почели да долазе једни за другим челници 
СНП-а. У општој гужви, подаци које добијамо подгријавали 
су оптимизам. Колико сам се разумио у изборни процес и 
пребројавање, тренд нашег раста се наставља и када су 
прошла нека од најважнијих изборних мјеста у којима нијес- 
мо очекивали добре резултате. Почињу окупљања. Око зграде 
СНП-а, на обали Мораче, маса. У телефонским разговорима 
неких челника СНП-а, путем мобилних телефона, чујем,
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помињу se Филип, CBeTo!?. Ckopo дa пoчињe sлaвљe. A oндa, 
нajeднoм, критички т д  тpeндa бaш oндa кaдa se oчeкивao 
њeroв дaљи pasT!. Ha Kpajy, ипaк пopaз!. Koaлициja “Пoбjeдa 
je Цpнe Гope-Mилo \yKaHoBih” 153.946 rnasoBa (36 мaндa- 
Ta), кoaлициja ‘̂ ĵ h o  зa JyrosnaBMjy 148.513 rnasoBa (33 
мaндaтa). Горчину изборног пopaзa пoтиsкyje paдosт што je 
CHC пosлиje нeзaпaмheнe Гoлroтe подгоричког peжимa, пos- 
n ije  sBera што je пpoживjeлa Kao вaнпapлaмeнтapнa sTpaHKa, 
saдa у Пapлaмeнтy, sa три пosлaникa ( HoBaK Paдyлoвиh, A h - 

дpиja Maндиh и Гopaн Дaнилoвиh). Што sarn иsпyниo дaтo 
oбehaњe, дa hy yBesTM CHC у Пapлaмeнт Цpнe Гope. Било je 
то први пут дa jeднa sTpaHKa Koja roa le  (oднosнo бpyтaлнo, 
голим бeзaкoњeм, пpoтjepaнa) из Пapлaмeнтa поново ysпиje 
дa se yздиrнe и пosтaнe пapлaмeнтapнa. Cyд о Harna, о CHC 
Kao дeмoкpaтsкoj srpaHnm, saдa he моћи he дa дoнose rpa|aHM 
Цpнe Гope Ha osHoBy soпsтвeнor мишљeњa, a He Ha osHoBy 
пoдвaлa и дeзинфopмaциja дyкљaнsкe кoaлициje.

Ha кoнфepeнциjи зa штaмпy, 1.мaja 2001. roдинe, oбpa- 
тио saм se jaBHosTM Црте Гope:

“Увaжeни rpa|aHM Цpнe ^ p e ,
Дaмe и rosпoдo,
Дaмe и гosпoдo HoBMHapn,

Ово je пpвa кoнфepeнциja зa штaмпy CHC, пpeд ja- 
вношћу Цpнe Гope, пosлиje пyнe чeтиpи roдинe пporoнa, Te- 
popa, мeдиjsкor мpaкa и шиpeњa дeзинфopмaциja o нaмa од 
sTpaHe aKTyenHor peжимa.

Убиjeђeни sмo дa heTe вeoмa брзо видJeти пpaвo поли- 
тичко лицe CHC, Kao дeмoкpaтsкe sTpaHKe и дa he и они који 
sy o Harna sтицaли пorpeшнy snMKy, Ha osHoBy пoдвaлa aKTy- 
enHor peжимa, saми моћи дa дoнose syд o нaмa.

3aTo he зa Has пуно знaчeњe имaти sarno syд који буду 
дoнosили rpa|aHM Цpнe Гope, Ha osHoBy Harner пoнaшaњa m 

политичког дjeлoвaњa.
Дaмe и rosпoдo,
дyкљaнsкa кoaлициja Koja je пpoгpaмsки пoдиjeлилa 

Црну Гору, миsлилa je дa he Ha овим избopимa osTBapnTM 
taKBy BehiHy seпapaтиsтичкиx rnasoBa који he joj пpeд мeђy-
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народном јавношћу дати легитимитет за расписивање рефе- 
рендума и отцјепљење Црне Горе.

Иако избори нијесу били фер, слободни и демократски, 
иако је дукљанска коалиција уз себе имала државну касу, 
режимске и скоро све тзв независне медије, полицију, иако је 
учињен читав низ неправилности на бирачким списковима, 
избори су завршени поразом зацртаног сепаратистичког про- 
јекта.

И за упућене и за неупућене, најважнији суд о исходу 
избора је онај који је дала међународна заједница јасним и 
веома одређеним ставом о будуђности односа Црне Горе и 
Србије. Првенствено на основу резултата избора, сви реле- 
вантни међународни чиниоци, а првенствено најважнији: ЕУ, 
америчка администрација и руска федерација су изричити у 
виђењу државно-правног статуса Црне Горе: демократска Цр- 
на Гора у демократској федерацији са Србијом и нема једнос- 
траних потеза са било које стране....Зато је политички поб- 
једник на овим изборима, коалиција “Заједно за Југославију”. 
Спашена је СРЈ.

Данас је видите, Први мај, међународни празник рада. 
То је празник када су се радници побунили и тражили боље 
услове и више новца за свој рад. Тај празник су комунисти 
свијета претворили у идеолошки и славили са помпом, уз 
учешће радника, а гдје су радници данас?. У Црној Гори 
укупни доходак ствара око 30.000 запослених у привреди, који 
остварују годишње 950 долара националног дохотка по глави 
становника. А шта ће бити сјутра када се затвори КАП? То 
нешто радника што је остало у Црној Гори дочекује “са 
великом зебњом, како за егзистенцијално преживљавање, тако 
и за будућност својих радних мјеста’!. А како да не буду 
забринути када виде шта је урађено са “Радојем Дакићем”, 
”Марком Радовићем”, КАП-ом, Институтом “др Симо Ми- 
лошевић”, Жељезаром, Пиваром, Титексом. Могу ли да буду 
мирни када свуда око себе виде биједу, просјаке, несрећне 
људе како тргују, препордају дуван и чарапе по сто пута пре- 
продаване. Гдје год баците око видјећете трагове несрећне 
власти, власти без имало душе. Јер да имају душу не би овако 
опустошили оно што је деценијама стварано. Видите, цијела
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Црна Гора, симболично казано, данас, изгледа као да је похо- 
дио какав “атомски Омер-паша Латас”. Опустошена је, по- 
крадена и неморалом и страхом преплављена. И док радници 
гладују њихов предсједник синдиката Црне Горе је један од 
најбогатијих људи чије се богатство мјери милионима марака. 
Док радничка дјеца гладују и постају социјални проблеми, 
ничу дворци челника дукљанске коалиције који живе у изо- 
биљу, чија дјеца возе скупе, луксузне аутомобиле, школују се
по елитним универзитетима у иностранству....

Колико су челници дукљанске коалиције изгубили ду- 
шу, најбоље осликава ниво њиховог моралног посрнућа у 
изборној пропаганди. Треба само погледати и чути чим су се 
све служили да би оцрнили политичке противнике. То што су 
све покушали да подметну мени, како би ме морално и поли- 
тички дискредитовали, остаће за примјер понашања незрелих 
људи, оптерећених невиђеним провинцијским примитивизмом, 
људи који могу само у једном оваквом медијском мраку и 
духовној и моралној пустоши да опстају. Једном мојем људ- 
ском обраћању господи Муслиманима, у Бијелом Пољу, по- 
кушали су да дају монструозне димензије. Штампали су летке 
са застрашујућим, наводно мојим порукама. Да би се прочи- 
тало шта су све о мени писали у неком Индексовом додатку, 
неким тзв књижевним новинама, писали и рекли у неким тзв 
независним гласилима и медијима, неопходно је да се отупи 
доњи праг осјетљивости многих чула. Овакав неморалан рат, 
какав је водила дукљанска коалиција, може да води само 
режим који трули, који је у распадању, и требаће дуго вре- 
мена за деконтаминацију простора јер они су понизили Црну 
Гору, понизили су црногорску ријеч и црногорски видик.

Када се сагледају застрашујуће последице погубне поли- 
тике дукљанске коалиције, сиромаштво, пустош, медијски 
мрак, подјеле до којих су довели, коров који су посијали и 
безнађе које нуде, онда је заиста морална обавеза сваког чо- 
вјека који мисли добро Црној Гори да оваквом режиму буде 
политички противник... ”

Послије завршених парламентарних избора у Црној Го- 
ри, без обзира на позитивне елементе које су они донијели 
у очувању заједничке државе, Српска народна странка је зау-
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зeлa sTaB дa je пpaвнa и rnopanHa oбaвeзa кoaлициje “3ajeднo 
зa JyrosnaBMjy” дa зaxтиjeвa:

“ . Пoништњe избopa, Kao HeperynapHMx, нeдeмoкpaт- 
s k m x  и пoкpaдeниx,

. пoпиs sтaнoвништвa и тeмeљнo пpeчишhaвaњe биpa- 
чких sпиsкoвa,

. peдyкoвaњe броЈ^ пoлицajaцa Ha број ysKna|eH sa 
мeђyнapoдним sтaндapдимa (у то вpиjeмe Цpнa ^ p a  je имaлa 
око 25.000 пoлицajaцa, a пpeмa мeђyнapoдним sтaндapдимa Taj 
број Hije мorao пpehи 3.000!!)

. дa se sлyжбa ДБ sTaBM под контролу Пapлaмeнтa,

. osлoбaђaњe мeдиja политичког и других пpитиsaкa, a 
rpa|aHe индoктpинaциje и мeдиjsкoг Tepopa,

. дoнoшeњe зaкoнa о peфepeндyмy,

. фopмиpaњe тexничкe влaдe Koja би до sлeдeћиx из- 
бopa paдилa Ha peaлизaциjи ових мjepa и зaдaтaкa,

. pasпиsивaњe нових пapлaмeнтapниx избopa.
JasHo je дa peжим Hehe пpиxвaтити oBaKBe зaxтjeвe m 

зaтo sмaтpaмo дa je oбaвeзa кoaлициje '^ ĵ h o  зa Jyrosna- 
вију”, пpвeнsтвeнo, због rpa|aHa који sy joj дaли пoвjepeњe, 
дa oдмax по soпштeњy кoнaчниx peзyлтaтa избopa од sTpaHe 
Peпyбличкe избopнe кoмиsиje плaниpa:

1. CaomuTM дa избори 22.4. 2001. roдинe Hijesy saмo 
HeperynapHM, нeдeмoкpaтsки Beh и oTBopeHo пoкpaдeни.

2. CaornrnTM rope нaвeдeнe мjepe Kao дeмoкpaтsкe, пpa- 
вно и eтички yтeмeљeнe, Koje би пpesтaвљaлe MsrnpaBHo pje- 
шeњe.

3. A k o  peжим oдбиje нaвeдeни зaxтjeв, Koaлициja 33J 
se oбaвeзyje дa he пapлaмeнтapнoм борбом ( што знaчи ys- 
ловним пpиxвaтaњeм peзyлтaтa), ann и другим oблицимa дe- 
мoкpaтsкor rnpMTMsKa, који se пpимjeњyje у sBMrn дeмoкpaтsким 
зeмљaмa, у sклaдy sa Уsтaвoм и зaкoнoм, HasTojaTM дa se 
rpa|aHM Цpнe Гope избope зa sBoja rpa|aHska пpaвa, oднosнo, 
пpвeнsтвeнo, дeмoкpaтsкo изборно пpaвo, Kao Ј^дно од Haj- 
знaчajниjиx из oблasти љyдsкиx пpaвa и sлoбoдa.

0длyкa o oпpeдjeљeњy rpa|aHa Црте Гope дa ли дa 
живe у зajeдници sa Cpбиjoм, sa s v o j^  нapoдoм, He мoжe se 
дoнosити у ysлoвимa дpжaвнor tepopa, нasиљa, пpeвapa, Beh
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само у демократским условима слободно израженом вољом 
грађана.

Оно што слиједи у Црној Гори, ако дукљанска коали- 
ција направи владу са ЛСЦГ, биће све да се створе услови 
који ће ићи у супротном правцу. Ако будемо све то мирно 
посматрали, ствари ће се одвијати веома брзо. ако им се су- 
протставимо демократским средствима немају шансу...  ”

Ђукановић је тих дана заказао уобичајене постизборне 
консултације са челницима парламентарних странака око ко- 
нституисања извршне власти. Разговор који смо тада водили, 
остао ми је у трајном сјећању. Често сам размишљао о томе 
шта би било да је Ђукановић уважио мој захтјев, односно сав- 
јет који сам изнио. Вјерујем, да се тога сјећа и Ђукановић, 
без обзира колико за њега тај разговор може да буде безна- 
чајан у односу на бројне друге, по много чему важније:

Разговор је почео Ђукановићевим кратким пресјеком 
садашње политичке ситуације, потенцирањем, први пут отво- 
рено, разлога због којих се залаже за напуштање федерације 
са Србијом. По њему, била су битна два разлога: Актуелна, 
недемократска власт у Србији која жели да доминира Црном 
Гором и несразмјера у величини двије чланице федерације. 
Осамнаест пута већа Србија ће ако не угрожавати, оно сиг- 
урно наметати своје ставове Црној Гори. Сматрао је да са 
постојећим потенцијалима, Црна Гора ће се брже развијати 
као самостална држава, него у федерацији.

Нијесам улазио у полемику и навођење бројних разло- 
га због којих је будућност Црне Горе, према нашем миш- 
љењу, далеко извјеснија и боља у заједничкој држави са Ср- 
бијом, већ сам се фокусирао на два разлога које је он навео 
као кључне. У погледу разлика у величини и наводне доми- 
нације и угрожености од стране Србије, сматрам да Црна 
Гора никада није била угрожена од Србије. Посматрано из 
тог угла, више су Црногорци угрожавали и угрожавају Ср- 
бију заузимајући челне структуре у свим њеним државним 
институцијама. С друге стране, у Црној Гори ни на једној 
јединој функцији се не налази неко из Србије. Што се тиче 
разлика у величини двије чланице то не може бити разлог за 
њено нефункционисање, ако се таква федерација конституише
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послије уставотворне скупштине, на демократским принципи- 
ма, у интересу народа, а не интереса владајућих странака. 
При томе се има у виду да је то федерација једног држа- 
вотворног народа и у Србији и Црној Гори. Постављена на 
здравим темељима, она има изгледну будућност.

У погледу односа са садашњом власти у Србији, указао 
сам на чињеницу да се сада у заједничкој држави једнаку 
тежину има став Црне Горе и Србије, без обзира на све кван- 
титативне разлике. То се из угла поимања функционисања 
Федерације, а и подјеле власти, може сматрати позитивним 
достигнућем. То је граница која се не смије прећи. У услови- 
ма конституисања нове власти у Црној Гори, ДПС ће морати 
у коалицију са екстремно сепаратистичком СДП, а можда и 
Либералним савезом. Мораће прећи Рубикон што Црну Гору 
води на пут, по њену будућност, крајње неизвјесног сепара- 
тизма. “Ако кренете тим путем, наћи ћете се тамо гдје се 
позитивно вреднују Секула Дрљевић и Савић Марковић-Ште- 
димлија. Те личности никада не могу бити позитивно вредно- 
ване у државотворном народу Црне Горе. И ви ћете код свог 
народа остати негативна личност. Мој Вам је генерацијски 
савјет, станите ту докле сте дошли. Не прелазите Рубикон. 
Поднесите оставку, напустите политику и остаћете позитивна 
личност у историји државотворног, а и других народа Црне 
Горе.”

Поновио сам још једном да је ово примарно, генераци- 
јски савјет и да ће се кад тад сјетити ових мојих ријечи. 
Волио бих да тада не буде касно. Ђукановић је коректно 
примио мој савјет, мада није могао сакрити црвене праменове 
на лицу. Сада, када тај разговор посматрам са дистанце, мис- 
лим да сам још више био у праву.

Главни одбор СНС, на сједници од 17.јула 2001. године, 
донио је одлуку о учешћу СНС у коалицији са ДОС-ом и 
СНП на савезном нивоу. Сходно тој одлуци, учествовали смо 
у преговорима, изради и потписивању коалиционог уговора. 
3а персонална рјешења у преговорима задужен је био пот- 
предсједник др Кадић, а уговор је испред СНС потписао пред- 
сједник ИО Андрија Мандић 24.јула 2001. године
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Сл. 46. Преговори за формирање Владе CPJ

Уговором je p re c iz iran o  da se do 30. oktobra 2001. 
godine исрупе SBe peрsonaлne obaveze ррема CHC 3aostaie из 
pрetxoдnoг k o a iic io n o r угoвoрa. Сходпо уговору, kao и ne- 
ким дорупским иnteрвencиjaмa na пивоу pрeдсjeдnиka сtрa- 
naka и гoсpoдe зaдужene 3a рeaлизacиjу obaвeзa из угoвoрa 
(др Kaдиh, П. Tрojanoвић, A. Manдиh), CHC-у, у сaвeзnoj 
aдмиnисtрacиjи, су pриpaли:

Peсoр миnисtрa приврeдe(Пe- 
taр  Tрojanoвиh),

Aмbaсaдoр CPJ у Е тиопији 
(Влaдимир Боричић)

Когоул CPJ у Ctрaзbуру 
(Hиkoлa Meшtрoвић)

Пoмohnиk миnисtрa зa упу- 
tрaшњу tргoвиnу (Милош БоЈ'овић)

Пoмohnиk миnисtрa зa фиш- 
nсиje (Бoжидaр 3ec)

Пoмohnиk миnисtрa сaoбрa- 
haja и вeзa (Влaдимир Obрaдoвиh)

Пoмohnиk сekрetaрa вjeрa 
(Вeрa Mиjanoвиh)

Cл.47. Влaдимир Боричи} 
aмбaaдoр у ЕтиопиЈи
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Помоћник секретара за законодавство (Иво Јоксимо-
вић)

Помоћник директора робних резерви (Милорад Пеко-
вић)

Помоћник директора савезне управе царина (Светозар 
Савовић)

Главни савезни тржишни инспектор (Драгослав Фемић) 
Главни и одговорни уредник Ју инфо (Желидраг Ник-

чевић)
Помоћник директора заједничких служби СВ (Вукан 

Недовић)
Савезни тржишни инспепектор (Жарко Караџић) 
Девизни инспектор у девизном инспекторату у Подго- 

рици (Зоран Бошковић)
Службеник у канцеларији Савезне владе у Подгорици 

(Миљан Станишић)
Секретар конзулата у Стразбуру (М.Радојевић) 
Службеник конзулата у Стразбуру (Марко Чолан)

Сл.48. Представници СНС у Савезној влади: И. Јоксимовић, 
С. Савовић, М. Пековић, П. Тројановић, В. Мијановић,
В. Недовић, М. Бојовић, Д. Фемић, Б. Зец

У изради Платформе о преуређењу односа у федера- 
цији учествовао је наш представник господин Зоран Лепо-
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савић, адвокат. Такође, у вези са израдом Платформе, имали 
смо неколико разговора са представницима ДОС-а на нај- 
вишем нивоу и са предсједником СРЈ г. Војиславом Кошту- 
ницом.

У Платформи су заступљени, у значајној мјери, ставови 
из Платформе СНС.

Платформа је усвојена на Савезној влади и од стране 
Владе Републике Србије. И даље је била веома важан доку- 
мент у редефинисању односа између Црне Горе и Србије. У 
последње вријеме, ставом међународне заједнице, реафирми- 
сана су и потврђена наша залагања у вези са њом.

Сл 49. Потписивање Протокола о саради СДС и СНС: 
Б. Бојовић, Д. Калинић, М. Шаровић

Сматрајући то својим доследним програмским опредје- 
љењем, договорили смо са Српском демократском странком 
Републике Српске (СДС) да потпишемо Протокол о сарадњи. 
На то нас је обавезивала и чињеница да је такав Протокол 
потписан између СДС и Демократска странке Србије (ДСС). 
Иницијатива је обновљена и интезивирана од стране господи-
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на др Драгана Калинића, предсједника СДС. Са наше стране, 
пуни ангажман на припремама за потписивање имао је г. 
Петар Тројановић.

Протокол је потписан на највишем страначком нивоу, 
21. октобра 2001. године у Требињу. Нашу делегацију су чи- 
нили: др Божидар Бојовић, др Ранко Кадић, Петар Тројано- 
вић, Желидраг Никчевић, Милорад Пековић и Горан Дани- 
ловић. Дочек наше делегације био је изванредан. Узвратна 
посјета делегације СДС, која је требало да буде у децембру, 
због објективних разлога, од стране СДС, је одлагана.

У вези са овом посјетом наше делегације Републици 
Српској, посебно ми је остао у сјећању сљедећи догађај:

При поласку за Требиње, навратили смо у Никшић да 
би нам се придружио господин Милорад Пековић, као члан 
делегације. На договореном мјесту, са г. Пековићем сједи Ве- 
селин Шијаковић, старина, чувени јунак из Другог свјетског 
рата, борац националног покрета. Иако у дубокој старости 
био је виталан, отресит. Имао је једну “ману”, као старији 
човјек слабије је чуо, па није говор усаглашавао према ок- 
ружењу него према своме слуху. Имао је обичај да, у ситуаци- 
јама када га понесу емоције, каже оно што мисли, па да се 
ради о не знам каквом скупу. Видимо мило му да иде, и п о |е  
и он са нама, уз сву пажњу која му следује. Међутим, када 
је требало да се потпише Декларација о сарадњи, према 
прописаном протоколу, на чему је служба домаћина инсис- 
тирала, на списку делегације није био г.Шијаковић, а мјесто 
би му било у прочељу. Објасним му о чему се ради. Без ије- 
дне ријечи, чекао је г. Веселин у дотичној просторији, све док 
се није завршио званични дио. Онда смо га свечано најавили 
и заузео је мјесто које му припада. Одржао ватрени говор, 
евоцирао успомене како је са командантом дурмиторских 
четника Николом Бојовићем, ослобаћао Фочу од усташа 1942. 
године. Одушевио је наше домаћине. Дубоко ми је урезан у 
сјећау овај догађај. Првенствено начин на који један уважени 
човјек (касније је добио орден Св.Саве) разумно поступа у 
ситуацији када се, због неког “протокола” “запоставља” у 
односу на позицију која му припада. И то све без трунке
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суjeтe, или зaмjeрke. Ово je ј о ш  jeдan примjeр чojствa и 
jуnaштвa.

У д р у г о ј ' п о л о в и п и  2001. гoдиne, пoсeбno су зaпaжene 
akтивnoсти И з в р ш п о г  oдбoрa. Teжиштe с в о ји х  akтивnoсти ИО 
je усмjeриo na успoстaвљaњe oргanизacиje CHC и тexnичkу 
oпрeмљenoст oпштиnсkиx oдбoрa. Haлoжeno je дa сe о р и п и - 

зacиja oпштиnсkиx oдбoрa прилaгoди п о в и м  oдрeдбaмa CTa- 
тутa усвojenим na Ckупштиnи 10.02.2001. гoдиne. У Hиkшиhу, 
Бeрanaмa, М о ј к о в с у  и Тивту oдржane су Ckупштиne о п ш т и п - 

ских oргanизacиja и изaбрanи п о в и  Oпштиnсkи одбори, kojM 
су 6 р о ј н и ј и  у о д п о с у  na прeтxoдne. 3a прeдсjeдnиke су roa- 
брanи Будимир Aлekсиh (Hиkшиh), Ил j  Maрkoвиh (Бeрa- 
ne), Mиoдрaг Вугавић (Mojkoвac) и PaTo Брajkoвиh (T^aT). 
ИО je naлoжиo oпштиnсkим oдбoримa дa, у сkлaду сa Cтaту- 
том, фoрмирajу мjeсne oдбoрe na свakoм бирaчkoм мjeсту, 
о д п о с п о  пoстaвe пoвjeрenиke гд̂ с̂ neмa мjeсnиx oдбoрa. Cвe 
akтивnoсти у овом дoмenу су врмenсkи oрoчene сa 31.12.2001. 
годите.

Упoрeдo сe уnaпрeђуje Иnфoрмaтивno рaчуnaрсka слу- 
жбa, тexnичkи и kaдрoвсkи.

Пoсeбno вaжno мjeстo у oргanизacиonoм рaду дaтo je 
уnaпрeђeњу Иnфoрмaтивne службe CHC. Peaлизoвana су, сaс- 
вим успjeшno, три n a j^ 'n ^ 'a  зaдaтka: koмуnиkacиja сa ј̂ в п о - 

шћу у имe CHC, продор у срeдствимa иnфoрмисaњa у зeмљи 
и иnoстрanству и изгрaдњa прeпoзnaтљивe пoлитичke профи- 
лacиje имanenтne CHC-у.

Упoрeдo je уnaпрeђena и kвaлитeтno oпрeмљena Прaвna 
службa koja je дoбилa, од стрane ИО, зaдaтke изрaдe Hacртa 
зakona о врahaњу na Лoвћen kaпeлe Пeтрa II Пeтрoвићa We- 
гoшa и Hacрт зakona о врahaњу cрkвaмa и вjeрсkим зajeдnи- 
caмa oдузeтe и nacиonaлизoвane имoвиne. Haрaвno, припрe- 
мanи су и други т с р т и  зakona.

Прoстoриje зa рaд oргana CHC na oпштиnсkoм п и в о у  и 
Глaвnoг oдбoрa, билe су увиjek вeлиkи прoблeм. Peжим je 
koристиo мaтeриjaлne прoблeмe, neмaштиnу стрanke и ус- 
kрaћивaњeм миnимaлno услoвnиx прoстoриja зa рaд, иссрпљи- 
вao naс. Али издржaли смо и тakвa пonижeњa.
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Први пут нам се пружа могућност да изнајмимо квали- 
тетан простор за рад Главног одбора. Сви општински одбори 
добијају своје просторије, а 28 запослених редовна примања. 
Скромна, али редовна. Тако је СНС стала на ноге, организа- 
ционо и функционанално.

Пред СНС се отвара веома изгледна политичка бу- 
дућност. Рекао бих чак да, као најдоследнија странка из па- 
триотског блока, странка којој се највише вјерује, имала је 
изванредну шансу да веома значајно увећа чланство и чврсто 
стане на ноге као незаобилазни политички фактор у Црној 
Гори и на свим етничким просторима српског народа.

Посланички клуб СНС у црногорском Парламенту већ 
је стицао прве симаптије и изграђивао свој завидни углед код 
гра|ана Црне Горе. Углед који су стицали господа Дани- 
ловић, Мандић и Радуловић својим цивилизованим, и корект- 
ним понашањем, изваредним знањем и широким образовањем, 
као и досојанственим демократским заступањем програма 
СНС, најбоље је разобличио подмуклу режимску подвалу, по 
којој смо, као странка, требало да будемо препознати као 
анахрони, примитивни националисти, шовинисти. Све већа 
популарност наших посланика, била је најбољи показатељ 
шта наш народ жели од људи који га представљају у парла- 
менту. СНС-у то и у будуће треба да буде показатељ на ко- 
ји начин треба да се бирају и како треба да се понашају 
посланици који је представљају. Сва испитивања јавног мњења 
показивала су да СНС има најинтезивнији тренд раста на 
политичкој сцени Црне Горе. Већ давно смо престигли НС и 
наш тренд вјерно прати кретање ЛСЦГ, док тренд НС прати 
СДП.

Три посланика у СНС-а у Савезној скупштини (један у 
Вијећу република, два у Вијећу грађана), били су заступљени 
у веома значајним радним тијелима Скупштине и ангажовани 
у истом броју одбора, као и наших 8 посланика у претход- 
ном сазиву Скупштине.

Унапређењем организације странке, према усвојеном 
Статуту, са већ солидним информационим потенцијалом, сва- 
ки општински одбор морао је имати сопствене бирачке спи- 
скове и мјесне одборе или повјеренике за свако бирачко мје-
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сто. Имао сам осјећај да са мало ангажовања можемо укљу- 
чивати многе нове чланове који само што нас не зову.

Овакав углед странка стиче, првенствено, општим ути- 
ском страначког јединства. Очито је да се тражи и брине о 
квалитетним кадровима. За ово је очити доказ да м е |у  по- 
сланицима републичког Парламента нема предсједника и по- 
тпредсједника странке. Посланички клуб чине, по добрим кри- 
теријумима, селекционирани чланови странке. С друге стране, 
темељ странке чине угледни гра|ани-од домаћина, радника, до 
врхунских интелектуалаца. Тако се успоставља чврста веза 
народа и његових представника. Јачањем страначког јединст- 
ва и повјерења, препознаје се странка која се истински бори 
за програмска начела, а не за каријеристичке, нездраве амби- 
ције појединаца. Зато сам од самог почетка инсистирао на 
страначком јединству и повјерењу, толико неопходним, посеб- 
но за странку која се бори за национална права.

Embassy o f  the United States o f  America

Београд, Југославија 
17. октобар 2001. године

Проф. др Божидар Бојовић
Прелселинк
Српска иародна странка 
Братсгва и јединства 53 
81000 Подгорица

Уважени професоре бојовићу*

Желео бих да Вам ce најискреније захвапим на изразима подршке и саучешћа 
поводом подмуклих крористичких напада од 11. септембра који су однели велики 
број недужних живота. У гако тешком тренутку неизмерно нам je  значило casuaiie 
да смо међу дријатељима који су спремни да са нама подепе и добро и зло. Налам 
ce да ћемо сада, када су све демократске земље у свету уједињене као никада paiiuje, 
успети да станемо на дут тероризму и да ce страшни призори ш  Њујорка и 
Вашинггона. као u са просгора Балкана, неће никад више поновитн.

Изузетно сам почаствовлн пријатељским осеЋањима Вас и Ваших суграђана и надам 
ce да ћемо ово пријатељство наших народа још више учврстити у данима који 
долазе.

Уз најбоље жеље за Вас, Вапгу породицу и сараднике, срдачно Вас поздрављам.

Амбасадор Вилијам Монтгомери 
Шеф мисије

Сл. 50. Писмо WE г. В. Монтгомерија
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Oбnaвљaњeм сaрaдњe и пoслeдњим пoтписивaњeм Dek- 
лaрaциje ea CDC Peпублиke Cрпсke, oтвaрa ee простор чвр- 
стиx вeзa, пoeeбno у дoмenу kултурne сaрaдњe у okвиру je- 
д п о г  naрoдa kojeF су мeђуnaрoдnи м о } п и ц и  исjeцkaли ж при- 
р о д п и м  држaвnим Fрanицaмa. 3aдужили смо Oпштиnekи одбор 
XeрцeF ^ в о г ,  и пeрeonaлno др Гoрana Koмaрa, иeтaknутoF 
љekaрa, иnтeлekтуaлцa eрудитe зa kooрдиnирaњe вeзa ea Tрe- 
бињeм, о д п о с п о  XeрцeFOвиnoм. Др Koмaр je дoстaвиo kвa- 
литeтan eлaбoрaт иnициjaтивa koje трeбa плanирaти у бу- 
д у } п о с т и . Првa зnaчaЈna мanифeeтaциЈa су “Дучићeвe вeчeри 
пoeзиЈe”, у Tрeбињу 20-21. okтoбрa 2001. FOдиne. Jeдna узор- 
na kултурna мanифeeтaциЈa na kojoj je зaпaжeno учeшhe прeд- 
eтaвnиka CHC.

Deja vu...
Belgrade 1999 New York 2001

Cл.51. Teрoриeтичkи naпaди na Бeoгрaд и ЊуЈорк
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Послије терориостичког напада на Њујорк, 11. септем- 
бра, упутио сам телеграм саучешћа гсподину Вилијаму Мо- 
нтгомерију, амбасадору САД и шефу Мисије у Београду. Ус- 
коро је слиједила захвалница Његове екселенције г. В. Мон- 
тгомерија.

Штампали смо и масовно растурали летак у сликама 
под насловом “Deja vu- Већ виђено”, у којем су напоредо 
слике ужаса два терористичка напада Београда 1999. и Њу- 
јорка 2001. године.

У овој години имали смо и бројне друге политичке и 
организационе активности. Навешћу најважније:

- Појединачни и бројни групни разговори са пресјед- 
ником Коштуницом, Предсједником савезне владе, челницима 
ДОС-а и представницима других сродних демократских стра- 
нака из земље и окружења,

- Разговори са предсједником Ђукановићем и Вујано-
вићем,

- Бројни, редовни састанци на врху са челницима коали- 
ције “Заједно за Југославију” (у ужем и проширеном сас- 
таву),

- Разговори са амбасадорима Грчке, Кипра, Велике 
Британије, представником САД-за Балкан, г. Норманом, кон- 
зулом НР Кине, високим представницима амбасада Француске, 
Румуније, представницима ОЕБС-а, ЕУ и других међународ- 
них организација.

- Делегација СНС имала је част да буде први пут при- 
мљена у званичну посјету код ЊКВ Престолонаследник Але- 
ксандра II Карађорђевића.

У делегацији је био и господин Владимир Божовић, 
угледни београдски адвокат, значајно присутан на политичкој 
сцени Србије. Није био члан СНС, али је сарађивао са нама. 
Тако је био наш представник у изради једног веома важног 
документа на савезном нивоу, којим је руководио господин 
Коштуница, и похвалио ми је његов ангажман. Свиђала ми се 
његова отреситост која се уклапала у издашну физичку об- 
бдареност. Сјећам се једне анегдоте и доживљаја који ми је 
испричао.
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Сл. 52. У посјети ЊКВ Престолонаследнику Александру II 
Карађорђевићу

Умро Владимиров стриц, сахрана у Никшићу и ми из 
СНС масовно присутни. Када износе из куће ковчег са упоко- 
јеним стрицем, он залелека. Заиста, онај прави изворни ле- 
лек, који душу пара. Владимир елегантно обучен, млад, а 
тако да извроно лелече, изненађује. Послије сахране похва- 
лим га што је тако изворно ожалио стрица и кажем да одавно 
нијесам чуо бољег лелекача. Видим, мило му. “Избјегавам ја 
то” , каже. “Једном ме лелекање скупо коштало” . И прича: 
“Када је погинуо Звонко Осмајлић, јунак, телохранитељ Вука 
Драшковића, сахрана је била на Новог гробљу у Београду. 
Маса свијета се слила. Прилази ми Звонков отац и каже како 
је чуо да он умије да лелече и да би му била жеља да то 
уради овдје. Срамота је да се сахрањује познати Васојевић, 
без лелека. Прихватио сам молбу, и залелекао да је Новим 
гробљем лелек одјекивао и цијепао душу оних који лелек 
разумију, а “парао уши” онима који не осјећају шта је то. 
Послије сахране, прилази ми Звонков отац и захваљује се:
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“Meлeм си ми na рane стaвиo, сиne моЈ”. И м п о г и  су му сe 
зaxвaлили и чeститaли. Прошло neko вриjeмe, na висokoм 
држaвnoм п и в о у  бирa сe рaдna групa у чиЈи сaстaв трeбa дa 
су eлитnиjи стручњaци. Прeсjeдaвao je r o k o j^  3oрan Ђ и п | и } .  

Прeдлoжи neko rnene уз kрaтko oбjaшњeњe. Tрaжи Ђ и п | и }  

Још дeтaљa, a neko he рeћи, дa би гa пoxвaлиo: “To je onaj 
млaди aдвokaт што je лeлekao na сaxрanи 3вonka Oсмajлиha”. 
A \ и п | и  he: “Ko, onaj што je бориЈ^о Hoвим грoбљeм, e Taj 
ne мoжe у ову групу. OвдЈe трeбa п р и с т о ј п о с т , a ne бори- 
jaњe”. Tako je тaлenтoвanи и углeдnи прaвnиk и aдвokaт 
Божовић, neпрaвeдno oстao no стрanи. Oчитo, nok. 3oрan и 
Влaдимир пиј^ су  oдрaсли у истом okружeњу.

- Успoстaвљenи су konтakти сa диЈ^спором и у зaвршnoЈ 
фaзи су припрeмe зa oдлaзak naшиx члanoвa у CAD, Enглeсkу, 
Њeмaчkу и Aустриjу,

- Haши пoслanици бoрaвили су, kao члanoви пaрлaмen- 
тaрnиx дeлeгaциja, у CAD, Грчkoj и Египту,

- Oдржane су рeизбoрne сkупштиne oпштиnсkиx одбо- 
рa: Бeрane, Hиkшић, Tивaт, Пoдгoрицa и Плужиne,

- Oдржane су брojne трибиne, a прeдстaвnици CHC су 
учeствoвaли у вишe TВ и рaдиo eмисиja, kултурnим и ј̂ в п и м - 

мanифeстaциjaмa, црkвenим свeтkoвиnaмa и сaбoримa...
CHC je фуnkциonисaлa kao Djeлиna, сkoрo дa nq'e било 

п и  jeдne jeдиne пoврeдe Cтaтутa, a п и  прeмa jeдnoм члanу 
CHC nq'e у овом врeмenу пokрeтana стaтутaрna о д г о в о р п о с т . 

Пokaзaлo сe дa je najбoљa гaрanциja зa neприkoсnoвeno no- 
штoвaњe oдлуka oргana стрanke усвojenиx у дeмokрaтсkoj про- 
цeдури, oсjehaj сaмooдгoвoрnoсти, kao oдрaз пoлитичke, na- 
циonaлne и дeмokрaтсke зрeлoсти и о д г о в о р п о с т и  свakoг no- 
jeдиnцa..

Члanoм 41. Cтaтутa, усвojenим na Ckупштиnи у Da- 
nилoвгрaду, први пут je прeдвиђena м о г у } п о с т  фoрмирaњa 
Peгиonaлnиx oдбoрa у oдрeђenим диjeлoвимa Peпублиke г Ј  
зa то п о с т о ј и  иnтeрeс Cтрanke. Ha о с п о в у  овог члana Cтaтутa 
фoрмирan je Peгиonaлnи одбор CHC зa Бokу. T ako |e пokрe- 
^ T a  je иnициjaтивa од Oпштиnсkoг oдбoрa у Биjeлoм Пољу 
зa фoрмирaњe рeгиonaлnoг oдбoрa зa сjeвeрnу Ц р п у  Гору. Хи- 
jeрaрxиjсka и фуnkциonaлna пoвeзanoст измeђу rO  и Изв-
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ршног одбора била је беспрекорна. Т ако |е , први пут у дугом 
периоду значајно је успостављена комуникација изме|у ГО и 
општинских одбора. Томе је посебно допринијела квалитетна 
опремљеност општинских одбора, што је остварено ангажо- 
вањем Извршног одбора.

Коректни страначки односи са СНП који су резулти- 
рали касније локалним коалицијама у Херцег Новом и 
Подгорици, затим коалицијом на савезним изборима 2000. 
године, започети су прије четири године, 1997. у вријеме 
бурних дога|аја када се у Црној Гори захуктао сепаратисти- 
чки пројекат Мила Ђукановића и када су почеле да се на 
неуставан начин преузимају једна по једна функција Савезне 
државе. Изјава господина Ђукановића, дата тих дана, да “он 
није крив оним који нијесу могли да препознају његово зала- 
гање за независну Црну Гору још прије четири године”, 
најбоља је потврда оправданости политичке профилације СНС 
у тим бурним временима. Ако се зна да су тада 80% би- 
рачког тијела СНП-а чинили Срби, онда је ваљда јасно да би 
политичко удаљавање од странке која је окупљала највећи дио 
нашег народа, који се око ње везао због угрожености зајед- 
ничке државе, било политичко самоубиство. На Скупштини у 
Даниловграду, СНС је иницирала Коалицију народног једин- 
ства СНП-СНС-НС. Та коалиција ће се афирмисати као 
коалиција “Заједно за Југославију” која је формирана за 
очување заједничке државе и која је тада спријечила реал- 
изацију Ђукановићевог сепаратистичког пројекта. СНС је 
због тог узвишеног циља прихватила и стојички поднијела 
нимало повољне, па чак, рекао бих, и понижавајуће коали- 
ционе услове. Пуна вриједност таквог нашег става се веома 
брзо доказала и вишеструко афирмисала.

Превазилажење тешких размирица након догађаја из 
1997. године, са Народном странком, представља заиста разу- 
ман, и политички оправдан потез. Успостављањем контаката 
који се врменом проширују и јачају, створена је могућност да 
два политички дефинисана субјекта (СНС и НС), никла из 
једног коријена, се значајно шире, слојевитије каналишу тра- 
диционалне, конзервативне и демократске националне идеје и
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иnтeрeсe. To свakako, дaje могућност у смирenиjим о к о л н о с - 

тимa п о п о в п о г , п у п о г  jeдиnствa.
Поводом 26. noвeмбрa (1. дeцeмбрa), дana kojи CHC 

смaтрa вeлиkим и истoриjсkим мeђaшeм naшe истoриje, упри- 
личили смо konфeрenциjу зa штaмпу и сkрoмan kOkтeл. У 
oбрaћaњу jaвnoсти истakao сaм:

“Дanaс, noomje 83 гoдиne од тог вeлиkoг дaтумa, под- 
сjehaмo вaс na дио TekCTa Прoглaсa Цeтињсkoг oдбoрa зa 
уjeдињeњe Црne Гoрe и Cрбиje oбjaвљenoг у “Haрoдnoj риЈ^- 
чи”, 22. noвeмбрa 1918. годите: “ . . . Ц р п о г о р ц и ! Д у ж п о с т , 

свeтa д у ж п о с т  пoзивa naс дa у овом вeлиkoм врeмenу no na- 
шу српсkу naциjу ne дозволимо дa сe сeбичnи иnтeрeси узди- 
т у  изnaд oпштиx и живoтnиx иnтeрeсa naшeг naпahenoг na- 
рoдa...У naциonaлnoм зanoсу пoслиje oслoбoђeњa од вишe- 
вjekoвnoг турсkoг и трoгoдишњeг aустрoугaрсkoг рoпствa, Cр- 
биja и Ц р т  Гoрa су бeзрeзeрвno пружилe руkу спaсa своЈоЈ 
слoвenсkoj брahи, против kojиx су сe до j ^ e  борили у kрвa- 
вом рaту...”

Дanaс kaдa сeпaрaтистичke сnaгe у Ц р п о ј  Гори п о к у - 

шaвajу дa рaзбиjу мaтицу држaвnoг и naциonaлnoг jeдиnствa 
Црne Гoрe и Cрбиje, oneT сe naлaзимo na рaсkрсnици двa путa 
kojимa Црna Гoрa мoжe дa kрene. ПриЈ^ 83 годите, и пoрeд 
стaтусa пoбjeдnиka у рaту и пoдршke вeлиkиx силa, путeви 
kojимa су kрenули naши прeци били су дaлeko мaњe jaсnи 
neгo дanaс. Kao риjeтko kaд, дanaс имaмo oтвoрenу nakлonoст 
мeђуnaрoдne зajeдnицe koja xohe дa naм пoмoгne и жeли дa 
naс увeдe у eврoпсkу зajeдnицу naрoдa зajeдno сa Cрбиjoм Јср 
зnajу дa je то jeдиnи п р и р о д п и  и noрмaлnи пут зa Ц р п у  Гору. 
3бог тога je CPJ no убрзanoм пoступkу примљena у УH, 
OEБC, MMF, oтписanи су joj о г р о м п и  дугови у Пaрисkoм 
kлубу, oтписahe сe и у Лonдoсkoм, дoбиja сгатус najпoвлaшhe- 
nq'e држaвe у т р г о в и п и и  сa м п о г и м  зeмљaмa, сaсвим je рeaлaн 
прилив и п о  kaпитaлa, и инвeстициja. Caсвим jamo, Ц р п о ј  Го- 
ри сe у фeдeрaциjи сa Cрбиjoм п у д и  пoврaтak и брз oпoрaвaк 
и вeoмa изглeдna будућност.

C другe стрane, пут na к о ј и  Ц р п у  Гору naстoje дa зaвe- 
ду п о с и о ц и  akтуeлne влaсти je пут лaжnиx oбehaњa и oбмaнa, 
neрeaлnиx визиja, пут н о в т  трaгичnиx пoдjeлa и в и с о к о г
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ризика. У оном што они нуде корист може да има само уски 
круг режиму блиских људи који се обогатио на народној муци 
и страдању и који у Црној Гори као властитом посједу желе 
да имају неограничену моћ. Јер, ако ништа друго, чиме би се 
могла објаснити чињеница да у времену када се воде ратови 
да би се освојило тржиште, црногорски властодршци се од- 
ричу слободног и огромног тржишта које нуди живот у феде- 
рацији.

Нажалост, на тај пут Црну Гору жели да поведе акту- 
елни Предсједник републике, отворено се супростављајући 
ставу и упозорењима ме|ународне заједнице. Такав неодгово- 
ран став једног Предсједника државе који преферира соп- 
ствени интерес и страначки интерес а не интерес цјелокупног 
народа, носи високи ризик дестабилизације региона са неса- 
гледивим последицама.

СНС је сепаратистичку политику г-дина Ђукановића 
препознала још давне 1997. године када је први пут јавно 
рекао: “Никада више 1918” ! Такав однос према једном дату- 
му који је персонификација вјековних жеља Црногораца, за 
сваког разумног био је јасан знак аутистичке, по Црну Гору 
и њену будућност, погубне политике која јој се спрема.

Сада када се ме|ународна заједница отворено супро- 
тставила хазардерској политици господина Ђукановића и када 
му шаље оштре поруке упозорења да нема више прекрајања 
граница и нових држава у Европи, СНС очекује да ће грађани 
Црне Горе схватити да је дефинитивно пропао Ђукановићев 
сепаратистички пројекат и да свака даља подршка таквој 
политици нас води у изолацију и већу биједу” .

Овај текст из поруке јавности који сам упутио са 
прославе једног значајног датума, цитирао сам да би се вид- 
јело, како смо реално сагледавали ситуацију у којој се налази 
Црна Гора и како смо предвидјели шта ће се десити ако се 
оствари оно најгоре: сесеција Црне Горе. Нажалост, ствари 
ће се у будућности кретати у том правцу.

Многи оптужују међународну заједницу, поготово аме- 
ричку администрацију, да је она главни кривац кидања те по- 
следње нити државног заједништва Црне Горе и Србије. Не 
дијелим, у потпуности, такво мишљење. Далеко већу одго-
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ворност, што nq'e успjeлa дa сe одржи држaвнa зajeдnицa Cр- 
биje и

Ц рш  Гoрe, сnoсe иnтeгристичke сnaгe. Oни к о ј и  су сс 
борили зa њeno oчувaњe.

У постизборном териоду, koaлициja “3ajeдno зa 
Jугoслaвиjу” нудилa je ЛCЦГ тexnичkу koaлициjу. To зшчи дa 
смо kao стрaнкe сa супротним стaвoвимa no многим nrna- 
њимa, првenствeno no држaвнoпрaвнoм стaтусу Црne Гoрe, 
aли kao стрaнкe koje би трeбaлo дa вeжe жeљa зa дeмokрa- 
т с к и м  прoмjenaмa и дeмonтирaњeм п о л и ц и ј с к о г  држaвнoг 
aпaрaтa kakaв je Ђуkanoвиheв могли дa фoрмирaмo тexnичkу 
влaду. 3aдaтaк Te влaдe би био дa у току шeст мjeсeци при- 
прeми oдржaвaњe првиx слoбoдnиx, дeмoкрaтскиx избoрa у 
ЦрноЈ Гори, na свим нивoимa, kako би сe дeфиnитивno утвр- 
дилa бирaчka вoљa, a минули избори фakтичkи поништили 
kao neрeгулaрnи, neдeмokрaтсkи и пoкрaдeни. У мeђуврeмenу 
би сe извршио попис стanoвnиштвa, срeдили бирaчkи спис- 
кови, смaњилa пoлициja na броЈ усkлaђen мeђуnaрoдnим CTan- 
дaрдимa, службa Држaвne бeзбjeдnoсти стaвилa под скуп- 
штинску контролу, мeдиjи ослободили од пoлитичкиx и другиx 
притисaka, a грaђaни од neвиђene иnдokтриnaциje и мeдиjскoг 
тeрoрa. Oвo je био шЈбољи и najбржи пут дa сe сkиne пoслeд- 
њa кoмунистичкa диkтaтурa у Европи, привaтna држaвa Mилa 
Ђуkanoвиha. Aли гoспoдa Либeрaли су сe уплaшили. Haвoдno, 
слиjeдилe су приjeтњe, уq'ene и они су сe приклонили рeжиму 
од кога су Te приjeтњe дoлaзилe! T y n a  причa и naивno 
oбjaшњeњe. Onaj ко сe плaши уDjeнa и приjeтњи трeбa дa сс 
сkрajne сa пoлитичke сцene и дa уступи мjeстo xрaбрим, 
oдвaжним и пoштenим. Дaли су подршку ДПC, a пoтпрeдсjeд- 
nицa LC, ro rno la  Вeсna Пeрoвиh изaбрana je зa прeдсjeдnиka 
Ckупштиne Црne Гoрe. In a k , пoстojaлa je jeдna оптимисти- 
чka чињenицa. Koaлициja “3ajeдno зa Jугoслaвиjу” зajeдno сa 
ЛCЦГ имaлa je скупштинску вehиnу. Билa je то вeлиka шa- 
nсa опозициЈ^.

248



ГОДИНЕ САБОРНОСТИ И  РАСКОЛА

16
РЕДОВНА СКУПШТИНЛ СНС У ДЛНИЛОВГРЛДУ 

(19. 02. 2002.)
Актуелна poiiTi~Ka siTyacija, DeKiapamija mladih 

СНС i  DemoKpaTSKe STpaHKe Cp6ije, LoKaiHi избори у Црној 
ro p i, y~ernhe СНС у lOKaiHoj BiasTi, FopMiipan.e EK0H0m- 
SKor savjeTa СНС, noBe3iBawe oprnTiHSKix odbopa СНС sa 
oprnTiHSKim odbopiiMa ДСС у C pбiji, noiiT i~K e aKTiBHOsra
i  yspoH СНС Ha poiiTi~Koj sceHi, lHTepBjy 5.

На редовној Скупштини СНС, 19. априла 2002. године, 
између осталог, потенцирао сам актуелну политичку ситуаци- 
ју у Црној Гори, као догађаје који су се у том моменту одре- 
ђивали и усмјеравали, али који су могли да додатно искомп- 
ликују цијелу ситуацију,

- Избјегавање подгоричког режима да изврши обавезни 
попис становништва 2001. или бар 2002. године,

- Усвајање Споразума о принципима и рад на изради 
Уставне повеље,

Криза владе, која се одржава силом, без подршке пар- 
ламентарне већине,

- Локални избори,
- Парламентарни и савезни избори,
- Предсједнички избори на јесен 2002. године.
Сувише би требало простора и времена за подробнију

анализу актуелне ситуације на коју сам у том моменту укази- 
вао, зато ћу овдје издвојити два момента која су била посеб- 
но значајна:

Актуелна власт је избјегла да изврши попис стано- 
вништва из два разлога:

1. Зато што је стварна национална структура сасвим 
другачија од оне која се приказује у званичним извјештајима. 
Наиме, сва испитивања су показивала да је у то вријеме у 
Црној Гори 35,7% становништва се изјашавало као Срби, а 
11% као Југословени. Званична статистика манипулисала је 
са 9.5% Срба у Црној Гори. На овај податак смо тада морали
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указати као представници народа чија су демократска и људ- 
ска права у Црној Гори угрожена од актуелног режима.

2. Попис становништва би показао још једну подвалу 
актуелног режима. Показао би вишак од 25.000 непостојећих 
грађана који се воде у бирачким списковима.

Важна чињеница на коју сам указао на овој Скупштини 
је и то да у Споразуму о принципима заједничке државе Ср- 
бије и Црне Горе није одређен начин избора посланика за 
Савезну скупштину. Усвојена је препорука СНС да кроз 
Уставну повељу треба то питање дефинисати тако да се Ску- 
пштина заједничке државе Србије и Црне Горе конституише 
на основу непосредних избора. То је једно од важних начела 
којима се јача везивно ткиво унутар заједничке државе. Ср- 
пска народна странка је јачању тих веза посебно поклањала 
пажњу. У том циљу је и 21. јануара 2002. године потписана 
Декларација о сарадњи младих СНС и ДСС. Ова Декларација 
представља заокруживање сарадње са ДСС, раније установ- 
љеним декларацијама из 1993. и 1997. године.

У 19 општина Црне Горе, дана 15.маја 2002. године, 
одржани су избори за општинске парламенте.

СНС је учествовала у коалицији са СНП и НС у 10 
општина (Андријевица, Бар, Будва, Котор, Никшић, Рожаје, 
Даниловград, Тиват и Улцињ). У двојној коалицији са СНП, 
без НС, у 6 општина (Беране, Бијело Поље, Колашин, Мој- 
ковац, Цетиње, и Шавник). Самостални наступ СНС је имала 
у Пљевљима, Жабљаку и Плужинама.

У концепту организовања предизборних активности, 
централно мјесто дали смо координаторима. То су препоз- 
натљиви челници СНС који су задужени за поједине субре- 
гионе и то:

- Даниловград, Плав, Бар (др Ранко Кадић)
- Никшић, Плужине, Шавник (Новак Радуловић)
- Цетиње, Тиват (Петар Тројановић)
- Беране, Рожаје (Вукоман Фемић)
- Бијело Поље, Будва, Андријевица (Андрија Мандић)
- Пљевља, Жабљак, Котор (Горан Даниловић)
У припремној фази предизборних активности, коорди- 

натори су добили упутства за рад на терену, у сарадњи са
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локалним општинским одборима, како би се њихове акти- 
вности одвијале по јединственом методолошком приступу.

Концепт усмјеравања кординатора за субрегионе у 
предизборним активностима ће се показати веома ефикасним 
не само по резултате избора, него и по питању отклањања 
несугласица унутар странке и јачању јединства у странци. За 
ово су најбољи примјер Пљевља. Ангажовањем координато- 
ра Горана Даниловића, уз неке сугестије које сам му дао, усп- 
јели смо да “испеглмо” односе са г. Новицом Станићем. От- 
ворене дисонанце између њега и чланова ГО, кулминирале 
пред Скупштину у Даниловграду, пријетиле су да буде искљу- 
чен из Странке. И показала се пуна оправданост мојег става, 
када нијесам дозволио да буде искључен, па чак ни најблаже 
кажњен. Знао сам његове вриједности, али и мане. Он јесте 
“јогунаст” али је изванредно предан националном и духовном 
бићу српског народа. А то је најбитније.

На предизборној Скупштини, општинског одбора Пље- 
ваља, рекао сам:

“Желим да ова Скупштина тече у духу позитивне ене- 
ргије која је тако величанствено зрачила на Првој редовној 
годишњој скупштини, одржаној 21. априла ове године. А 
чијем успјешном раду су допринијели и чланови тог највишег 
органа СНС из овог краја. Желим да овај одбор поново 
заузме своје уважено мјесто у бићу СНС. То је мејсто које 
припада великим, препознатљивим и незамјењивим дијелови- 
ма једне цјелине. Цјелине која представља изворну енергију 
снаге народа, снаге која је СНС одржала на политичкој сцени 
Црне Горе у времену када је била одређена за политички 
одстрел од стране сепаратистичког подгоричког режима. То 
је снага којом је СНС чврсто стала на политичку сцену 
Србије и Црне Горе и сада предтавља незаобилазни фактор у 
очувању наше државе, СПЦ и народа...Зато су локални 
избори у Црној Гори од посебне важности. Губитак локалне 
власти у још 4 општине (уз 9, колико сада држи коалиција 
ЗЗЈ) значи почетак краја овог режима. То значи да ће дефи- 
нитивно бити спашена заједничка држава Србије и Црне Горе. 
Али исто тако то значи да ћемо рећи збогом корупцији и 
криминалу који су преплавили Црну Гору”. Истичући миш-
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љење да je добро што у Пљевљима CHC иде самостално на 
локалне изборе, и да je то одраз наше снаге, а не слабости, 
предложио сам једну иницијативу, коју би требало да спрове- 
ду одборници CHC у Пљевљима:

“ У октобру мјесецу ове године навршава се 90 годи- 
на од ослобођења Пљеваља од Турака. Од три војске које су 
хитале да ослободе град, први су стигли комите Млађена Ца- 
ковића. Он је успоставио ред у граду и заштитио муслиман- 
ски живаљ. У знак захвалности муслимани Пљеваља су једној 
улици дали име Млађена Цаковића. И носила је то име улица 
на Јалији, испод Муслиманског гробља, све до другог свјет- 
ског рата када је укинуто. Ред је да CHC скромном академи- 
јом означи овај датум у знак захвалности ослободиоцу града 
и једном мудром и хуманом човјеку који је спријечио могуће 
страдање недужног цивилног становништва друге вјере. У 
данашње вријеме то нам је итекако потребно. Као странка 
која се темељи на традицији и вјери, ми смо обавезни да 
означимо тај дан и да улици вратимо име овог великог човје- 
ка”

Бројеви освојених одборничких мандата на локалним 
изборима дати су у табеларном приказу, уз поређење са 
резултатима из 1998. године. Када се анализирају, треба има- 
ти у виду чињеницу да је CHC само прије годину дана била 
ванпарламентарна.

Општина ојрБ акинробдо

1998. 2002.

Андријевица 1 2
Бар 1 2
Беране 1 2
Бијело Поље 1 2
Будва 0 2
Даниловград 0 2
Жабљак 1 4
Колашин 0 2
Котор 1 2
Мојковац 1 2
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Никшић 1 2
Плав 0 1
Плужине 2 5
Пљевља 1 4
Рожаје 0 -
Тиват 0 2
Улцињ 0 0
Цетиње 0 0
Шавник 1 2

12 38
У односу на број одборничких мандата које смо имали 

на изборима од 1998. године у овим општинама, СНС је 
више него утростручила тај број. Најбољи изборни резултат 
странка је постигла у мјестима гдје је изашла самостално 
(Плужине, Пљевља и Жабљак) и ту се изборни резултат 
креће од 11% до 16%, што је приближно реалан приказ снаге 
СНС.

Лично, остало ми је жао што нијесмо ишли самостал- 
но у још неким мјестима, посебно у Бијелом Пољу. Тај оп- 
штински одбор је захваљујући првенствено његовом предсјед- 
нику господину Миладину-Микију Јоксимовићу, угледном ад- 
вокату и интелектуалцу и бројним активистима изванредно 
радио и сигурно би освојио више мандата самосталним нас- 
тупом, него што је добио у двојној коалицији.

О учешћу представника СНС у локалној власти са пре- 
дставницима СНП и НС одлучивали су локални општински 
одбори уз консултације са координаторима и предсједником 
ИО. Дописима упућеним општинским одборима тражио сам да 
будем информисан о персоналним предлозима наших кадрова 
на одговорне функције у општинама. Мада ме већина опш- 
тинских одбора у том погледу консултовала, морам истаћи и 
чињеницу да то у неким случајевима није урађено и да су се 
показале негативне последице таквог односа (Колашин). Мада 
је при дефинисању функција у коалицији по општинама, уз 
поштовање претходних локалних споразума, задовољена дого- 
ворена обавеза, чини се да се могло у неким општинама пос- 
тићи и више.
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Поред учешћа у локалној власти у оквиру изборне 
коалиције као чланица КЗЗЈ, СНС је кроз каснији коали- 
циони споразум са ЛСЦГ стекла право учешћа у власти у 
општинама: Котор, Никшић, Будва.

У вези са учешћем у локалној коалиционој власти у 
општини Будва, сјећам се једне непријатности. Окривљен сам 
ни крив ни дужан. Наиме, Даница Драшковић, супруга г. Вука 
Драшковића, у једном телефонском разговору ме је оптужила 
како сам оставио њену сестру, која живи у Будви, без хлеба. 
“Једна глава девет језика” !. Покушавам да објасним: “Нијесам 
ја ту ништа крив.Ваша сестра је као кадар Либералног савеза 
била уредник ТВ Будва. Због неког њиховог неспоразума, Ли- 
берали су је смијенили. Са тим СНС није имала никакве везе, 
а поготово не ја. Надзор над функционисањем локалне власти 
имао је Извршни одбор и његов предсједник г. Андрија 
Мандић. Али ни он се није могао мијешати у одлуку друге 
странке”. Ништа није помагало. Остао сам “њен непријатељ”. 
Овај телефонски разговор био је само пар мјесеци послије 
избора господина Вука Драшковића за министра у Савезној 
влади, при чему су гласови ДССЦГ били одлучујући. Ја сам 
у објашњењу става, веома афирмативно говорио о господину 
Драшковићу. О томе госпођа Драшковић није рекла ни ри- 
јеч. А о нечему са чиме нијесам имао никакве везе, анатема. 
Но, то је наш виоленти менталитет динарских Срба.

У општини Тиват, СНС је, као и СНП и НС, дала 
подршку ЛС, без учешћа у власти.

Распоред мандата са локалних избора у Тивту био је 
такав да се није могла очекивати коалиција и да су сасвим 
били извјесни нови избори (коалиција је зависла од мандата 
НСС која је уцјењивала). Умјесто да то унапријед предвиди и 
према томе усмјерава понашање, локални општински одбор 
СНС је условио потписивање споразума учешћем у власти, а 
не подршком!. Таквим исхитреним потезом који је био супро- 
тан већ прихваћеном споразуму К ЗЗЈ и ЛСЦГ, могла се нани- 
јети велика штета, јер је као главни кривац за немогућност 
конституисања локалне власти требало да се прогласи СНС. 
Да не говоримо о последицама које собом носи преседан да 
се не уважавају одлуке органа Странке. Био сам дужан да
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Главни одбор упознам са ова два примјера неуважавања хије- 
рархијских релација у Странци, не да би им дао политичку 
димензију, већ да укажем да такве ствари не смију постати 
пракса, јер такав преседан би неминовно имао негативне по- 
следице.

Учешће СНС у локалној власти, по функцијама и пер- 
сонално, дато је, по општинама у табеларном приказу: 

Општина Функција Име и презиме

МОЈКОВАЦ Директор фонда за гр.з п.п Гаврило Церовић, маш.инг.
Секретар Скупштине општ. Милоје Крговић, дип.правник 

Потпредсј. Скупштине опш. Драгољуб Булатовић, ССС 

Секретар секретаријата Новак Пулетић, ВШС 

Директор фонда за путеве Стојан Булатовић, машин.инг. 
Потпредсјед. Скупштине оп. Жарко Караџић, дип.правник 

Директор фонда за гр.зем. Веселин Јоксимовић, дип.ецц

КОЛАШИН

ЖАБЉАК

ПЉЕВЉА

БЕРАНЕ

Потпред.Скупшштине оп. 
Секретар Сек. за урбан. 
Секретар Сек.за финанс. 
Директор Водовода 

Директор Станбеног 

Потпредс.Скуп.опш. 
Секретар Сек.за финан. 
Секретар Сек за гра|.зем

др Милош Зарубица, љекар 

Миладин Гогић, гра|.инг. 
Зоран Цвијовић, дипл.ецц 

Милан Лекић, дипл.инг.руд 

Веселин Палдрмић, инг.геол. 
Радојица Живковић, проф.мат 

Влатко Пековић, дип.ецц 

Веселин Драгојевић, адвокат
Секретар Сек за ек.и пољ. Илија Марковић, дипл. прав. 
Секретар Сек за инсп.п. Мијаило Саичић, инг.маш. 
Главни и одг.ур”Слободе” Престоје договори

Предстоје договори 

Игор Пековић, професор 

Драгица Перовић, дипл. прав. 
Бранко Крек, дипл.ецц 

Блажо Ђурковић, дипл.ецц 

Драго Бакрач, дипл ецц

Директор Комуналног 

ШАВНИК Потпред.Скупштине оп.
КОТОР Секретар Скупштине оп.

Комунални инспектор 

НИКШИЋ Потпред.Скупштине оп.
Директор центра за кул 

БУДВА Траже се два мјеста савјетника не учествује се у власти 

АНДРИЈЕВИЦА У фази преговора
Х.НОВИ Начлник Друш. дјел. Оливера Доклестић, дипл.инг

Потпредс. Скупштине о. У првом мандату 20.7.2000-
Директор Музеја и галер. Ђорђе Ћапин, дипл.археолог 

ПЛУЖИНЕ Не учествују у власти - освојили највише мандата (5)
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Мада у овом извјештају нијесу наведени и чланови 
управних одбора предузећа, види се да преко 25 чланова CHC 
је преузело одговорну функцију у вршењу локалне власти, 
што свакако представља изазов, али и одговорност. И што је 
посебно важно, у свим тим случајевима, осим у Колашину, 
водило се рачуна о стручној квалификацији чланова CHC 
који се постављају на одговорне функције.

Када су социјални проблеми постали доминантни у свим 
општинама, и када је актуелни режим обезвриједио све што 
му је дошло до руку, морали смо, у рјешавању ових пробле- 
ма, поћи са голе пољане. Закључили смо да приступ у рје- 
шавању ових проблема мора почивати на реалним потенци- 
јалима и заснован на научним принципима.

Haстojaли смо да обезбиједимо и стручну подршку. He 
наше велико задовољство, прихватили су да буду чланови на- 
шег Економског савјета угледни експерти међународног доме- 
та:

проф. др Констадин Пушара, декан Факултета за мена- 
џмент у Београду,

проф. др Јован Ранковић, бивши савезни министар фи- 
нансија и

проф. др Бранко Медојевић, декан Економског факул- 
тета у Београду.

У договору са њима, а у сарадњи са општинским одбо- 
рима, добили смо основне податке о свим општинама који су 
презентирани професорима Пушари и Ранковићу, дана 28 ав- 
густа 2002. године, у Колашину. По завршетку даљих плани- 
раних конкретних активности, слиједила је израда елабората 
развоја за сваку општину и активности на обезбјеђивању сред- 
става, за шта постоје реалне основе.

Упоредо са овим покренута је иницијатива повезивања 
наших општина, у којима је CHC у локалној власти, са оп- 
штинама у Cрбиjи у којима власт држи DCC. Успостављени 
су контакти на релацији: Беране-Краљево, Жабљак-Горњи 
Милановац, Пљевља-Крушевац. Повезивање као један од при- 
оритета има успостављање економске сарадње. Мислим да се 
оваквим приступом, али уз максимално ангажовање свих поте- 
нцијала, пружила велика помоћ нашим представницима у
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локалној власти и шанса да се кроз стабилан систем вријед- 
ности, афирмишемо као озбиљна и одговорна странка

Сл.53. Посланици СНС у Парламенту Црне Горе 2001. 
и 2003 г.: Н.Станић, Г.Даниловић, А.Мандић, Д.Перовић,
Н.Радуловић, Р.Кадић. На слици недостаје М.Јоксимовић.

Посланички клуб СНС у Републичком Парламенту нас- 
тавио је свој узлазни пут и у овом периоду. Посебно се афир- 
мисао кроз неколико законских пројеката и иницијатива као 
што су: Предлог закона о парламентарној контроли СДБ, 
усвајању Закона о ресититуцији, Иницијативе за формирае 
анкетног одбора за пословање КАП, учешће у Комисији за 
испитивае тачности писања у “Националу” и др. Сада сам мо- 
гао сасвим јасно видјети контуре даљег рада нашег посла- 
ничког клуба у републичком Парламенту, који ће послије 
парламентарних избора бити сигурно бројнији и јачи. Зато је 
један од приоритета био да се програмски и конепцијски ојача 
посланички клуб у републичком Парламенту.
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дp Божидар Бојовић др Раико Кадић Желидраг Нш чевић

Вукоман Фемић Крсто Ковачевић

Сл.54. Посланички клуб СНС у Савезном парламенту

Посланички клуб СНС у савезном Парламенту сада је 
бројнији за 2 нова члана у Вијећу Република (Вукоман Фемић 
и Крсто Ковачевић). Посланички клуб је у овом времену имао 
бројне иницијативе којима је афирмисана Странка и пробије- 
на медијска блокада. Веома значајну улогу Клуб је имао у 
спречавау формирања анкетног одбора који је тражио ДОС, 
ради обрачуна са господином Војиславом Коштуницом око 
случаја генерала Павковића.

У писању Уставне повеље, учествовала су два наша 
члана и то, испред Савезног парламента г. Ранко Кадић, а 
испред Републичког парламента г. Новак Радуловић. Својим 
конструктивним радом залагали су се за израду Уставне пове- 
ље која би била доследна Београдском споразуму и стварању
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функционалне федерације Cрбиje и Црне Горе. У овом вре- 
мену, имали смо добру сарадњу и размјену информација по 
питању Уставне повеље.

Остале активности у овом периоду навешћу у назнака- 
ма, без коментара:

Јачање сарадње са DCC, посјете странци у Београду,
- Подршка г. др Војиславу Коштуници, 26.09.2002. на- 

предсједничким изборима у Cрбиjи,
- Разговори са амбасадорима Грчке, Данске, Шпаније и 

Кине, конзулима Грчке и Кине, представницима OEBC-a и 
других међународних организација,

- Разговори са амбасадором CPJ у Риму г. Миодрагом 
Лекићем (о томе касније са више детаља),

- Учешће наших представника у округлим столовима и 
на скуповима у организацији међународних институција,

- Учешће у радио и ТВ емисијама, изјаве, саопштења у 
јавности, интервјуи, конференције за штампу,

- Посјета делегације CHC прослави 2. херцеговачке 
бригаде у Швесињу,

- Устоличење владике шумадијског Јована, као једини 
позвани из Црне Горе, поред Митрополита Амфлохија,

- Присуство духовним свечаностима,
- Регистровање часописа “Ш родна мисао”
Часопис за политику, економију, културу, историју и 

традицију “Haрoднa мисао” планирано је да излази четири 
пута годишње. Под овим именом је 1906. године штампан 
први опозициони лист у Црној Гори, који ће послије само го- 
дину дана излажења бити забрањен. Caдa, послије скоро сто 
година обновљена “Haрoднa мисао” окупила је бројне сарад- 
нике, интелектуалце разних профила. За главног и одговорног 
уредника изабран је мр Вукић Илинчић. Уређивачка полити- 
ка “Ш родне мисли” била је стручног и научног карактера, с 
циљем опште културне и друштвене надградње. Послије 
првог броја штампаног у септембру 2002. године, у априлу 
2003. године изашао је двоброј 2-3 са импозантним бројем 
прилога. Haжaлoст, догађајима који ће ускоро слиједити пре- 
стаће излажење овог изузетно значајног часописа. Они који
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су наслиједили име СНС и право издавања овог часописа, 
имаће, нажалост, пречег посла.

Поменућу и једну иницијативу коју смо тада реализо- 
вали: Обратио ми се наследник познате породице Суботић из 
Котора и упознао ме да је власник наслијеђене богате биб- 
лиотеке, задужбине чувене породице Суботић, која је дала 
више познатих интелектуалаца и да је због материјалних 
проблема, спреман да прода један њен дио. Наравно да то 
жели да учини онима за које зна да ће сачувати ова ријетка 
и вриједна издања. Послао је и списак публикација које би 
продао. Сам списак је показивао о каквом се богатству ради. 
Задужио сам предстваника Страке, извршили смо избор књига 
и за наше скромне могућности откупили позамашан број, 
довољан да се оформи посебна и драгоцјена библиотека. Ври- 
једна дјела из библиотеке угледне породице Суботић, краси- 
ла су просторије СНС. Надам се да су каснији наследници 
СНС однијели се са дужним поштовањем према овој циви- 
лизацијској вриједности.

Да би сагледавање изнесених активности било што 
цјеловитије, потребан је и кратки осврт на актуелну поли- 
тичку ситуацију. У овом периоду су је карактерисали:

- Коалициона влада ДПС-СДП, мада нема подршку 
парламентарне већине и даље се, низом недемократских пос- 
тупака, одржава на власти,

- Уставни суд није конституиисан, а предсједник Ђука- 
новић успорава избор судија Уставног суда како би се парла- 
ментарни и предсједнички избори у Црној Гори одржали ис- 
товремено,

- Парламентарна већина коју чине Коалиција “Заједно 
за Југославију” и Либерални савез Црне Горе, покушава да 
кроз Парламент демократизује изборно законодавство и меди- 
је и доносе неке друге законе као што су Закон о скупштин- 
ској контроли СДБ, који је иницирала СНС,

- У преговорима парламентарне већине и мањинске 
власти, уз учешће представника ОЕБС-а није постигнут 
договор о изборима, посебно о два најважнија питања: да број 
мандата које добијају албанске странке буде 4, а не 5 (пошто 
је смањен број посланика са 77 на 75) и измјена састава
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Изборне комисије. Прихватање да број албанских посланика 
буде и даље 5, без обзира на смањен број посланика, значило 
би уступање унапријед најмање још 2 мандата блоку који је 
против заједничке државе, што CHC и К ЗЗЈ не може прих- 
ватити,

- Ш ма реалних изгледа да се конституише Уставни суд 
јер Ђукановић избјегава демократски приступ у избору суди- 
ја,

- ДПC се припрема за парламентарне изборе, заказане 
за 6.октобар вршећи уобичајени притисак, куповину, застра- 
шивање, уцјене грађана Црне Горе,

- Црном Гором се шире подјеле, a графити које испи- 
сује рука режима, неријетко, позивају на обрачун и линч 
политичких неистомишљеника,

- Coциjaлнa ситуација је веома тешка, преко 2/3 гра- 
|ан а  Црне Горе су социјално угрожени,

- Штрајк просвјетних радника се наставља,
- Огав Главног одбора CHC за излазак из постојеће по- 

литичке кризе био је следећи:
Да парламентарна већина (К ЗЗЈ и L C O  заузму једин- 

ствене ставове:
1. Због недемократских услова и настојања подгоричког 

режима да по сваку цијену задржи недемократске услове, 
К ЗЗЈ и L C C  не могу изаћи на парламентарне изборе,

2. Предлажемо одржавање Округлог стола парламен- 
тарне већине и власти уз учешће OEBC-a. Циљ Округлог 
стола :

- Обезбјеђивање услова за регуларне и фер изборе,
- Усаглашавање и доношење изборног законодавства,
- Формирање техничке владе чији би једини задатак 

био организовање превремених парламентарних избора,
- Чим се постигне консензус на округлом столу о 

спорним питањима заказују се парламентарни избори.
3. Ш ма спајања парламентарних и предсједничких из- 

бора, а растојање мора бити најмање 60 дана,
4. Ако се не постигне консензус нема заказивања из- 

бора до 15 јануара, када би се одржала сједница Парламента.
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У међувремену, сједница парламента само у случају доношења 
Уставне повеље,

5. 15. јануара Ђукановић треба да преда мандат пред- 
сједнику Парламента,

6. Дана 30.8.2002. године заказана је сједница Парламе- 
нта. Дневни ред:

- Смјена одговорних уредника медија,
- Закон о парламентарној контроли СДБ који је ини- 

цирала СНС.
Према притисцима ОЕБС-а треба прилагођавати так- 

тику истичући увијек да бранимо ставове парламентарне ве- 
ћине против једног човјека који је узурпирао власт у Црној 
Гори више од десет година.

У јуну мјесецу смо тражили да скупштинска већина 
упути позив представницима италијанске судске власти тужи- 
оцу Ђузепе Шелзију, да парламент упозна са подизањем 
оптужнице против предсједника Црне Горе Мила Ђукановића 
због умијешаности у шверц цигаретама. Иницирали смо и 
оснивање Анкетног одбора који би испитао један од највећих 
привредних скандала у вези са пословањем КАП-а и швај- 
царске фирме “Гленкор”. Ниједна од поменутих иницијатива 
није у потпуности прихваћена.

Сл.55. Добродшлица за челнике СНС код цркве на 
Ружици: Н.Радуловић, М.Дурутовић, М.Кујунџић, Б.Бојовић, М.Ђурђевац
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Интервју 5

ПОВЈЕРЕЊЕ НАМ ДАЈЕ НАРОД
(Б.Бојовић: Интервју “Дану” 22. 05. 2002. године)

.  Бвидентно je  да je СНС забиљежила успјех на ло- 
калним изборима, односно да je  бирачко тијело ове странке 
у  порасту. Ваше мишљење ко се приклонио СНС-у, да ли  су 
то били гласачи ДПС, СНП или НС?

- Повјерење је дао народ, и то првенствено, они који у 
СНС виде моралну, доследну и храбру странку. Странку, која 
свој политички програм темељи на традиционалним вриједнос- 
тима, на којима је Црна Гора постала и опстала као држава. 
То су вриједности које су се вјековима кристалисале као спе- 
цифично, самосвојно, богатство које представља врхунац на- 
шег цивилизацијског достигнућа. Дали су нам повјерење они 
који у оном за шта се политички бори СНС виде прави на- 
родни идеал, оплемењен најбољим резултатима страних кул- 
тура и достигнућа. Најкраће речено, дали су нам повјерење и 
све више ће давати, они који истински вјерују у Његоша, као 
персонификацију наше духовне и цивилизацијске вертикале.

То којој политичкој опцији они, у овом моменту, при- 
падају, за нас је мање важно. Далеко је важније да је почео 
процес самоспознаје и отрежњења народа. Цивилизованим 
политичким дјеловањем, без хипотека које носи сарадња са 
актуелним режимом и препозната као симбол отпора под- 
горичком режиму, СНС постаје и симбол побједе над тим 
режимом.

.  Како коментаришете дио изјаве потпредсједника НС, 
Поповића који је  казао да сте В и и  Прераг Булатовић, однос- 
но СНП и  СНС помогли Ђукановићевом режиму и  радили да 
уништите НС?

- Појашњење о могућим заблудама, а и неколико доб- 
ронамјерних савјета дао сам у изјавама по том питању. Коа- 
лициона коректност ми не дозвољава да јавно коментаришем 
нешто што прво треба ријешити тамо гдје му је мјесто. СНС 
је иницирала идеју и ушла у коалицију “Заједно за Југосла- 
вију” ради узвишене идеје очувања заједничке државе Србије
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и Црне Горе и чврсто обећала својим бирачима да ће у њој 
остати све док се не ослободимо од последње диктатуре у 
Европи. За CHC таква обавеза превазилази ускостраначке 
интересе и сувише је велики улог да би се могли играти на- 
родним повјерењем.

• Ваша партија he тражити од СНП мјесто градона- 
челника Пљеваља. Шта he се догодити уколико СНП не буде 
изашла у  сусрет вашем захтјеву?

Ако се преферира интерес коалиције ЗЗЈ, онда такав 
захтјев CHC има пуно оправдање. Дубоко сам убијеђен да би 
г. Оганић, са енергијом коју посједује, измијенио Пљевља. 
Многе ствари би кренуле на боље. H  би он могао посма- 
трати као предсједник Пљеваља онакав Дом културе, онакве 
улице, еколошко уништење града и околине, а да не крене, 
што се каже, и рукама и ногама да то ријеши. H  би дозво- 
лио да се из Пљеваља одлијевају толика средства, а да се 
Пљевљима не враћа ништа. Cигурaн сам да би његовим 
доласком на мјесто предсједника прилив капитала у Пљевља 
био далеко већи, да би се ангажовала дијаспора. Видите, 
његова идеја о подизању “Цркве помирнице” на ^раж иц и  
код Пљеваља је узвишена идеја у духу народног помирења, 
без којег нам нема напредка. И будите сигурни, да ће се њена 
изградња одвијати са Божјом помоћи. Дакле, далеко од тога 
да било шта говорим негативно о досадашем предсједнику 
Пљеваља, којег заиста цијеним, a његов допринос веома ува- 
жавам, али истински сам убијеђен да би г. Оганић био најбо- 
ље рјешење. Друга је ствар колико је то исправно да се 
тражи и реално да се добије. Cигурнo да CHП на основу 
резултата има предност над CHC. Колико ћемо бити тврди у 
конкретном захтјеву, то ћемо видјети. Cмaтрaм да стварима 
треба прилазити озбиљно и одговорно и увијек мислити на 
узвишени чин због којег је формирана коалиција ЗЗЈ.

• Прије пар дана на састанку 3 3 J  и  ДО С усвојена су 
три закључка. Црногорски режим најављује да их не}е пош- 
товати и  апелује на Е У  да се пониште такви закључци. Ваш  
коментар?

- Без обзира што је иницијативом C H ^  да се ријеше 
ова питања на нивоу коалиције Д О ^ и  ЗЗЈ, успорен процес

264



ГОДИНЕ САБОРНОСТИ И  РАСКОЛА

реализације Београдског споразума, мислим да ће се пози- 
тивне стране ове иницијативе показати. Постојала је замка 
која је била намијењена првенствено СНП-у и СНС, а која 
се касније могла назрети кроз синхронизовано дјеловање го- 
споде Ђукановића и Батића, а можда и још некога. Да не 
улазим у детаље, јер неке ствари не треба јавно саопштавати, 
али је г. Булатовић то луцидно прозрео. Сада, политичким 
договором, постигнутим у Београду 20 маја коалиција ДОС и 
ЗЗЈ ће имати јединствен став по питању усвајања Београдског 
споразума, савезних избора, усвајања Уставне повеље, у Саве- 
зном парламенту и функционисања органа СРЈ до формирања 
нових. Зато је реакција г.Ђукановића, послије овог полити- 
чког договора, била као када некоме станете на жуљ.

То што г. Ђукановић каже “да ако неко очекује да ће 
ЕУ наметнути нешто што не пише у Споразуму, погрешно, 
неупућено и неозбиљно доживљава улогу ЕУ“, је класична 
замјена теза, у његовом стилу. Неће ЕУ наметнути нешто 
што не пише него ће тражити да се у Уставну повељу стави 
оно што пише у Споразуму. А ко чита онако како пише јасно 
ће видјети да се Уставна повеља усваја и у Савезној скупш- 
тини, а да Закон о избору посланика у Скупштину нове др- 
жаве Србије и Црне Горе, доносе државе чланице у складу 
са начелима утврђеним Уставном повељом (sic). A што се тиче 
паметовања неких из подгоричког режима да органи једне 
државе могу да престану да функционишу прије избора нових, 
то је служило за подсмијех и сажаљење оних који се у нешто 
разумију према оним који мисле да знају, а не знају.

• Предстоје предсједнички избори. Најављено je да he 
југословенска коалиција имати заједничког кандидата. Ko би 
то могао бити ?

Свакако да би коалиција ЗЗЈ требало да иде са зајед- 
ничким кандидатом и нормално би било да то буде пред- 
ставник СНП-а као најјаче странке коалиције, послије пред- 
ходних консултација са СНС и НС. При избору кандидата 
морамо водити рачуна и о ставу ме|ународне заједнице. Да- 
кле, крајње је вријеме за дубљи, стратешки приступ, који не 
би искључивао представника друге двије чланице Коалиције 
или ванстраначку личност, којој би К ЗЗЈ дала повјерење. Ко-
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алиција ЗЗЈ мора ићи са кандидатом који ће сигурно поби- 
једити Мила Ђукановића, све друго би био чисти промашај.

Ако ме питате за лично мишљење, то треба да буде 
моралан, млад, а зрео, дипломатски образован, интелигентан 
и некомпромитован човјек. Једном ријечју, савремени поли- 
тичар поред којег ће Ђукановић са свим својим недостацима 
дјеловати анахроно и неприродно. Ако не будемо тако ра- 
дили бојим се да ће Ђукановић, методама које веома успјешно 
користи, успјети да остане на власти. А то би била прескупа 
цијена за Црну Гору и народ које је он довео до просјачког 
штапа.

Сада када је послије пада владе г. Вујановића, добро 
уздрман, подгорички режим, имамо јединствену прилику да 
демонтирамо последњу диктатуру у Европи.

.  На јесен }е  се одржати и  савезни избори. Да ли  мис- 
лите да ће бирачко тијело ДП С угрозити југословенску 
коалицију на савезном нивоу?

Важно је да ДПС учествује на савезним изборима, а 
ко ће побиједити нека одлучи народ. То би омогућило да 
спадну тензије у Црној Гори и да заједничка држава Србије 
и Црне Горе почне нормално да живи.

Г.Ђукановић је направио највећу политичку грешку, 
када није изашао на Савезне изборе 2000. године. Поступио 
је тако што је мислио само на себе и своју странку. Зато је 
и започео његов политички пад. Сада, када је његов поли- 
тички крај сасвим извјестан, требало би да се окрене Богу и 
народу.

Јелена Новаковић, новинар “Дана”
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17
ПЛРЛЛМЕНТЛРНИ ИЗБОРИ У ЦРНОЈ ГОРИ 

2002. године

Формирање коалиције “Заједно за промјене”, СНС 
удвостручила број посланика у Парламенту Црне Горе, Неу- 
спјех коалиције ЗЗП на парламентарним изборима.

У августу, када је постало очигледно да је услов за 
одржавање парламентарних избора конституисање Уставног 
суда, савјетовали смо коалиционе партнере да се не упу- 
штамо у ризик предлагања кандидата за судије Уставног суда 
како се не би олакшала позиција Милу Ђукановићу који је 
био искључиви кривац за нефункционисање те институције. 
Ову идеју је у потпуности подржавао г. Шоћ. Из мојег 
скромног разумијевања у политику, мислим да никада Ђукано- 
вић није био у тежој ситуацији и ближи поразу, него тада. 
Carno да се није ишло са конституисањем Уставног суда, 
Ђукановић би 15. јануара, силом закона морао предати ман- 
дат предсједници Парламента госпођи Весни Перовић, однос- 
но парламентарној већини!.

Парламентарна опозиција која је имала парламентар- 
ну већину, није требало да жури са изборима. Требало је са- 
чекати да сада веома ослабљени Ђукановић још више поли- 
тички ослаби. Ca парламентарном већином и неконституиса- 
ним Уставним судом, опозиција је могла да има иницијативу. 
Истине ради, сјећам се да је тада на потребу да се не жури 
са парламентарним изборима, највише упозоравао господин 
Драган Шоћ. Haжaлoст, прва задњу не стиже.!

Главни одбор CHC је на својој Десетој сједници, одр- 
жаној 24. септембра 2002. године, у Даниловграду, донио 
одлуку да CHC на ванредним парламентарним изборима у 
Црној Гори наступи у коалицији са Coциjaлистичкoм народ- 
ном партијом и Шродном странком, под условом који гаран- 
тује CHC седам посланичких мјеста у побједничкој варијанти.

Као главни циљ коалиција је зацртала побједу на избо- 
рима. Она би омогућила квалитетно уставно уређење CPJ,

267



Бoжugap M. Бojoвuh

демонтирање аутократског режима Мила Ђукановића, изград- 
њу правне државе и отпочињање корјенитих економских про- 
мјена.

Сматрам потребним да овдје наведем неке предлоге и 
препоруке које је СНС иницирала СНП-у и НС:

- Почетком јуна, на састанку представника ове три 
странке, наша странка је предложила да у то вријеме обна- 
родујемо промјену имена коалиције како би избјегли могу- 
ћност да мијењамо име у последњем тренутку, или да пак 
останемо коалиција “Заједно за Југославију”, а државна зајед- 
ница буде преименована у Србија и Црна Гора,

- Тражили смо да се редефинише тадашњи коалициони 
уговор којим би се констатовала промјена односа снага у коа- 
лицији у корист СНС

- Тражили смо, истовремено, да коалицја предложи име 
свог предсједничког кандидата како би се промовисао у ван- 
редним парламентарним изборима, или се већ припремио за 
предсједничке,

- Обавијестили смо коалиционе партнере да смо спрем- 
ни, већ у том тренутку, дати властите предлоге, али да је 
логично да право предлагања прва искористи СНП као, несу- 
мњиво, најјача чланица коалиције. Нажалост, ни један од на- 
ших предлога није прихваћен.

У разговорима које сам имао са господином Војином 
Лазаревићем, око односа мандата наше двије странке у коали- 
цији, био сам непопустљив у погледу да се мора уважити фа- 
ктичко стање и резултати испитивања који недвосмислено 
показују да је СНС знатно јача у односу на НС. Били су то 
тешки, али коректни разговори, што је и разумљиво. Требало 
је један дрецуновски, наметнути однос 3:1 у корист НС, у 
претхоном сазиву, на који смо пристали зарад спаса државе, 
сада преобратити у инвертан однос у којем предност има 
СНС. На крају смо договорили однос којим се даје пре- 
имућство првог СНС, са 7 мандата у побједничкој варијанти, 
што је гарантовало премоћ СНС ад НС .

Упознали смо коалиционе партнере да сет закона о 
медијима које је формално предложио ЛСЦГ, није најстру- 
чније урађен те да ће изазвати реакцију стручњака из Савје-
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та Европе и ОЕБС-а, што се, нажалост, потврдило. Закони 
су, уз битне промјене, након једномјесечне дебате у радним 
тијелима Скупштине, усвојени исувише касно.

Све ове иницијативе покретали смо знајући добро поли- 
тичку моћ ДПС и Мила \укановићаи вјерујући да се такав 
режим може демонтирати само снажним системским захвати- 
ма, законима који обезбјеђују преузимање кључних полуга 
власти. Нажалост, испоставило се да су, и овога пута, новац, 
СДБ и новоформирани медији били пресудни аргументи њи- 
хове изборне побједе.

Комплетан пропагандни материјал за изборну кампању 
коалиције “Заједно за промјене” осмислила је реномирана 
београдска агенција “ИДЕЈА ПЛУС”. Иста агенција изврши- 
ла је снимања телевизијских и радио спотова и компоновала 
музику која је емитована на почетку промотивних скупова.

Коалиција “Заједно за промјене” је у изборној кампањи 
организовала промотивне скупове, трибине, радне састанке по 
распоредима које су предлагали општински изборни штабови. 
Извршена су два испитивања јавног мњења и од стране стра- 
начких активиста је извршена једна процјена расположења 
бирачког тијела. У свим видовима промотивних активности 
учешће су узели представници СНС и то у већем проценту 
него што је то припадало на основу коалиционог споразума.

На изборима је коалиција “Заједно за промјене освоји- 
ла 133.900 гласова (15.000 мање него на изборима 2001.) и 
30 мандата (3 мање него на изборима 2001). Изборну побје- 
ду је остварила коалиција ДПС-СДП са 167.106 (13.000 гласо- 
ва више него 2001.) и 36 мандата (3 више него 2001). 
Српска народна странка освојила је укупно 6 посланичких 
мандата (три више него на изборима 2001. године).

Парламентарни избори у Црној Гори завршени су не- 
очекивано високом побједом коалиције ДПС и СДП. Без 
обзира што су режиму ускраћене неке методе које је раније 
користио у режирању резултата, тамна страна ових избора 
остаће то што су одржани у Црној Гори са застрашујуће висо- 
ким бројем полицајаца, а уз то су и овом приликом кори- 
шћене уцјене, пријетње и куповина гласова. Међутим не смије 
се заборавити ни друга чињеница. Ђукановић је уложио много
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више напора у предизборну кампању-лично је широм Црне 
Горе спровео кампању “од врата до врата”, чак и у најзаба- 
ченијим општинама и катунима, сусретао се са различитим 
профилима бирача, па и онима који му нијесу наклоњени. С 
друге стране, коалиција “Заједно за промјене” је своју кам- 
пању базирала на стандардним методама: митинзима, триби- 
нама, односно тражењем подршке м е |у  својим присталица- 
ма. Једноставно нијесмо се довољно трудили да придобијемо 
нове симпатизере и бираче из противничког табора. Инди- 
кативан је и податак да је, наводно, ДПС покрио трошкове 
“летећих бирача” којима су били плаћени трошкови авион- 
ског превоза да би се појавили на бирачким мјестима и дали 
свој глас за Ђукановићеву коалицију.

Сматрам, а то мишљење дијеле и бројни други анали- 
тичари, да је посебно важан разлог слабог изборног резулатат 
коалиције “Заједно за промјене” што нијесмо имали јасно 
профилисану позицију лидера који би истовремено интегрисао 
анти Ђукановићевске снаге. И да то буде јака политичка 
фигура, јака као, или јача од Ђукановића. Ту је коалиција 
направила велику грешку што није уважила моје личне и 
предлоге СНС да у активностима буде ангажован господин 
Миодраг Лекић, амбасадор СРЈ у Риму, као будући предсјед- 
нички кандидат анти Ђукановићевске опозиције. Овај хариз- 
матични интелектуалац био је Богом дата личност да у том 
моменту обједини бирачко тијело не само коалиције “Заједно 
за промјене” већ и ЛСЦГ, па и значајног дијела коалиције 
ДПС-СДП. Нажалост, ускостраначки интерес најјаче странке 
у коалицији “Заједно за промјене” је ствари посматрао из 
другог угла и то нас је скупо коштало. Конкретније чиње- 
нице којима ћу поткријепити ову тврдњу, изнијећу касније, 
када будем говорио о предсједничким изборима.

Било како било, Црна Гора је добила стару-нову власт, 
сада са могућношћу да формира стабилну Владу. То ће бити 
стабилна Влада зато што ће моћи да се одржава све дотле 
док буде имала шта да распродаје у Црној Гори и зато опо- 
зиција неће моћи да одлучује о њеној судбини, већ само да је 
критикује. Било је неозбиљно очекивати да иста власт која 
нас је довела до просјачког штапа може да нас изведе из
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кризе. Можда ће се они који су били у заблуди отријезнити 
оног момента када више не буде ни Телекома, ни КАП-а, ни 
Електропривреде, нити много чега другог...

Посебну забринутост CHC је показала што дубоко 
подијељену Црну Гору неће моћи да измири онај ко је те под- 
јеле генерисао да би опстајао на власти. Ca нама ће забрин- 
утост дијелити сви они који су тих дана видјели прст при- 
јетње и чули ријечи недопустиве увреде Мила Ђукановића 
упућене ЊВП Митрополиту Амфилохију.

Cрпскa народна странка је забиљежила значајан успон, 
удвостучила је број посланичких мандата у републичком Па- 
раламенту, и послије ових избора постаје незаобилазни фак- 
тор на политичкој сцени Црне Горе. За непуне двије године 
испунио сам обећање које сам дао посланицима Cкупштинe, 
чланству и јавности Црне Горе у Даниловграду 21.фебруара
2001. године, када сам се прихватио одговорне функције пред- 
сједника, тада, ванпарламентарне CHC.

Caoпштaвajући политичке ставове јавности Црне Горе, 
на конференцији за штампу 22.октобра 2002. године, пуручио 
сам :

“C пуним уважавањем и захвалношћу односимо се 
према грађанима Црне Горе, тим дивним људима, који нијесу 
подлегли уцјенама и застрашивању и који су нам вјеровали. 
Увјеравамо их да не смију клонути духом, да једном мора 
сванути и промјене морају доћи. Можда већ за два мјесеца, 
на предсједничким изборима.

Изражавамо и наше дужно поштовање према грађа- 
нима који су на овим изборима дали повјерење другим стра- 
нкама, као и владајућој коалицији.

Ha крају, честитам побједнику ових избора, очекујући 
да ће у будућости одустати од неких недемократских средста- 
ва политичке борбе и потрудити се да власт врши у интере- 
су свих грађана Црне Горе.”

Ш жалост политички токови у Црној Гори кренуће 
другим усјецима.
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Интервју 6

ПРЕДСЈЕДНИЧКИХ ИЗБОРЛ НЕЋЕ БИТИ OBE 
ГОДИНЕ-ВЛАСТ ЋЕ ПРЕУЗЕТИ ВЕСНА ПЕРОВИЋ

(Божидар Бојовић: Интервју Ревији Д,
8. август 2002. године)

ДПС je уздрмао Предлог закона o укидању тајне поли- 
ције, који je иницирала СНС и који ће бити на расп- 
рави 19. августа, СНС нема разлога да се плаши само- 
сталног изласка на изборе, Ја сам један од ријетких 
људи који је у политику ушао са кућом и именом

- Када је у питању предсједнички кандидат коалиције 
“Заједно за Југославију” , никаквих разговора о персоналним 
решењима, до сада није било, каже у разговору за ревију Д 
професор др Божидар Бојовић, лидер СНС.

- Постоји само начелни договор да Коалиција треба да 
има једног кандидата и, наравно, да постоји сагласност коа- 
лиционих партнера када је у питању избор. Усаглашен је 
стратешки приступ којим треба да обезбиједимо кандидата 
који ће имати подршку међународне заједнице и реалне шансе 
да побиједи Ђукановића, који ће ублажити подјеле у Црној 
Гори, афирмисати напоре коалиције ЗЗЈ у очувању државне 
заједнице Србије и Црне Горе и радити на њеној брзој инте- 
грацији у Европску заједницу.

Сматрам да не треба превише журити, када је у питању 
предсједнички кандидат. Како ствари стоје није искључено да 
предсједничких избора и не буде у овој години, и да ће 15. 
јануара 2003. године, када му истекне предсједнички мандат, 
господин \укановић морати функцију да преда предсједници 
Парламента. Знате, то је неминовни редослед догађаја, ако 
Уставни суд не буде конституисан.

• Да ли  је  тачна информација да сте у  сукобу са 
Предрагом Булатови}ем по питању предсједничког кандидата?

- То је чиста дезинформација. Прије три мјесеца, имао 
сам веома коректан и отворен разговор са господином Була- 
товићем по стратешком приступу везаном за предсједничке
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изборе. И по том питању ставови су нам веома блиски. A 
што се тиче наших односа, за више од четири године поли- 
тичке сарадње пролазили смо ми кроз далеко већа искушења, 
па су односи били веома коректни и принципијелни. Лично, 
високо цијеним допринос г-дина Булатовића у очувању зајед- 
ничке државе Србије и Црне Горе. Исто тако, за пуно ува- 
жавање је начин на који је г-дин Булатовић преокренуо ене- 
ргију своје партије и усмјерио је позитивним демократским 
токовима. Чини ми се да међународна заједница није адекват- 
но валоризовала тај велики учинак.

• Да ли  }е  можда СНС имати свога кандидата, или  
}ете подржати кандидата кога изабере СНП ?

- Сасвим је нормално да СНП-у, као најјачој странци 
у Коалицији припада примогенитура, за предсједничког кан- 
дидата. Међутим, морају се задовољити критеријуми догов- 
орени са коалиционим партнерима који отварају реалне шансе 
да се побиједи Ђукановић. Још нешто, не смије се подлећи 
стихији додворничког, или неког другог, предлагања кандида- 
та на Конгрсу СНП-а. То би највише могло да нанесе штете 
баш господину Булаовићу. Очекујем да ће господин Булато- 
вић поред подршке из базе добити и право да сам одлучи о 
предсједничком кандидату, ако не прихвати кандидатуру.

То су неки моменти који ће опредјељивати став СНС.
• В и тврдите да }е  избори бити одржани по новим 

правилима, односно законима, а ДПС каже да }е  бити по 
старим. Како }е  се то ријешитии ко }е  на крају одлучити 
која правила важе?

- Прво, Изборни закон је у Парламенту потписао Пре- 
дсједник Републике и једина институција која би на уставан 
начин, могла да поништи тај закон, је Уставни суд. A Уста- 
вног суда нема. Друго, на засједању црногорског парламента 
19. августа биће изабрана Републичка изборна комисија, и 
двије општинске изборне комисије за Подгорицу и Тиват, гдје 
се одржавају локални избори. Републичка изборна комисија, 
као што знате, одређује начин избора. Према томе, могу 
челници ДПС-а да причају шта хоће, Устав и закони се мора- 
ју поштовати. Очито је да су се негдје прешкартали.
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Да ли  }е  коалиција “Заједно за Југославију” на пред- 
стоје}е парламентарне изборе иза}и јединствена? Постоји ли  
могу}ност да Ваша странка наступи самостално?

- Cитуaциja није ни приближна оној прије априлских 
избора, када je била угрожена заједничка држава Cрбиje и 
Црне Горе. Огвари су се значајно измијениле, наравно на 
боље. Београдским споразумом опстала je заједничка држава 
Cрбиje и Црне Горе, са једним међународним субјективите- 
том, којој се широко отварају врата уласка у Европску зајед- 
ницу. Значи остварен je најважнији циљ који je био пред 
К ЗЗЈ и из тог угла посматрано, можда би било најбоље да 
коалициони партнери иду самостално на изборе. Али остао је 
још један неизвршен задатак КЗЗЈ: Црна Гора још није 
ослобођена од последње комунистичке диктатуре у Европи. 
Зато, стоји наша обавеза да останемо у коалицији.

Измијениле су се и неке друге ствари. Послије локалних 
избора, изашао је на видјело и реални однос снага странака 
унутар коалиције. Cвaкoмe je јасно да je CHC имала, и пого- 
тово сада има, далеко већу снагу него што je то изражено 
распоредом мандата на априлским изборима.Тада смо свјесно 
прихватили жртву, па да будем отворен и понижавајуће ус- 
лове, јер je у питању био опстанак заједничке државе. И не 
кајемо се, него се поносимо жртвом и учинком. Caдa, прих- 
ватање коалиције подрзумијева уважавање односа снага на 
локалним изборима, гдје су странке ишле самостално. CHC 
нема разлога да се плаши самосталног изласка на изборе, 
посебно сада када смо у динамичном успону. Дакле, свему 
спремни и свему наредни.

• Да ли  комуницирате са Новаком Килибардом и  шта 
данас мислите о њему?

- Ca господином Килибардом се нијесам срео, чак ни 
на разумној дистанци видио, од времена када је господин Ма- 
ровић, на незаконит и неуставан начин протјерао посланике 
CHC из црногорског парламента. A шта мислим? Чули сте, 
прије неко вече каже да у Шродној странци није било ни 
учитеља, већ све необразовано и неуко, само он врхунски 
интелектуалац, универзитетски професор. Па свак зна да 
ниједна странка на политичкој сцени Црне Горе деведесетих
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година није имала такву интелектуалну елиту као НС. У 
органима НС било је преко двадесет универзитетских профе- 
сора и доктора наука, а колико тек угледних књижевника, 
пјесника, умјетника, љекара, правника, економиста, инжењера 
и да не набрајам Једном ријечју, интелектуална елита српског 
народа у Црној Гори живјела је идејом Народне странке. Чо- 
вјек који може тако нешто рећи, није да се о њему збори, 
него да се жали. То је процес аутодеструкције Ипак његово 
застрањивање и политичко посрнуће, с једне стране, и сада- 
шња позиција СНС и НС, с друге стране, указују да поједин- 
ци могу успорити, али не могу уништити једну идеју која има 
дубоко утемељење у народу.

• Како се слажете са лидерима Народне странке, пре 
свега са њеним председником Драганом Шо}ем?

- Са господином Шоћем и већином његових сарадника 
имам сасвим коректне односе. Узвишени циљ очувања зајед- 
ничке државе тражи одговоран однос коалиционих партнера, 
па и то да се превази|у неке непријатне успомене из прош- 
лости. Да није било тога, циљ не би био остварен.

• Да ли  Вам је  жао Што сте професију запоставили 
зарад политике? Јесте ли  бољи љекар или политичар?

- Нијесам запоставио љекарску професију. Свих ових 
дванаест година ја сам редовно испуњавао све своје обавезе, 
поготово оне које се односе на свакодневни рад на Клиници. 
Не вјерујем да је политички анганжман негативно утицао на 
моје обавезе на Факултету, било овдје у Подгорици, или на 
страни гдје сам одлазио по позиву. Но, за то су мјеродавна 
мишљења пацијената и студената. Ангажман се једино, у изв- 
јесној мјери, негативно одразио на научноистраживачки рад. 
Мање сам урадио, и написао него раније и него сам могао. А 
што се тиче живљења, нећу бити нескроман ако кажем да сам 
један од ријетких који је у политику ушао са кућом и именом. 
И сада, послије дванаест година, сачувао сам и једно и друго 
недирнуто и неупрљано.

• Неки су Српску народну странку оптуживали да реа- 
фирмише четништво. Да ли  је  то тачно?

- Наш циљ је да се кроз истинито сагледавање истори- 
јских чињеница доноси суд о грађанском рату у Југославији,
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а не да се то ради на основу политици веома подложне исто- 
риографије коју су писали комунисти као побједници, глори- 
фикујући себе, а сатанизујући противника. Наравно без жеље 
да се при томе вријеђају осјећања било које стране, која се 
борила за своје идеале, или да се оправдава било која страна 
која је чинила злочине. Ако скидамо вео тајне која се крила 
више од педесет година, и износимо на свјетлост дана непо- 
битне историјске чињенице, као нпр оне које наводи пре- 
стижни Хуверов институт, да је “покрет Драже Михаиловића 
први организовани отпор фашизму у поробљеној Европи” да 
ли ми при томе чинимо лоше или добро дјело. Није корект- 
но, ни пред Богом ни пред историјом, да се слика о покре- 
ту који се залагао за основне принципе капитализма и демо- 
кратије, принципе на којима почива данашњи демократски 
свијет и којима се и ми враћамо послије педесет година кому- 
нистичке заблуде, ствара на основу Булајићевих филмова по 
којима припадници тог покрета више личе звјерима него људ- 
ским створењима. Дакле, само чињеницама до истине, и ни- 
шта више. Да ли ће то неко доживјети као реафирмацију 
нечега што је анатемисано, а неко као осуду оног што је гло- 
рификовано, мање је важно ако нам је циљ народно помире- 
ње и праштање, без којих нам нема напретка.

• Чиме се бавите у  слободном времену, односно изван 
политике?

- Читам, пишем, слушам музику и играм шах. Насто- 
јим да будем што више са породицом и најближима.

Кора хљеба у контејнеру
• Шта можете рећи на питање како се данас живи у  Црној 
Гори?
- Страшно је када на једној страни видите бахато разметање 
скоројевића који су се обогатили на људској муци и страдању, 
а на другој дојучерашње људе, како као авети траже кору 
хљеба у контејнерима. Страшно, да горе не може бити. Црна 
Гора никада није дубље потонула, ни економски, ни морално, 
него сада. Уништава се и затире систем вриједности на који- 
ма је Црна Гора постала и опстала као држава, а усвајају 
квази вриједности које је цивилизовани свијет давно одбацио.
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18
ПРЕДСЈЕДНИЧКИ ИЗБОРИ 

2002/3 године

Организационе активности, Прве провокације у СНС, 
Савезни избори, Закулисне игре око кандидатуре амбасадора 
Лекића за предсједничког кандидата, Опозиција без предсјед- 
ничког кандидата.

Ha састанку предсједника CHП, CHC, HC и .LC, одр- 
жаном 21.1.2003. године, договорено je да се у општинама у 
којима држимо коалициону власт, формирају тимови од пред- 
ставника странака који ће да контролишу функционисање ло- 
калне коалиционе власти.

Тимови су имали задатак да поред праћења и функци- 
онисања локалне власти, дају и смјернице и рјешавају сва 
спорна питања која би се јављала у коалицији на локалном 
нивоу. Према утврђеном распореду, у појединим општинама 
тимове су чинили:

- Њ кш ић и Цетиње: Cрђa Божовић, др Ранко Кадић, 
Caвo Ђурђевац и Весна Перовић,

- Пљевља, Х.Ш ви, Колашин: Драгиша Пешић, Љ вак  
Радуловић,

- Котор, Будва: Зоран Жижић, Петар Тројановић, 
Предраг Поповић,

- Жабљак, Шавник, Мојковац: Вуксан Cимoнoвић, 
Вукоман Фемић, Момо Миљанић,

- Беране: Момчило Вучетић, Андрија Мандић, Павле 
Чукић.

Ради бољег увида у организацију и рад општинских од- 
бора, сматрао сам да је потребно извршити расподјелу заду- 
жења потпредсједника CHC, према територијалном принципу:

- др Ранко Кадић: Иикшић, Котор, Жабљак, Шавник и 
Плужине,

- Љ в а к  Радуловић: Подгорица, Даниловград, Цетиње, 
Тиват, Колашин, Мојковац,
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- Петар Тројановић: Беране, Херцег Нови, Бар, Будва, 
Улцињ,

Вукоман Фемић: Пљевља, Бијело Поље, Рожаје, Плав, 
Андријевица.

Приоритетни задаци предсједника били су:
- Редовни контакти са предсједницима општинских од- 

бора и одржавање састанака са општинским одборима нај- 
мање једанпут у три мјесеца,

- Континуирано праћење квалитета организације и рада 
на реализацији задатака и закључака Скупштине, Главног од- 
бора и других органа Странке,

- Иницијативе и мотивације које ће стимулисати уна- 
пре|ење рада политичке активности и осамостаљавање опш- 
тинских одбора,

- Увид у мјере које врши Извршни одбор у усклађива- 
њу и надзору локалне власти и давање смјерница на њиховој 
доследној реализацији.

На сједници Главног одбора, 20. фебруара 2003 године, 
указао сам на неке дисонанце које сам осјетио, које су биле 
у зачетку, али нажалост присутне. Мој начин указивања на то 
је педагошки, а не административни. Сматрао сам да у јед- 
ној странци која се бори за суштинска питања свога народа, 
међусобно повјерење треба да је основа са које се све надо- 
грађује. Зато, указујући на проблеме, у принципу, нијесам био 
за то да се одмах иде грубо, прозивањем, и кажњавањем. У 
виолентном темпераменту наших људи прекор одмах значи 
удаљавање, непријатељство. Сматрам и сматрао сам да треба 
покренути самосвијест, самоодговорност сваког човјека кроз 
казивање чињеница на начин гдје се онај који гријеши пре- 
познаје. Ако је добар човјек, ако је вјерник, он ће се кориго- 
вати. Ако је нешто друго, свакако, неће бити добро. Можда 
ово није добар приступ, али то је саставни дио мојег поимања 
људскога односа. Из интегрално датог говора са поменуте 
сједнице Главног одбора, може се цијенити исправност, или 
не, мојег става:

“Свака странка у успону, изложена је разрађеним мето- 
дама удара од стране актуелног режима. Примјер за то је баш 
СНС на коју је усмјерено тежиште режимских медија, посеб-
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но њихово полицијаско гласило “Публика”. Треба бити поли- 
тички слијеп, па не видјети да je основни циљ њиховог писања 
подривање јединства CHC.

Cвaкo давање повода, шири могућност удара на CHC и 
њене органе. Зато је одговорност чланова, поготово странач- 
ки препознатљивих људи, тим већа. Ш жалост, нијесам сигу- 
ран да неки поступци, као што су неусаглашене изјаве, ко- 
ментари и неконтролисане расправе у присуству непровјере- 
них и несигурних и слично, не дају материјала да они који 
нам не мисле добро праве сценарио својих удара. Ш ши чла- 
нови таквим понашањем, најчешће несвјесно, дају им ло- 
гистичку подршку.

Друго, CHC je значајно увећала број чланова, симпа- 
тизера и бирача. Ово је веома афирмативно. Али то носи и 
ризик уласка каријериста који ће са првим неиспуњавањем 
очекиване добити, од стране странке, бити спремни да окрену 
л е |а , и не само то.

У препознавању и спречавању такве појаве посебно 
треба да су будни кадрови који су доказали своју оданост 
идеји CHC у свем овом времену тешке опозиционе полити- 
чке борбе.

Широк простор за ударе и подривање јединства CHC 
представљају било какве приче, полемике и посебно, актив- 
ности по питању уједињења CHC и HC, ван органа странке. 
Посебно треба бити обазрив на било какве иницијативе које 
могу доћи од појединаца. Ca HC ми треба да одржавамо 
коректне коалиционе односе, водећи рачуна првенствено о 
интересима CHC, али све те активности морају бити строго 
контролисане од стране највиших органа странке. Зато о тако 
осјетљивим питањима, могу да заузму став само Главни одбор 
и Cкупштинa странке”

Знам да овакав мој приступ има много недостатака, 
поготово у једном друштву и у једном времену када се поли- 
тика сматра једним од најпрофитабилнијих занимања и када 
у њу већина улази са тим мотивом. Али то je мој приступ. 
Његови недостаци, али и предности ће се показати кроз оно 
што ће се у једном времену у CHC десити.
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Господин Војислав Коштуница расписао је 17. фебруара 
савезне изборе. Према закону о спровођењу Уставне повеље, 
изборне листе је требало да се предају до 25. фебруара. Као 
легалисти, били смо дужни да поштујемо Уставну повељу у 
којој је писало: ”посланици се бирају из постојећих састава 
парламената Србије, Црне Горе и СРЈ”. Дакле из постојећег 
састава, а не са листа. Ово је било важно начело јер се на 
тај начин одржава изворни и изборни континуитет и легит- 
имитет састава Скупштине, на основу савезних избора 2000. 
године. На тај начин, држава Србија и Црна Гора наставља 
директно континуитет СРЈ што је једно од темељних начела 
Уставне повеље. Став ГО је био да нема дуплирања мандата. 
Тако кандидат који је предложен за Савезни парламент, под- 
носи оставку на мјесто посланика у Републичком парламенту. 
Усвојена је следећа листа: 

др Божидар Бојовић 
др Ранко Кадић 
Желидраг Никчевић 
Вукоман Фемић 
Крсто Ковачевић
СНС су припадала 3 мандата, тако да су као савезни 

посланици остали прва тројица представника СНС на листи.
Приближавали су се предсједнички избори у Црној 

Гори. Шанса за евентуални успјех, али и ризик новог неусп- 
јеха.

У оквиру избора предсједничког кандидата, СНС је 
имала бројне активности, посебно ја као њен предсједник. И 
Главни одбор Српске народне странке и ја пришли смо овом 
питању веома озбиљно, крајње одговорно, објективно сагле- 
давајући ситуацију. Предсједнички избори били су шанса да се 
поправи слаб изборни резултат на окотобарским парламен- 
тарним изборима, али и што је веома важно, да се озбиљно 
угрози позиција господина Ђукановића. Рјешења која је СНС 
нудила, била су исправна, њима се афирмисао општи интерес, 
ни најмање лични. Да су била прихваћена, од стране других 
опозиционих странака, одговорно, у мјери како им је прилази- 
ла СНС, најмање што би се постигло било би знатно јачање 
опзиционог блока. Предлог СНС имао је пуну подршккмеђу-
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народне заједнице, посебно, тада веома утицајног амбасадора 
Уједињеног Краљевства г.Чарлсом Крафордом. Слободан сам 
рећи да би била и сасвим изгледна побједа заједничког кан- 
дидата опозиције, да се у пуној мјери уважио наш став. У 
разради овог питања, наводићу аутентичне податке, према 
редоследу догађаја који су се одвијали.

У Извјештају предсједништва СНС, у проширеном сас- 
таву, о “Активностима у оквиру избора пресједничког канди- 
дата”, који сам поднио на Главном одбору, 4.маја 2003. 
године, рекао сам:

“У овом извјештају, о теми ћу говорити из неколико 
углова:

- Шта је био стратешки циљ СНС на предсједничким 
изборима

- Шта смо радили
- Да ли су се могла постићи боља решења
- Шта нам је чинити
Шта је био стратешки циљ СНС?
- Према постојећој политичкој снази СНС није у 

могућности да самосталним наступом, (њен члан па ма о коме 
се радило), завриједи побједу или бар позитиван резултат.

- У К ЗЗП  или у опозицији, СНС није имала изгледа да 
њен кандидат буде прихваћен као предсједнички кандидат 
коалиције, јер би то довело до ремећења односа унутарстра- 
начких снага,

- Предсједнички кандидат најјаче странке у К ЗЗП  или 
опозиције, који нема изглед на побједу, и ако би побиједио, 
само би привидно побољшао позицију опозиције која нема 
изгледне будућноасти

- За СНС би, у таквој ситуацији, било најбоље да 
афирмише идеју нестраначке личности која има реалне шансе 
за побједу. Чак и у случају пораза таквог предсједничког кан- 
дидата, његов добар изборни резултат мијења односе у опози- 
цији. Опозиција јача, а дотадашња, лидерска доминација једне 
личности и једне странке се мијења

- Самом афирмацијом овог приступа, чак и у случају 
да таква нестраначка личност не буде прихваћена као канди- 
дат коалиције, односно, опозиције, СНС добија на угледу, по-
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себно на међународном плану. Као странка коју режим, a 
нажалост и коалициони партнери, све вријеме покушавају да 
прикажу као националистичку, на примјеру залагања за 
јачање опозиције и мирење подијељене Црне Горе, дефини- 
тивно се ослобађа од те наметнуте хипотеке.”

Ш кон дугог размишљања, било ми je јсано да било 
који представник из постојећег састава опозиције нема шансе, 
првенствено из разлога што се на тај начин хомогенизује 
опозициони блок који je већ слабији у односу на режимски. 
Требало je наћи заједничког кандидата који би привукао бар 
дио тог режимског блока бирача. То треба да je харизматич- 
на личност, интелектуалац, легалиста који даје право и зајед- 
ничкој држави и самосталној Црној Гори. Који има углед и 
подршку међународне заједнице. Кроз та размишљања ми се 
указао лик господина Миодрага Лекића, тадашњег амбасадо- 
ра CPJ у Риму. То je човјек који je посједовао све ове осо- 
бине које сам имао у индуктивном размишљању. Уз то, 
деведестих година, као министар иностраних послова Црне 
Горе, афирмисао je низ демократских иницијатива, па смо га 
ми из Ш родне странке доживљавали као либерала. C друге 
стране, као амбасадор CPJ у Риму, у вријеме HATO агресије 
на CPJ, понашао се достојанствено, онако како то заиста 
треба да чини одговорни представник једне државе. Његови 
принципијелни, доследни, уз то веома интелектуални наступи 
у полемикама које су се водиле на италијанској телевизији, 
плијениле су не само оне који су патили због HATO агреси- 
је, него и италијанску и свјетску јавност.

Уз све то, што je веома важно, господин Лекић je као 
амбасадор CPJ у Италији, био живи свједок свих ништавнос- 
ти које су чинили најистакнутије личности подгоричког ре- 
жима при “службеним посјетама” Италији. И имао о томе 
бројна непобитна документа. Касније, када буду сазнали за 
нашу иницијативу, челници подгоричког режима су били у 
паници. Ојећам се шта су радили и како су се “размјештали” 
приликом једног мојег заједничког изласка са господином 
Лекићем на Cвeтoм Огефану.

Cвe су ово биле чињенице које су ме обавезивале да 
успоставим контакт са г. Лекићем. Тај контакт уприличен је
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у амбасди СРЈ у Риму. Утисци које сам стекао о господину 
Лекићу у “официјелном” дијелу разговора и дивног дочека 
од стране његове отмене и веома пријатне супруге, били су 
заиста импресивни. Што је посебно важно, потврдили су 
исправност мојих ви|ења о човјеку какав треба Црној Гори. 
Човјеку који би, заиста сам увјерен, мирио подијељену Црну 
Гору.

На дв а нај в ажниј а питања 
која су ме интересовала и која су 
била предуслов мојег ангажовања и 
разговора у току којег ћу изнијети 
предлог, добио сам коректне, мис- 
лим искрене одговоре:

У погледу државноправног 
статуса Црне Горе, саговорник је 
легитимним сматрао оба рјешења: 
самостална Црна Гора и заједничка 
држава са Србијом. У различитим 
околностима има предност једна 
или друга варијанта. Али у посто- Сл.55. Миодраг Лекић 
јећим условима предност има зајед-
ничка држава. У погледу “провјере” друге стране убјеђења 
господина Лекића, склопио ми се мозаик кроз сазнање да је 
он, по очевој линији, из свештеничке породице, а по мајчиној 
линији, унук генерала ЈНА Никице Кнежевића. Значи, пра- 
унук чувеног шаранског капетана Вула Кнежевића. За мене 
као Шаранца, ти подаци су били камен станац. Уз све то, саз- 
нао сам да је супруга господина Лекића, кћерка великог 
патриоте и у народу веома омиљеног Драга Вучинића.

Са путовања за Рим, остао ми је у сјећању посебно 
један детаљ. При лету из Загреба за Рим задржали смо се на 
аеродрому Ћилипи. Имао сам дипломатски пасош и то по- 
дразумијева одре|ене повластице код процедура контроле. 
Међутим, пасош су ми држали неуобичајено дуго, врзмали су 
се туда неки полицајци и помислим: Мора да су ме “прили- 
јепили” на листу оних који се траже у Хрватској. У то ври- 
јеме се шушкало о некој листи. Када сам интервенисао, због 
одуговлачења, службеница је наједном била “коректна” . са
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осмјехом, али без извињења ми је вратила пасош. Вјероватно 
су провјеравали и видјели да нијесам на тим листама. У 
међувремену, они полицајци који су кружили, били су ту за 
“сваки случај’.

Још прије ове посјете Риму, која је била прије него је 
кренула озбиљна изборна кампања за парламентарне изборе, 
крајем љета 2002. године, имао сам разговор са господином 
Предрагом Булатовићем. Тада сам му отворено рекао шта 
мислим о предсједничким изборима. Рекао сам да се мора 
размишљати о нестраначкој личности као заједничком канди- 
дату опозиције. Изнио сам му и убјеђење да за њега није до- 
бро да буде предсједнички кандидат. Нема шанси за побједу, 
потрошиће се и то ће му искористити опоненти. Наравно, при 
том разговору нијесам износио размишљаа о кандидату, јер 
она још нијесу била уобличена у пуној мјери.

“ Шта смо радили (наставак Извјештаја који сам под- 
нио Главном одбору):

Полазећи од ових чињеница афирмисали смо идеју да 
као нестраначки предсједнички кандидат К ЗЗП  буде г. 
Миодраг Лекић, амбасадор СРЈ у Риму. То је био и став ГО 
СНС.

У времену које је слиједило, залагали смо се да афир- 
мишемо ту идеју и она је изванредно примљена у народу. Да
не бих понављао, што сам више пута указао, и до детаља
изнио на конференцији за штампу:

- Разговори са г. Лекићем били су озбиљни и корект-
ни,

- Постојала је сагласност г. Лекића да буде кандидат 
коалиције СНП-СНС-НС, чак и без ЛС, мада би било добро 
да се добије и њихов подршка.

- Сам г. Лекић је потврдио “да су то били разговори 
озбиљних људи” и да није био сагласан зар би дозволио да 
се о томе разговара тако дуго. Образложење одустајања, које 
је дао, је његова лична ствар. За рјечник једнога диполомате 
то је сасвим довољно.

- Понављам, на конференцији сам позвао г. Лекића да
ме демантује, ако сам казао и једну неистину, и са тим не
видим потребе да се даље елаборира овај сегмент.
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- У преговорима које смо имали унутар КЗЗП, Шродна 
странка je дала подршку, али je CHП варирао и одуговлачио 
у ставовима: од најаве подршке до чврстог става усвојеног на 
конгресу да предсједнички кандидат К ЗЗП  може бити само 
неко из Ш П ”

Лично мислим да je одлука Конгреса C H ^  да предсјед- 
нички кандидат мора бити из C H ^  била велика стратешка 
грешка у погледу избора предсједничког кандидата и исхода 
избора. Ha ту сам могућност указао и много раније на 
Главном одбору CHC. Можда je она имала и неки други 
стратешки циљ, али са њом се господин Предраг Булатовић 
нашао у процијепу. Као искусан и вјешт политичар он ће 
покушати првенствено, да спаси самог себе, што је сасвим 
разумљиво.

По мојем мишљењу, које сам изнио у Извјештају,
“Стратешки приступ г.П.Булатовића, био je следећи:
- Heстрaнaчкa личност, поготово какав je Лекић, са 

изгледима за побједу, би угрозила лидерске позиције г. Була- 
товића и требало је ту идеју елиминисати на начин којим ће 
се кривица пребацити на CHC, a он остати чист (давањем 
подршке г. Лекићу у минут до дванаест, када je било јасно 
да пуне подршке неће бити). У ту игру je вјешто увучен и 
Л ^  чијем кандидату на предсједничким изборима ће г. Бу- 
латовић дати одређени вид подршке. Чак и несаопштена, она 
ће се усмјерити на одређени начин.

- У прихватању нестраначке личности, господин Бу- 
латовић је могао ићи само до некога ко му је близак, над 
ким ће имати контролу, чији би успјех прогласио својим, a од 
неуспјеха се лако опрао. Такву личност je видио у госпођи 
Зорици Тајић-Рабреновић.

- Господин П.Булатовић није смио да се кандидује јер 
је знао да је сигурни губитник. Одлагао је изјашњавање о г. 
Лекићу надајући се да ће на парламентарним изборима ост- 
варити добар резултат и да би онда имао шансе на предсјед- 
ничким изборима. Послије неуспјеха на парламентарним 
изборима, иницирао je бојкот предсједничких избора којим je 
још више смањено бирачко тијело КЗЗП, принудним изла-
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ском на изборе (ви знате да смо имали и високих функ- 
ционера СНС који су излазили на изборе).

- Напомињем да је г.Лекић дефинитивно одустао од 
кандидатуре 28. марта, када је до закључења изборних лист- 
ти остало још 25 дана. Значи, господин Лекић, одустајањем 
није угрозио К ЗЗП  да прихвати алтернативно решење, већ је 
одлуку донио послије објективног сагледавања односа у 
КЗЗП , односно у опозицији, што се потврдило у времену које 
је слиједило.

Тих 25 дана потрошено је у активностима које су ини- 
цирала наша два коалициона партнера, око алтернативног 
рјешења, нестраначког кандидата, у чему је СНС остала по 
страни, заузимајући став да ће прихватити одлуку око које се 
договоре њени коалициони партнери.

Кандидатура г. Лекића, као нестраначког кандидата 
К ЗЗП  или опозиције, била је побједничка варијанта на пред- 
сједничким изборима у Црној Гори. Била је то велика шанса 
да опозиција ојача, трансформише се и да угрози позиције 
режима. Пропуштена је прилика да на чело Црне Горе до |е 
један модеран, европски политичар, личност широких 
интелектуалних вриједности, која би мирила подијељену Црну 
Гору, која би покренула демократске процесе у Црној Гори, 
која би се супроставила криминалу, корупцији и безакоњу и 
која би, убијеђен сам, убрзала наше укључивање у европске 
интеграције.

Све оно што је урадила СНС, и ја лично, заједно са 
најодговорнијим људима из руководства Странке, у афирма- 
цији ове идеје, било је у интересу демократских процеса 
којих не може бити без јаке опозиције. Нажалост, потезима 
оних који су у први план стављали сопствени и ускостраначки 
интерес, опозиција се нашла ту гдје је.

Из свега што је речено јасно је ко је главни кривац 
што на пресједничким изборима опозиција нема кандидата. 
Зар није симптоматично писање режимских медија који су, 
када је било јасно да К ЗЗП  нема кандидата, величали г. 
Булатовића, а мене нападали.

286



ГОДИНЕ САБОРНОСТИ И  РАСКОЛА

Одговоран је и Либерални савез што је свој страначки 
интерес надредио интересу опозиције.

Одговрне су и двије народне странке, што смо дозво- 
лили да нас све вријеме г. Булатовић замајава, а процјењивали 
смо и знали све његове потезе унапријед.”

Поред интегралног преношења дијела Извјештаја који 
сам поднио Главном одбору, ради потпунијег сагледавања 
најважнијих чињеница у погледу ангажовања г. Лекића као 
нестраначког кандидата, изнијећу још неке чињенице, првен- 
ствено из сјећања и оног што сам тим поводом изниосио на 
конференцијама за штампу, као и аналитичким коментарима 
у дневној штампи.

Господин Лекић је већ при првом разговору у Риму, 
изразио спремност да се укључи, заједно са КЗЗП, у борбу 
против режима који је довео до тога да се Црна Гора нази- 
ва “олош државом” у италијанским медијима. При томе је 
исказао спремност да се укључи на нивоу који коалиција сма- 
тра адекватним, све до предсједничког кандидата. Уз ово је 
указао да сматра да на то мјесто имају више права најодгов- 
орнији људи из коалиције који носе терет директне борбе са 
тим режимом: “али ако је то јединствен став коалиције спре- 
ман сам да се укључим, и понудом сам почаствован”.

Прихватање кандидатуре г. Лекић је условљавао, првен- 
ствено, тражењем “да се кандидатуром не ремете односи уну- 
тар коалиције и да то буде јединствении став коалиције ЗЗП ”. 
У тим првим разговорима, као добро рјешење поменуо је и 
укључивае ЛС, али не као услов.

Сматрао сам да је такав став довољно јасан и корек- 
тан и зато сам у КЗЗП, а касније и са ЛС, радио на афир- 
мацији кандидатуре г. Лекића. Са г. Лекићем сам веома коре- 
ктно размјењивао информације. Тражио сам од господе Була- 
товића и Шоћа да разговарају са г. Лекићем, али они то није- 
су хтјели све до на пар дана пред одустајање, када је било 
јасно да г.Лекић не може прихватити кандидатуру због 
нејединства опозиције..

У сриједу, 19. марта 2003. тадаши уредник “Дана”, 
г.Данило Вуковић је у аналитичком тексту процијенио ову 
ситуацију: “СНП јавно за Лекића, тајно за Јовићевића”. Запа-
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жа: “ Coциjaлистичкa народна партија je и дефинитивно при- 
хватила предлог свог коалиционог партнера Cрпскe народне 
странке да као кандидата за највишу функцију у Републици 
подржи Миодрага Лекића, нашег актуелног амбасадора у Ри- 
му. C обзиром на то да je тај пристанак изнуђен сплетом 
разних околности, CHП истовремено Бога моли да Лекић не 
прихвати кандидатуру како би, по систему “и вуци сити и 
овце на броју” , у игру ускочио њихов кандидат Андрија 
Јовићевић, бивши министар полиције, кога, додуше, та парти- 
ја није званично још промовисала већ, поуздано сазнајемо 
љубоморно чува као “кеца у рукаву”. У досадашњим прего- 
ворима, како сазнајемо, CHП je пристала да подржи Лекића 
симптоматично истичући услов “у колико он пристане на кан- 
дидатуру”. Позадина тог “услова” je, како сазнајемо, да CHD 
иза кулиса на све начине покушава да омете Лекићеву кан- 
дидатутуру. Тако су већ почела лобирања у србијанском Д О ^  
у преко Драгољуба Мићуновића да се Лекићу чврсто обећа 
продужење мандата у Риму и у наредном периоду, како би 
одбио понуду да га опозиција кандидује за предсједника Црне 
Горе. He без разлога, и не без одређеног политичког интере- 
са, у ту игру лобирања да Лекић не прихвати кандидатуру 
укључио се и актуелни предсједник државне заједнице Cрбиja 
и Црна Гора Cвeтoзaр Маровић. Да би му понуда била 
убједљивија и он ће, како сазнајемо, понудити Лекићу проду- 
жење амбасадорског мандата у Риму за још четири године. 
Актуелни предсједник државне заједнице то чини из разлога 
што би Лекић озбиљно угрозио кандидата Маровићеве Демо- 
кратске партије социјалиста, односно кандидата владајуће 
коалиције “За Европску Црну Гору”, Филипа Вујановића. 
Ш ш  извор тврди да би у случају Лекићеве кандидатуре ДПО 
морао да се одрекне Вујановићеве кандидатуре и да у опред- 
сједничку трку убаци Љубишу ^ан кови ћа или чак Мила 
Ђукановића, како би се искључио сваки ризик од пораза на 
предсједничким изборима”

Е, па, ко је ту крив, ако се гледа интерес народа и 
интерес опозиције?. Они који на овај начин спречавају поб- 
једничку варијанту, или онај који je ту варијанту осмислио и 
генерисао? Могући кривац би био и Лекић, ако је прихватао
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Данајске дарове режима због којег Црну Гору у Италији 
називају “олош“ државом. Од господина Лекића, каквог сам 
га ја доживљавао, то заиста не бих могао очекивати. У 
сваком случају, једини човјек који у свему овоме не може 
сносити кривицу је Божидар Бојовић који је иницирао најбо- 
ље рјешење предсједничког кандидата и за Црну Гору, и за 
опозицију, и за своју странку!. A баш он ће постати мета 
организованог напада!

Сл.56. Коментар уредника “Дана”, В. Вуковића

Многим изјавама, бројна господа из СНП-а нијесу баш 
афирмисали г. Лекића и његову кандидатуру. Последња таква 
изајва је оглашавање потпредсједника СНП-а г. Зорана Жи- 
жића, на дан прије дефинитивне одлуке г. Лекића. СНП је на 
тај дан поставио услове “под којима би г. Лекић могао бити 
прихваћен као предсједнички кандидат” !!.

Грађанима Црне Горе било је јасно да у свем овом 
времену је требало убјеђивати г.Булатовића и челнике СНП- 
-а, да прихвате кандидатуру г.Лекића, а не г. Лекића да при- 
хвати кандидатуру под условима које је тражио.

Замјеном теза ове чињенице су касније коришћене у 
покушају да се кривица пренесе на мене.
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У томе се ишло толико далеко да је протурана и таква 
дрска неистина, да сам заступао идеју кандидатуре г. Лекића 
без његове сагласности. Г. Лекић ће касније више пута неги- 
рати ту тврдњу.

О битним елементима из контаката са г. Лекићем оба- 
вјештавао сам коалиционе партнере и органе СНС. Контакте 
са г.Лекићем, уз моју препоруку, су имали и неки чланови 
СНС (Даниловић, Мандић). И они ће касније то покушати 
да “забораве”.

Да би се добио цјеловит увид колико је ова иницијати- 
ва СНС, односно моја, имала и ширу подршку, навешћу однос 
амбасадора Велике Бритније г. Крафорда. Овај, у међунаро- 
дним размјерама, веома цијењени дипломата, није успостав- 
љао контакт са СНС, као парламентарном странком и на 
републичком и на савезном нивоу. Приликом једног сусрета, 
на пријему у Француслој амбасади, у Београду, био сам от- 
ворен. Питао сам га: “Екселенцијо, због чега избјегавате кон- 
такт са СНС? Да ли због тога што смо Срби, што сам ја 
националиста, или што смо национална странка, или можда 
сматарате да нијесмо демократска?.” “Не, господине Бојо- 
вићу, и ја сам националиста. Али ваша декларација са СДС 
Републике Српске?”. Одговорио сам му да се та Декларација 
налази на сајту СНС и да је њен циљ, првенствено, успо- 
стављање културних веза и сарадње двије демократске стра- 
нке једног народа чије живо ткиво цијепају неприродне 
дражавне границе које поставља међународна заједница. “ A 
ваш однос према Радовану Караџићу?”, питао је, не покуша- 
вајући да полемише о претходном. Кажем да СНС и ја лично, 
не дијелимо мишљење неких међународних фактора у вези са 
Радованом Караџићем. Он је водио српски народ у грађа- 
нском рату у БиХ, за чији настанак су Срби најмање криви. 
Да у грађанском рату сви сносе одговрност. Не може се 
окривљивати само српски народ, а од в о |а  у грађанском рату 
само Радован Караџић, којем се неправедно приписују многи 
злочини. Рекао сам му, да г. Караџића познајем и лично, као 
колегу, љекара, хуманисту који не може бити злочинац. 
Отприлике, тако је текао и на томе се завршио тај наш 
разовор у француској амбасади у Београду. Нити је он рекао 
да ће посјетити СНС, нити сам га позвао.
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Када сам покренуо иницијативу за г. Лекића као пред- 
сједничког кандидата, г. Крафорд је иницирао посјету CHC. 
Дао je јасну подршку нашој иницијативи, потенцирајући по- 
зитивне стране г. Лекића и увјерење да би такав човјек зна- 
чајно допринио демократским процесима у Црној Гори. Hm 
овом приликом, ни у каснијим разговорима, уважени дипло- 
мата није помињао ни нашу декларацију са CДC-oм PC ни 
Радована Караџића. Дипломатски се фокусирао на иниција- 
тиву око предсједничког кандидата.

Ha предсједничким изборима, 11. маја 2003. године, 
К ЗЗП  није имала свога кандидата. CHП и HC дали су подр- 
шку кандидату Л ^  господину Мидрагу Живковићу. CHC je 
остала по страни. Cупрoтнo одлуци ГО, неки чланови (Да- 
ниловић, Мандић, & анић) су изјавили да ће они дати подр- 
шку г. Живковићу. То је њихово слободно право. Али је њи- 
хова статутарна обавеза да уважавају одлуку Главног одбора. 
Ha изборима je без проблема побиједио г. Филип Вујановић 
(139.620 гласова), кандидат ЛC г.Живковић освојио je 68.133 
гласа. Из угла господина Живковића и Л ^  то je био добар 
резултат. За КЗЗП , неуспјех.
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19
УДЛР HA СРПСКУ НАРОДНУ СТРАНКУ

Удар на СНС и њеног предсједника, Документ 1.: 
Извјештај Главног одбора СНС о раду између и послије 
редовне Скупштине у Даниловграду, 21.4.2002. до редовне 
Скупштине у Подгорици 7.6.2003. Документ 2.: Писмо пот- 
предсједнику СНС г-дну др Ранку Кадићу, Документ 3.: 
Писмено обраћање учесницима Изборне скупштине, 
Документ 4.: Састанак у Даниловграду

У бирачком тијелу К ЗЗП  нарастало је незадовољство. 
Главни кривац је препознат у г. Предрагу Булатовићу, али и 
СНП-у. Бирачко тијело К ЗЗП  препознало је у СНС једину 
странку која се истински залагала за интересе опозиције и 
народа. Предлог да г.Миодраг Лекић, амбасадор СРЈ у Риму, 
као ванстраначка личност буде кандидат К ЗЗП  или цијеле 
опозиције, примљен је са великим и нескривеним симпатија- 
ма.

Прилив чланства у СНС био је уистину примјетно вели- 
ки. Примјера ради, само једног дана, у Подгорици су у СНС 
прешла, из СНП-а, 24 члана!. Тражили су да им лично 
потпишем чланске карте. Најављивали су приступ СНС-у и 
неки препознатљиви и угледни чланови СНП-а.

Било је видљиво и “голим оком”, што је својевремено 
рекао један политичар из СНП-а, а то су и сва истраживања 
показивала, да је СНП у депресији, са изразитим осипањем, 
а СНС у успону, са изразитим растом чланства.

Да би спријечио одлив чланства своје странке у СНС, 
због незадовољства политиком СНП-а, г.Предраг Булатовић у 
покушају правдања пред чланством и јавношћу, настоји да сву 
кривицу за то што опозиција није имала предсједничког кан- 
дидата пребаци на СНС и мене лично!. Радило се о класичној 
замјени теза. Странка, посебно њен предсједник (Б.Б.) који се 
максимално залагао за најбоље рјешење, које је добило несу- 
мњиву подршку грађанства, проглашава се главним кривцем.
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Али у политици какава се води у Црној Гори je све дозво- 
љено. Ево како је то коментарисано у једном угледном бео- 
градском листу 26.мај.2003.):

“ У тим разлозима, председник CHП покушава, преко 
одређених амбициозних које je профилисао др Божидар Бо- 
јовић, изнутра рушити CHC и траже смену лидера странке. 
Познато је да је политичка препознатљивост CHC директно 
везана за њеног лидера, који je ту странку од маргиналне 
довео до парламентарне, треће по снази у Црној Гори. Ca 
друге стране, режим Мила Ђукановића и његова тајна поли- 
ција покушавају такође да изнутра руше странку јер у њој 
виде највећу брану својим сепаратистичким пројектима...Ан- 
дрија Мандић и Горан Даниловић, у дослуху са Булатовићем 
и Маровићем, кренули су у реализацију тог пројекта јер же- 
ле да сменом др Божидара Бојовића остваре своје политичке 
амбиције, занемаривајући све последице тога чина. Ових да- 
на нарочито су активни, обилазе општинске одборе CHC, 
праве спискове својих присталица и опонената, лобирају, уце- 
њују и застрашују чланство под геслом демократизације и 
реформе у странци.”

Када је та лавина кренула од стране, већ годину дана, 
распуштеног општинског одбора CHC у Колашину, чији је 
предсједник један Булатовић, било ми je све јасно. Знао сам 
куда све то води и да се зацртани сценарио не може спри- 
јечити. Резигнација je била комплетна. Принцип који сам зас- 
тупао, да je у наттионалној борби први и најважнији услов 
мећусобно повјерење, преточено у страначко јединство, у Цр- 
ној Гори je био утопија. У странпи у којој сам мислио да се 
доказују чврсти темељи таквог принципа и која je на томе 
остварила динамични политички успон, видио сам обману. 
Ш ћу употребити грубљу, a адекватнију ријеч, да бих сачувао 
друге од себе! У политичким активностима никада нијесам 
прихватао обезбјеђење. Л е |а  су ми увијек била слободана за 
ударац оних које сам сматрао саборцима у тако светој ствари. 
Hm једним јединим поступком нијесам се борио да бих сачувао 
позицију у CHC, покушавао сам једино да сачувам бистру 
матицу Ш родне странке која je до тих дана текла у Cрпскoj 
народној странци, у борби за национално, духовно и државно
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јединство српског народа. Редуковао сам свој мандат предсјед- 
ника странке, функције за коју се нијесам борио, него сам је 
прихватио на молбе честитих људи из националног покрета. 
Својевремено смо се заклели, са руком на Јеванђељу, да ћемо 
штити Програм и Статут СНС. Тражио сам да се у проце- 
дури заказивања и одржавања изборне скупштине поштује та 
Заклетва, дата пред ћивотом нашег заштитника, божјег угод- 
ника св.Василија Острошког. Наравно, нијесам дозволио да 
буду окрњени моје достојанство, професионални и људски 
углед са којима сам ушао у СНС. Желио сам да се неумит- 
ни процес у СНС оконча што прије.

Сада, након девет година, у ретроспективи тих дога- 
ђаја у СНС-у служићу се кључним документима из којих се 
лако може сагледати и осликати сав тај процес у категорија- 
ма. Појединости реализације сценарија, свега онога што су 
актери радили и били спремни да ураде, нећу износити. 
Покушаћу и овим начином да их сачувам, колико се то може.

Документ 1.
Извјештај Главног одбора СНС о раду између и посли- 

је редовне скупштине у Даниловграду 21.4.2002. до редовне 
скупштине у Подгорици 7.6.2003.

Извјештај који сам поднио Редовној скупштини СНС
7.јуна 2003. године, испред ГО, садржао је 7 сегмената:

1.1. Локални избори у мају 2002. године и период прије 
парламентарних избора 2002. године

1.2. Период између парламентарних и предсједничких 
избора,

1.3. Период послије предсједничких избора до сједнице 
ГО 4.05.2003. године,

1.4. Период послије сједнице Главног одбора 4.5.2003. 
године,

1.5. Збирни преглед најважнијих резултата СНС посли- 
је редовне скупштине у Даниловграду 21.4.2002. године,

1.6. Активности које стоје пред СНС,
1.7. Закључак.
Пошто су прва три сегмента изношена раније, у цјели- 

ни или парцијално, по најваљнијим питањима, интегрални
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приказ Извјештаја који сам поднио Редовној скупштини 7. 
јуна 2003. године, почећу од 4.ог сегмента

“ 1.4 Период послије сједнице Главног одбора 4.5.2003. 
године

У врмену које je слиједило настављени су веома синхро- 
низовани напади режимских медија којима се настоји разбити 
јединство CHC.

Главни одбор CHC на својој Петнаестој сједници, одр- 
жаној 01.06.2003. године, у Даниловграду, послије критичке 
и веома конструктивне расправе, постигао је пуну сагласност 
и јединство. Главни одбор налаже Пресједништву CHC да 
реализује све одлуке са претходне сједнице Главног одбора. 
Ти људи који су пуних дванаест година у овој странци про- 
шли између Cцилa и Харибди кроз које je пролазила CHC, 
и овога пута су показали своју пуну мудрост и углед.

Зато сам на овој сједници Главног одбора посебно 
инсистирао да се чувамо исхитрених изјава јер оне, ма коли- 
ко се ми чували, могу кроз слободну интерпретацију новинара 
да изазову штетан ефекат по јединство странке.

1.5 Збирни преглед најважнијих резултата СНС посли- 
је  редовне скупштине у  Даниловграду 21.4.2002. године

- Ha локалним изборима CHC je постигла добар избо- 
рни резултат који се може сматрати изборним успјехом јер je 
CHC више него троструко увећала број одборничких манда- 
та (са 11 на 38) и у свим општинама је остварила резултате 
довољне за формирање локалних одборничких клубова 
(изузев у Рожају, Цетињу и Улцињу).

- Шјбољи изборни резултат CHC je постигла у 
општинама гдје je изашла самостално (Плужине, Пљевља, 
Жабљак) и ту се изборни резултат креће од 11 до 16%, што 
је реалан приказ снаге CHC.

- CHC је први пут у значајној мјери постала судионик 
у локалној власти у коалицији са C H ^  HC и Л С

- Пошто је на локалним изборима CHC по-стигла 
много бољи резултат од Ш родне странке, био je то први 
корак у преузимању примата у односу на ову странку, што је 
за CHC од посебног значаја.
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- СНС је указивала да прије заказаних парламентарних 
избора и локалних избора у Подгорици и Тивту не постоје 
елементарни услови за њихово одржавање и да ће одржавање 
избора у оваквим условима продубити државно-политичку 
кризу. СНС је предлагала да “због недемократских услова и 
настојања подгоричког режима да по сваку цијену задржи 
недемократске услове, К ЗЗЈ и Либерални савез не могу изаћи 
на парламентарне изборе” . У предлогу, СНС је тражила 
формирање техничке владе чији би једини задатак био орга- 
низовање превремених парламентарних избора под демокра- 
тским условима. Да је постојало јединство опозиције, у мо- 
менту када смо имали парламентарну већину, то се могло ост- 
варити. Нажалост, првенствено СНП је својим ставом и из- 
бором судија Уставног суда довео опозицију у тешку ситуаци- 
ју.

- СНС је на парламентарним изборима, у октобру
2002. године, освојила шест посланичких мандата, а у прет- 
ходном саазиву је имала само три, тако да се констатује раст 
од 100% у односу на претходно стање. Без обзира на неусп- 
јех коалиције ЗЗП  и цјелокупне опозиције, СНС је оствари- 
ла релативни успјех.

- Посебно важно за СНС је то што је са бројем ман- 
дата претекла Народну странку и тако дефинитивно преузела 
водећу позицију у односу на њу, што је изгледало неоствар- 
љиво, ако се зна да је полазна позиција у односу ма-ндата 
била 11:3, у корист Народне странке.

- Оваквом промјеном односа, оствареним првенствено 
мојим тврдим ставом у преговорима са г. Лазаревићем, у пот- 
пуности је промијењен однос дијаспоре према СНС

- Парламентарним изборима настављен је даљи тренд 
раста СНС.

- Рјешења која су проистекла из Београдског споразу- 
ма и Уставне повеље, у чијој су изради учествовала и двоји- 
ца наших представника, далеко су од оних за која се залаже 
СНС, али се у датим условима није могло више постићи.

- На предсједничком изборима, према постојећој поли- 
тичкој снази, СНС није била у могућности да самосталним
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наступом њен члан, па ма о коме се радило, побиједи или са 
сигурношћу постигне позитиван резултат.

- У таквој ситуацији CHC је афирмисала идеју нес- 
траначке личности, која je имала реалне шансе за побједу. 
Чак и у случају пораза таквог предсједничког кандидата, 
његов добар изборни резултат промијенио би односе у опози- 
цији. Опозиција би ојачала, а дотадашња лидерска доминаци- 
ја једне личности и једне странке би се промијенила

- Г,амом афирмацијом овог приступа, чак и у случају 
да таква ванстраначка личност не буде прихваћена као кан- 
дидат опозиције, односно КЗЗП, Г^рпска народна ст-ранка 
добија у угледу, посебно на мећународном плану као странка 
коју режим, a нажалост и неки коалиционии партнери, све 
вријеме покушавају да прикажу као националисти- чку. Ha 
овом примјеру залагања за јачање опозиције и мирења поди- 
јељене Црне Горе, дефинитивно се ослободила од наметнуте 
хипотеке. То сматрам веома позитивном страном, која ће у 
даљиј судбини CHC кад- тад показати пуно значење, који 
многи данас не разумију. Лично, сматрам да смо наставили са 
афирмацијом ове идеје, са отвореном критиком наших коа- 
лиционих партнера што су онемогућили побједни-чку варијан- 
ту да бисмо у постојећој депресији, имали политичку добит. 
Овдје потенцирам, још једном, да je постојао пристанак г. 
Лекића за предсједничког кандидата, a да je главни кривац за 
то што он није прихваћен као кандидат био Г ^ П  и 
г.Булатовић. То je препознала цијела Црна Гора.

У новоформираној заједничкој држви Cрбиja и Црна 
Гора, власт je преузела коалиција ДOC са једне и ДПC и 
ОДП са друге стране. Cви представници CHC, који су учес- 
твовали у савезној администрацији, су дисциплиновано напу- 
стили своје функције и нико није остао да ради у админис- 
трацији коју чини нова режимска коалиција ДПC и CДП у 
савезној држави.

- Раскинута је коалиција ЗЗП  на републичком нивоу, а 
CHC, и поред покушаја коалиционих партнера да кривицу са 
себе пребаци на нас, осталаје чиста.

- Почеле су да се показују прве значајне пукотине у 
функционисау локалне коалиционе власти
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- СНС је поднијела захтјев за пријем у Народне 
странке Европе. Процедура је у току, а критеријуми су веома 
оштри. Један од основних критеријума је да странка најмање 
двије године није имала значајнијих унутарстраначких удара и 
цијепања.

- Успостављени су први кораци сарадње са странком 
Јединство Русије. Разговоре смо водили госпођа Симонида 
Кордић и моја маленкост, са њиховом делегацијом коју је 
предводио господин Затулин, шеф ЈР за међународну сарад- 
њу. Напомињем да је члан странке Јединство Русије, градона- 
челник Москве г. Лушков, а да је под покровитељством пред- 
сједника Путина.

- У овом периоду СНС је имала бројне разговоре са 
представницима међународних организација, амбасада, конзу- 
лата и сл.

1.6 Л к т и в н о с т и  koje crnje пред нама
Два бојкота предсједничких избора које је наметнуо 

СНП, а које СНС није могла спријечити, и немање заједни- 
чког кандидата опозиције, или КЗЗП, довели су до озбиљне 
депресије опозиције. Незадовољство је у чланству и бирачком 
тијелу свих чланица КЗЗП.

Дубоко уважавајући незадовољство нашег чланства и 
симпатизера, Главни одбор се јавно извинио својим чланови- 
ма и симпатизерима, прихватајући одговорност у мјери већој 
него што је стварна

У овој ситуацији за, СНС-у је најважније да очува стра- 
начко јединство. Не смије се дозволити да се у СНС-у ствара 
пукотина нејединства коју носи осјећај ванредног стања. 
Лично, не прихватам било какву политичку и другу одгов- 
орност која може проистећи из иницијативе која је слиједи- 
ла послије предсједничких избоора.

СНС се стабилизовала на политичкој сцени кроз ква- 
литет и страначко јединство, што улива сигурност у чланству 
и м е |у  бирачима.

Понављам, неопходно је искључити било какав вид ван- 
редног стања у странци, поготово у овом моменту. Прихвата- 
ње ванредног стања је прихватање Булатовићеве одговорнос- 
ти на себе и коначно његово аболирање.
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Пукотина која се појави, аритметичком прогресијом се 
увећава. То је исход у којем нема побједника. На крају нема 
ни СНС. Зато данас, када нам пред кућом чавке гракћу, када 
очекују да се свађамо, да се цијепамо, морамо показати да 
смо озбиљни људи. Знате да су данас у нас упрте очи хиља- 
да наших чланова. Ако је то гарант њиховог мира и стаби- 
лизовања странке и очувања јединства СНС. Ако сам ја тај 
реметилачки фактор. спреман сам из истих стопа да се 
повучем

Сматрам да у овом моменту СНС има велику одгов- 
орност по неколико питања:

- Попис становништва, којим се на дуже стазе 
рјешавају витална питања српског народа у Црној Гори и 
шире,

- Измјена Устава Црне Горе, у којем ће режим поку- 
шати да дефинитивно, и кроз Устав, реализује свој сепара- 
тистички пројекат.

- Тешка социјална и економска ситуација у којој се 
налази најмање 2/3 грађана Црне Горе,

- Питање функционисања заједничке државе, рјешавања 
питања Косова и Метохије.

- Питање заједничког дјеловања опозиције у Црној Гори
- Функционисање локалне власти у општинама у који- 

ма смо у коалицији. посебно рјешавање проблема везаних за 
локалну власт у Пљевљима и Херцег Новом,

- Могући локални избори у општинама у којима опози- 
ција држи власт,

- Сигурно, још многа друга питања која, за сада могу, 
изгледати мање актуелна.

1.7. Закључак
Кроз ретроспективу најважнијих политичких активнос- 

ти, од Редовне скупштине у Даниловграду 21.4.2002. године, 
до данас. мислим да се намеће непобитна чињеница да је СНС 
значајно ојачала и постала незаобилазни фактор на поли- 
тичкој сцени Србије и Црне Горе.

У овом времену СНС је посебно афирмисала свој по- 
литички програм умјерене националне странке десног центра 
која се профилише на традицији и позитивном конзерватиз-
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му, као темељу на којем се најстабилније уздижу цивилизаци- 
јска достигнућа нашег народа и прихватају стварне вриједнос- 
ти страних култура и чува од рђавих утицаја.

На овај начин, СНС је посебно афирмисала свој на- 
ционални атрибут у имену, који је у времену негативних од- 
носа према свему што носи српски атрибут отежавало пут 
до истине и разбијања заблуда и обмана које се шире. Зато 
је данас СНС морални заштитник интереса народа којем при- 
пада, али и чврста спона и гарант разумијевања и уважавања 
других народа и вјера.

Треба ли онда да вас чуди што, према испитивањима 
значајне институције, 60% такозваних “колебљивих бирача” 
СНС не би гласало ни за једну другу странку осим СНС. А 
70% “колебљивих бирача” СНП као алтернативу виде једи- 
но СНС!.

Дакле, зна се шта је смјерница даљег политичког дје- 
ловања СНС.

Вријеме које је пред нама, бременито је проблемима у 
чијем рјешавању СНС треба да веома активно учествује. Ако 
тежиште наших политичких активности не усмјеримо проб- 
лемима, не будемо активни судионик у њиховом рјешавању, 
као што смо били у току посоледње двије године, већ се 
будемо бавили собом и упразно расипали енергију, све ово 
што је постигнуто мукотрпним радом (стицање угледа СНС), 
просуће се у неповрат.

Моје је да на то укажем, а чланови и симпатизери 
СНС ће најбоље моћи да процијене понашање сваког од нас. 
Надам се да смо свјесни своје одговорности.

Од ове Скупштине у многоме зависи пут којим ће се 
даље кретати, не само СНС, већ и рјешавати многа, можда 
и судбинска питања нашег народа и наше државе Србије и 
Црне Горе.”

Овај Извјештај који сам изнио на Редовној скупштини 
Српске народне странке, 7.јуна 2003. године, овдје дат у 
скраћеној верзији, прихваћен је са огромном већином гласо- 
ва. Против њега су гласали само њих неколико, који су при- 
хватили неславну улогу рушења СНС и њеног предсједника,
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странке и човјека који су их уздигли и афирмисали из 
тоталне анонимности.

Данас, када читам овај Извјештај, не могу сакрити 
осјећање задовољства што сам реално процјењивао и пре- 
двидио све шта ће се касније десити. Ова Cкупштинa била 
je преломна по много чему. Да се кренуло са реализацијом 
закључака усвојених на Редовној скупштини, CHC као стран- 
ка у успону, веома брзо би преузела примат над CHП-м. Било 
би то први пут послије Другог свјетског рата да у српском 
бирачком тијелу у Црној Гори доминира странка десног цен- 
тра, странка која се профилише на традицији и позитивном 
конзерватизму српског народа, a не на увезеној лијевој ори- 
јентацији. Han овом чињеницом треба да се замисле сви они 
који су утицали да се то не деси у Црној Гори.

Cлиjeди други документ у категоријалном приказу пуча 
у CHC:

Документ 2.
Писмо др Божидара Бојовића потпредсједнику CHC
г-дну др Ранку Кадићу

Поштовани господине Кадићу,

Као што вам je познато, због смрти мајке нијесам био 
у могућности да предсједавам Двадесетом сједницом Главног 
одбора CHC, коју сам благовремено заказао за 13. октобар 
ове године, па сам, сходно члану 32, Cтaтутa Cтрaнкe, овлас- 
тио Вас да предсједавате. Дневни ред сједнице који сам пред- 
ложио, предвиђао je разматрање материјала који су неопход- 
ни предуслови за одржавање Изборне скупштине: Извјештај 
Cтaтутaрнoг одбора по примједбама за промјене и допуне 
^ а т у т а  и Програма, Финансијски извјештај и Дневни ред 
Изборне скупштине. Ш жалост, обавијештен сам о прекидању 
сједнице Главног одбора, послије инцидента који се десио у 
паузи, a при чему сте м е |у  повријеђеним члановима Главног 
одбора били и Ви. Cмaтрaм да je Ваша одлука да прекинете 
сједницу била сасвим оправдана и да су се на тај начин изб-
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јегле нове непријатности и нове. веома штетне. последице. 
Нијесам упознат да ли је неко преузео руковођење сједницом 
послије Ваше одлуке. али овим Вас обавјештавам да ја није- 
сам такво овлашћење пренио ни на кога другог осим на Вас.

Пошто је Ваша обавеза да закажете наставак преки- 
нуте сједнице Главног одбора, коју сте водили по мојем ов- 
лашћењу, потребно је да се прије њеног одржавања испуне 
обавезе (ако нијесу биле испуњене) на које Вам будем указао:

1. Упознат сам са чињеницом да су на тој сједници 
Главног одбора усвојени записници које нијесам потписао. 
Као што вам је познато. сам Записник. и уопште сви зак- 
ључци и све одлуке које из њега проистичу, могу бити пуно- 
важни само послије усвајања од стране Главног одбора и 
мојег потписа тог Записника. Зато је потребно да ми одго- 
варајућа служба достави Записник на потпис, да то не би био 
изговор. ма коме. за ма какве друге одлуке и радње.

2. Од усвајања Записника. од стране Главног одбора и 
његовог потписивања од оног ко је водио састанак. у овом 
случају од мог потписивања. треба доставити дописе општин- 
ским одборима о свим одлукама које се доносе. То значи да 
тек послије достављања тог дописа општински одбори треба 
да одрже сједнице, изаберу посланике за изборну скупштину 
и кандидате за Главни одбор.

3. Изборна скупштина Странке се може одржати кад 
Организационом одбору стигну спискови са именима свих ску- 
пштинара и кандидата за Главни одбор по општинским одбо- 
рима и када Организациони одбор направи збирни списак и 
једних и других (по азбучном реду. или неком другом критер- 
ијуму) који ће бити достављен Главном одбору на увид прије 
орджавања Скупштине, као и друга документа (нпр Дневни 
ред, Пословник о раду и сл).

4. Да би се Изборна скупштина одржала, потребно је 
да предсједник Странке поднесе писмени Извјештај (не ин- 
формацију!) Скупштини о раду између двије изборне ску- 
пштине. Саставни дио овог Извјештаја мора да буде финан- 
сијски извјештај са свим детаљима који доставља предсједник 
Извршног одбора и одговарајућа служба. Финансијски извје- 
штај мора, такође, претходно, бити поднијет Главном одбору.
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Ваљда је свакоме јасно да руководство ма које организације 
које послује и са финансијама, посебно опозиционе партије 
које се боре за поштовање норми правне државе, не може 
раздужити без документованог финансијског извјештаја. Такав 
извјештај мора проћи статутарни пут: односна комисија Стра- 
нке, Извршни одбор, Главни одбор и на крају Скупштина у 
склопу извјештаја предсједника Странке. Као што сам спре- 
ман да упознам Скупштину и Главни одбор о свим трошко- 
вима, до задњег цента, које сам имао као предсједник СНС, 
тако исто не могу прихватити одговорност да се, послије 
мојег одласка са функције предсједника Странке, појављују 
потраживања или обавезе Странке које се могу повезат са 
временом у којем сам се налазио на тој функцији. Они 
чланови Главног одбора који би се оглушили о овај принцип 
сносе одговорност за све последице које проистичу услед не- 
подношења и неусвајања финансијског извјештаја. Дакле, ду- 
жан сам да упозорим Главни одбор да без усвојеног финан- 
сијског извјештаја и других обавезујућих одлука Главног од- 
бора и претходне Скупштине, Изборна скупштина не може 
раздужити старо руководство и не може се бирати ново.

5. Све одлуке које је усвојио Главни одбор између дви- 
је скупштине, морају бити испуњене да би се скупштина 
могла одржати. То се првенствено односи на Одлуке о изм- 
јенама и допунама Статута и програма Странке. Подсјећам 
Вас да су на Редовној скупштини одржаној дана 7.6.2003. 
године, извршене само оне измјене које су приспјеле од 
општинских одбора и појединаца, остављене да се припреме 
од стране односног органа Странке (Статутарног одбора) и 
Главног одбора и предложе Скупштини на усвајање и ријеше 
на овој Изборној скупштини. У складу са овим су слиједиле 
одлуке Главног одбора. Питам вас, чланове Главног одбора, 
посебно оне који себи дају за право да мимо највиших органа 
Странке “одлучују”, шта је са примједбама на Статут СНС 
од стране општинских одбора и појединаца из Странке. Треба 
ли да Вас подсјетим на одлуку Главног одбора да ће 
Статутарна комисија све, раније приспјеле и нове, предлоге 
размотрити до 10.10.2003. године и саопштити писмено Гла- 
вном одбору шта је усвојено, са образложењем оних захтје-
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ва који нијесу усвојени. Такође, упозоравам Вас да је Глав- 
ни одбор дужан да утврди ко је појединачно прекршио ту 
одлуку. На основу тога, Главни одбор је дужан да процијени 
колико се таквим поступком нанијела штета Странци. њеној 
стабилности, па чак и њеном опстанку. Још једном вас питам 
ко смије поништити одлуку Редовне супштине од 7.6.2003. 
године и Главног одбора и ко смије на себе примити ту 
одговорност? На то нема нико право, то треба сви да знају и 
преко тога се не може прећи.

6. Овом приликом још једном позивам чланове Главног 
одбора да размисле. да не забораве. да су обавезни да поштују 
одлуке претходне Скупштине. Главног одбора и да се при- 
државају Статута јер је то једина гаранција да ће СНС моћи 
да преброди кризу. а у над Бога и да крене напријед. како је 
ишла прије удара који је на њу извршен. У том циљу, изра- 
жавам пуну спремност да сарађујем да Изборна скупштина 
буде сазвана по Статуту и уз поштовање одлука највиших 
органа Странке.

7. Ако се не испуне одлуке Скупштине, Главни одбор 
треба да образложи због чега то чини и при томе се мора- 
ју идентификовати личности које буду то заговарале. Напо- 
мињем да такву одговорност нећу да прихватим. као ни одгов- 
орност за неизвршавање било које друге одлуке коју је донио 
Главни одбор или Скупштина. То би биле најгрубље повреде 
статута СНС за које се сноси најстрожија статутарна одгов- 
рност.

8. Очекујем да ћете наставак прекинуте сједнице Гла- 
вног одбора заказати када буду испуњени неопходни услови 
на које сам Вам указао и зато, још једном, апелујем да на 
сједници Главног одбора чланови Главног одбора морају има- 
ти на увид све наведене материјале.

9. Овим путем вас обавјештавам да нећу учествовати у 
раду Изборне скупштине ако не буду испоштоване Статутарне 
одредбе. Одлуке Главног одбора и Редовне скупштине од 7. 
јуна 2003. године. Ако би било ко одржао “Изборну скупш- 
тину” мимо ових одлука и поштовања њиховог редоследа, 
кршио би Статут. одлуке претходне Скупштине и одлуке Гла- 
вног одбора између двије скупштине И то се мора сматрати
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ударом на CHC који неминовно води њеном цијепању. Ако 
такве поступке не могу да спријечим, могу да се као човјек 
који сам заклет на Крст и Јеванђеље да ћу чувати јединство 
CHC, оградим од одговорности пред Богом и члановима 
^ р ан к е .

Доставити;
- Потпресједнику CHC др Ранку Кадићу, овлашћеном 

за наставак 20. сједнице Главног одбора CHC
- Главном одбору,
- Извршном одбору,
- Г-дину Миловану Голубовићу, предсједнику Одбора за 

организовање Изборне скупштине,
- Предсједницима свих општинских одбора CHC.

Подгорица, 14.10.2003 др Божидар М. Бојовић
предсједник CHC”

Подсјетићу уважене читаоце!
Ha Изборној скупштини CHC, у Даниловграду, 11. 02. 

2001. године, када сам на молбу господина Желидрага Њ к - 
чевића, тадашњег предсједника, и чланства прихватио да 
будем предсједник тада ванпарламентарне, CHC, знао сам шта 
треба чинити да би постала парламентарна странка. Рекао 
сам: “Прихватам се због тога што сам дубоко свјестан да сам 
у овом моменту потребан CHC-у. Потребан сам joj због иден- 
титета и континуитета, као препознатљиви човјек од првог 
дана њеног формираа 1990. године, потребан и због профе- 
сионалног, породичног ауторитета и политичке доследности. 
Потребан да би, у мирним временима, а не пред изборе обе- 
збиједио да прави. квалитетни, одани, национално одговорни 
људи до |у  на права мјеста. Да смјене буду безболне и 
демократске. И зато већ на следећој Изборној скупштини 
желим да на моје мјесто до |е  други човјек којем ћу ја дати 
пуну подршку.” За свакога ко ће поштено да размишља, ово 
je аксиоматска чињеница да ми није било стало до функције, 
већ до изазова. И успио сам. Огранка je постала не само пар- 
ламентарна, већ се континуирано пела на политичкој сцени. 
Уздизале су је хиљаде тих племенитих људи попут Миљана
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Ковијанића, Љуба Раденовића, Момчила Ћетковића, др Вита 
Вујиновића, Вуксана Мрдака, др Милоша Цимбаљевића, Гине 
Лекић, др Чеда Лекића, Милорада Пековића, Сретена Илића, 
др Наде Сетенчић, Марка Кривокапића, Наде Васиљевић, 
Шпира Ђурановића, П е |е  Вујиновића, Душана Никлановића, 
Стева Борете, Станка Магуда, Мића Лаловића, Веља Мумина, 
Магдалене Поповић, Сима Ивановића, Владимира Липовца, 
Симониде Кордић, Драгана-Џоа Дујовића, Драгице Перовић, 
Божидара Зеца, Јакше Поповића, Милорада Пековића, Нова- 
ка Радуловића, Влада Оџе, Пека Вукшића, Вељка Богојевића, 
др Георгија Брајовића, Рашка Миловића, др Василија Радуло- 
вића, Марка Дурутовића, Милована Голубовића, Жарка Ми- 
јушковића, Мираша Ђурђевца, Блажа Ђурковића, Жарка Ка- 
раџића, Луке Касалице, Крста Кујунџића, Милисава Чворо- 
вића, Света Шљиванчанина, Богића И. Булатовића, Милића 
Грдинића, Томислава Мрдака, Драгана Вулевића, Миланке- 
Цице Чоловић, Блажа Вујисића, Влада Боричића, Бора Ву- 
кићевића, Рада Булатовића, Вукомана Фемића, Вучка Рајко- 
вића, др Ива Дулетића, Миладина-Микија Јоксимовића, Ра- 
домана Миличића, Милана Лекића, др Паја Перуновића, др 
Милоја Зејака Радојице-Бата Дамјановића, др Милана Мир- 
ковић, др Ранке Мирковић, Рајка Гарића, Брана Чађеновића, 
Ранка Шабановића, Зорана Ђикановића, Шћепана Малиџана, 
Тома Раковића, Љуба Војиновића, Веселина Јоксимовића, Ми- 
љана Чађеновића, Данила М. Бојовића, Андрије Радовића, 
Радисава Р. Бојовића... Хиљаде и хиљаде других који се ника- 
да нијесу сликали на телевизији и у новинама, али су пред- 
стављали живо ткиво и изворну Антејску снагу СНС.

Сада, када сам поновио, да се нећу кандидовати на фу- 
нкцију, коју сам часно обављао и када сам препознао и ружну 
страну мојих изабраника, морао сам од ње чувати и себе и 
СНС.
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Документ 3.
Писмено обраћање др Божидара Бојовића учесницима 

Изборне скупштине
Даме и господо.

Од формирања Народне странке. 12.маја 1990. године. 
био сам активни судионик свих скупштина НС. односно СНС. 
стоички дијелећи судбину чланства СНС и голготско страдање 
српског народа у Црној Гори и на свим етичким просторима 
његовог постојања. Истински сам вјеровао да је СНС бар дје- 
лић позитивне енергије која ће у једном моменту ипак усп- 
јети да трагичну бродицу српског народа помјери у позити- 
вном смјеру.

Изражавајући истинско жаљење што, због неуважава- 
ња статутарности и процедуре у организовању Изборне ску- 
пштине први пут не учествујем у раду Скупштине странке 
којој припадам, а дубоко забринут за последице које могу 
проистећи ако се изборна скупштина одржи на начин којем 
се противим, сматрам својом моралном обавезом да Вам се 
још једном обратим са молбом да покушате превазићи кризу 
која може имати катастрофалне последице не само по СНС 
већ и на све оно што су уложиле десетине хиљада честитих 
људи који се боре за државно и национално јединство срп- 
ског народа.

Ради тих честитих људи. од којих многи и не знају 
суштину свега што се дешавало у СНС-у у последње вријеме. 
тих честитих људи који су борећи се за идеју СНС дожи- 
вљавали прогон и шиканирање од стране режима, а у СНС 
су видјели само наду, дужан сам да укажем на неке моменте 
и на рјешење које би могло да преставља излаз из ситуације 
у којој се нашла СНС.

- Био сам против тога да се у СНС, која је била у 
динамичном успону, ствара ванредно стање, јер за то није пос- 
тојао ни један унутарстраначки разлог.

- Био сам против одржавања Ванредне изборне скуп- 
штине кроз измјену Статута, која је урађена на идентичан 
начин као када је Милошевић мијењао Устав да би омогућио 
изборе. Био сам против тога, не да бих бранио своју позици-
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ју, већ што се тим чином CHC брише из круга демократских 
странака.

- Carno да не би дошло до расцјепа Огранке, прихватио 
сам да се одржи ванредна скупштина у задњем кварталу ове 
године, прихватио скраћење сопственог мандата за скоро дви- 
је године, саопштио да се нећу кандидовати за предсједника, 
али указао и на заклетвом преузету обавезу да ћу се зала- 
гати да се Изборна скупштина одржи на статутаран начин.

- Потврду исправности политике коју сам водио као 
пресједник CHC, добио сам на Редовној скупштини, 7.јуна 
ове 2003. године, са огромном већином гласова и на послед- 
њој одржаној сједници Главног одбора који je подржао моју 
политику послије Јунске скупштине до последње сједнице 
Главног одбора.

- Заказао сам сједницу Главног одбора за 13 октобар. 
Ha њој je требало да се сумирају сви предуслови да би 
Изборна скупштина била легитимна

- Пошто због смрти мајке нијесам могао присуствовати 
сједници Главног одбора, која je прекинута због инцидента, 
овластио сам потпредсједника др Кадића да њом руководи.

Да би се превазишла настала криза и смириле поди- 
гнуте тензије, упутио сам допис Главном одбору, Извршном 
одбору, Организационом одбору, и предсједницима свих опш- 
тинских одбора у којима сам указао на неопходне услове ко- 
ји се морају испунити како би изборна скупштина имала 
легитимитет. Указао сам тада, сада понављам, да је за изла- 
зак из кризе у коју je доведена CHC потребно:

- Да се настави прекинута сједница Главног одбора,
- Да Организациони одбор достави Главном одбору 

спискове посланика за Изборну скупштину (како би сваки 
члан ГО имао увид) и да се доставе спискови предложених 
кандидата за Главни одбор (како се не би десило, рецимо да 
мене предлажу у ГО без предходне сагласности),

- Да Извршни одбор поднесе финансијски извјештај о 
пословању између двије скупштине, у склопу тог извјештаја 
да буду и извјештаји општинских одбора,

- Да се Главном одбору поднесе извјештај о свим прим- 
једбама на Огатут, што нас je обавезала Редовна скупштина
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од јуна. Подсјећам да је на Јунској скупштини, од многих 
примједби на 42 члана Статута, ријешена само једна, она ко- 
јом се омогућава смјена руководства, а Скупштина је донијела 
одлуку да се остале примједбе ријеше на овој Избоној ску- 
пштини. Од тога нема ништа!

- Да се усвоји Дневни ред Скупштине који се, потом, 
доставља Скупштини

Подсјећам Вас да само неуки или они који не поштују 
демократске принципе, тврде да је Скупштина свемогућа. Ос- 
новни принцип демократије је подјела власти и нема ваљаног 
процеса док се не испуне овлашћења сваког појединачног 
органа у страначкој хијерархији.

Овдје ћу потенцирати финансијски извјештај Извршног 
одбора, као један од предуслова на којем инсистирам да буде 
испуњен, а који, ако се не испуни на органима нижим од 
Скупштине (Главном одбору), може да има штетне, па и 
кривичне последице по све оне који учествују у процесу 
одлучивања. Заиста не видим зашто је та статутарна обавеза, 
на коју сам указао, подстакла предсједника Извршног одбора 
да у јучерашем обраћању јавности излије толико негативне 
енергије према мени- наступу од којег би негативне последице 
могао имати само он.

У ове, скоро три године, СНС је мјесечно примала око 
12.000 евра од Савезне администрације и 8.000 евра од Репу- 
бличке. То је укупно око 20.000 евра мјеечно.Ако се томе 
додају примања неких општинских одбора, значи да су при- 
мања СНС између двије изборне скупштине преко 400.000 
евра. То није мала пара. Сада, када одлазим са функције 
предсједника, морам да имам чист рачун- да ми се сјутра не 
би приписивало нешто што нијесам урадио. Да будем отворен, 
ако је група људи била спремна да на милошевићевски начин 
измијени Статут да би преузела власт у странци, зашто сју- 
тра не може све финансијске неправилности приписати мени. 
Примјера ради, у Извјештају Извршног одбора, који је усојен 
на Јунској скупштини, стоји нетачан податак да се “од 26 
запослених лица у СНС уплаћују доприноси за 22, а да 4 то 
право остварују на други начин”. Пошто се ради о нетачном 
податку, који може да има и по мене негативне последице,
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зар гријешим ако се борим против најамног рада у CHC и 
ако желим да се заштитим од одговорности. Ja сам једини 
пресједник HC/CHC који није имао личне користи. Cви су, 
од Килибарде до Њ кчевића, у најмању руку зарадили макар 
стан, ја ништа. И не стидим се тога. Лично, могу да подне- 
сем извјештај о трошковима које сам имао као предсјдник 
Огранке за ове 2,5 године у ценат. Cмaтрaм да je сасвим нор- 
мално да захтијевам да и Извршни одбор поднесе финансијс- 
ки извјештај Главном одбору и Cкупштини, када je то оба- 
везан.

Више пута сам саопштио: немам намјеру да се кандиду- 
јем за пресједника и не борим се за своје позиције, али инси- 
стирам на статутарности избора новог предсједника. Зато 
инсистирам на расшчишћавању финансијског пословања, како 
бих легално могао да предам мандат новом предсједнику који 
буде изабран.

Њ ш та  се неће десити ако се Cкупштинa одложи док 
се страсти не смире и не спроведе комплетна процедура по 
Огатуту. Ha тако припремљеној Изборној скупштини, ja ћу да 
учествујем (Извјештај сам већ припремио и у њему недостаје 
једино финансијски извјештај). Као демократа по убјеђењу, 
прихватићу све одлуке већине. Ш равно да не могу дати по- 
дршку новом руководству, из два разлога:

- Аболирао бих једну политику смјене руководећих 
структура у странци, на начин који је супротан темељним 
етичким вриједностима.

- Прихватио бих одговорност за све негативне пос- 
ледице које ће имати CHC због ванредног стања које je у 
њој. Од тога сам се оградио у усвојеном Извјештају са Јунске 
скупштине.

Политичким дјеловањем у CHC-у ja ћу се борити да 
& ранка остане доследна изворним принципима и нећу учи- 
нити ни један потез којим бих рушио оно у шта сам уградио 
и дио себе. Доста је мени несрећних подјела српског народа 
и нека се не плаше они који то најављују. Њ ћ у  се ja жалити 
Ђукановићевим судовима, ако Министарство правде да легит- 
имитет поступку који би, у свакој правној држави био одби- 
јен. Одавно ja пролазим голготу Ђукановићевог режима и
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подсјећам господу која је тада била на његовој страни, а сада 
предводе пуч у СНС, да још једино против мене и г. Зорана 
Жижића стоји ковертирана оптужница државног тужиоца, 
због Јануарских протеста против Ђукановића. A јавно сам га 
позвао нека је отвори. нећу се штитити имунитетом.

Даме и господо.
положај предсједника Странке, као и све што сам са 

бројним чланством прошао од оснивања странке до данас. 
обавезују ме да предузимам сваки потез који би био добар за 
СНС и који ће чувати њен, муком стицани, углед и досто- 
јанство. Зато сам на позив за “измирење” са онима који су 
довели до ванредног стања у Странци одговорио да ја немам 
разлога да се мирим јер нијесам учинио ништа чиме бих 
штетио Странци, нити сам кренуо у авантуру којом је СНС, 
од треће странке по снази у Црној Гори. дошла у ситуаци- 
ју да се бори за опстанак. Она би, да није било овог удара, 
данас била водећа странка опозиције.Зато сам рекао да мир, 
или боље рећи опрост, треба да траже они који су уцјењ- 
ивањем угледних чланова, лобирањем и лажним обећањима 
покушали да намире своје амбиције и да, на крају, доведу 
Странку на саму ивицу амбиса.

Даме и господо. скупштинари. молим вас да још једном 
размислите. Не журите, одложите Скупштину и учините да се 
она одржи у нормалним условима. У супротном, можда и 
несвјесно, бићете судионици цијепања СНС.

На крају. ако се одлучите да наставите са радом. тра- 
жим да ме бришете са Листе кандидата за Главни одбор, на 
којој сам се нашао пошто ме Горан Даниловић ставио, без 
моје претходне сагласности.

С поштовањем проф. др Божидар М. Бојовић,
Предсједник СНС”

Прихваћени задатак, организатори удара, су морали 
одрадити, милом или силом. Као човјек који се заклео на 
Крсту и Јеванђељу, пред ћивотом св. Василија Острошког, ја 
сам био дужан да браним СНС. Зато сам тражио да се мора 
поштовати Статут СНС. Нијесам бранио себе. Да сам бранио 
себе, поступио бих другачије.
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Предсједник СНС чији је Извјештај о раду између двије 
скупштине усвојен са огромном већином на Редовној скуп- 
штини Странке, прије само пар мјесеци, Предсједник СНС 
чији је Извјештај о раду усвојен са огромном већином на 
Главном одбору, непосредно прије заказивања ванредне 
Изборне скупштине, смијењен је и искључен из СНС коју је 
основао и чији је легитимитет бранио!!!.

Правно покриће за тај чин антилегалисти су добили у 
измјеном Статута странке на исти начин како је то урадио 
Милошевић измјеном Устава СРЈ да би се могао поново кан- 
дидовати за предсједника.

Када, након неколико година, ти исти људи буду угаси- 
ли име СНС, и последњем неупућеном лаику све ће бити јас- 
но. Због чега је сваки од нас био у Српској народној стран- 
ци:?! Због чега је дио врха Странке погазио заклетву дату 
пред ћивотом нашег заштитника, Божјег угодника св.Василија 
Острошког ?! Са ове временске дистанце, чини се, само ради 
остваривања личних амбиција. “Не пада снијег да покрије 
бријег....”

Документ 4.
Састанак у Даниловграду 21. 12. 2003

Састанак представника општинских одбора СНС се де- 
сио хладног зимског дана, у незагријанон сали СО Данилов- 
града. Гледам те људе како цвокоћу од зиме, али зраче неком 
надљудском енергијом: Од првог дана су у Народној странци 
и СНС:

Гина Лекић, некада најљепша Васојевка, и данас зрачи 
љепотом и чојском достојанственошћу Васовог соја.

Момчило Ћетковић, шаховски мајстор, вишеструки пр- 
вак Црне Горе, име које се памти у шаху, узор генерацијама 
заљубљеника у 64 поља. Угледни правник, високи интелекту- 
алац, од првог дана у НС/СНС.

Миљан Ковијанић, угледни земљорадник од Бијелог 
Поља. Узор. Када је Мило Ђукановић послао 7 чланских ка- 
рата ДПС-а, заведенних на његово и имена шест чланова 
његове породице, храбро је изашао на биљег тој режимској
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подвали. У “Дану” je саопштио: “Ja и мојих шест чланова по- 
родице смо чланови Cрпскe народне странке др Божидара 
Бојовића. Чланови Д П ^ а  нити смо били, нити ћемо бити” !

Оиим онамо за брда crna, 

говоре да je разорен двор 

мојега цара, онамо, веде. 

био je негда јуиачки збор,

'Omu' "HUMo за брДЛ 0H1,

МилрпЈРи, кажу, прсбнва гроб. 
Ob-ано iKBtftj дпбићу дугни 
кад Срвин вмше w  буде роб.

ДЕМОКРА1СКА ПАРТ1ЛЈА СОЦИЈАЛИСТА ЦРНЕ ГОРЕ

ЧААНСКА KARTA
i:i'4f &  ■

К О в И ЈА Н И Ћ  М И Љ А Н

Cл.57. Лажна карта ДПC на име Миљана Ковијанића

Вељко Богојевић, инжењер, угледни Љешњанин, пле- 
менитог рода, дубоко утемељен у вјери и нацији, од првог 
дана у HC/CHC

Пет дурмиторских делија: Лука Касалица, Вељо Му- 
мин, Жарко Караџић, Cвeтo Шљиванчанин и Веселин Јокси- 
мовић. Буде ми се асоцијације стаменог понашања тих људи 
када смо формирали први одбор Ш роне странке 1990. године 
у Пиловој кафани, претходно буквално протјерани из закуп- 
љене сале Центра за културу у Жабљаку.

Љубо Раденовић, мудра старина, Равногорац, од првог 
дана у HC/CHC. Колико сам само мудрих савјета од њега 
чуо и уважио.

Милован Голубовић, мирни, сталожени, отмени Пив- 
љанин, предсједник Општинског одбора Плужине. Одбора ко- 
ји je имао најбољи успјех на локалним изборима од свих 
општинских одбора CHC.

Др Георгије Брајовић и др Иво Дулетић, угледни хи- 
рурзи, уролози. Поодмакле године им не могу да сакрију 
отменост и љепоту младости. Од првог дана студија медицине 
заједно, у HC/CHC заједно и данас заједно.

Др Василије Радуловић, доктор геолошких наука, изу- 
зетни стручњак, цијењен и ван граница наше земље.
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Рашко Миловић, инжењер, храбри Куч, формирао први 
мјесни одбор НС у “црвеним” Кучима. Сјећам се како је као 
војник. у Титовој Југославији. ишао на Војни суд. зато што 
је у Задру. на Савин дан. у кафани. пјевао Светосавску химну 
и тражио да то учине и други гости.

Милорад Пековић. дипломирани економиста. оличење 
стамености и честитости, члан НС/СНС од првих дана, висо- 
ки функционер Савезне администрације (када смо били у коа- 
лиционој Влади). Човјек у којем су се сјединиле темељне 
људске врлине.

Миладин- Мики Јоксимовић. посланик. адвокат. врсни 
интелекталац, уважаван у своме крају и шире. Сјећам се када 
је дошао за предсједника општинског одбора СНС у Бијелом 
Пољу, препородио га је, и вишеструко ојачао.

Симо Ивановић. дипломирани правник. људска делија. 
мудар и сталожен у тешким ситуацијама кроз које смо у овој 
националној борби заједно пролазили.

Госпође, Симонида Кордић и Драгица Перовић. Својим 
угледом и радом биле су велико појачање СНС. Интелектуа- 
лке које су дале посебну препознатљивост СНС-у.

Др Ранка и др Милан Мирковић. брачни пар. угледни 
љекари. Пошто су дошли из Сарајева и ушли у СНС, уз- 
дигли су њен углед у Боки и шире.

Драган Џо Дујовић, човјек неисцрпне енергије, вјерни 
и несаломиви члан НС/СНС од првих дана.

Затим Станко Магуд, прича за себе. Поуздани ослонац 
за оне са којима је. Велики угледник, велики радник и вели- 
ки приложник СПЦ.

Бокељи: П е |а  Вујиниовић, Мићо Лаловић, Марко Кри- 
вокапић, Андрија Радовић, Ранко Шабановић, Драган Ћетко- 
вић. одани и доследни борци. од првог дана. за национална 
права и слободу српскога народа

Госпођа Магдалена Поповић, угледни професор фран- 
цуског језика у подгоричкој гимназији. Од дома и рода за 
понос. Од првог дана у НС/СНС

Рајко Гарић, тихи, мирни економиста, али вук када 
плане. Сјећам се како се заједно са др Брајовићем борио за 
отете нам просторије. У тешком времену, када су нам Ђука-
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новић и Маровић незаконито и неуставно истјерали посланике 
из парламента Црне Горе, мјесецима је Глани одбор СНС 
имао бесплатно уточиште у његовим пословним просторијама.

Сретен Пејовић, дипломирани правник, афирмисани 
адвокат, њежног здравља и грацилне конституције. Један од 
чланова Комисије која је указала на изборну крађу режима у 
Београду 5. октобра.

Радоман Миличић, професор математике у чувеној пље- 
ваљској гимназији. Име од угледа.

Божо Зец, угледни Грбљанин, економиста, стамени 
члан душом и срцем у НС/СНС од првог дана,

Радојица-Бато Дамјановић, изданак познатог братсва 
националних бораца. Зрачи људском стабилношћу и одм- 
јереношћу искусног просвјетног радника.

Милисав Чворовић, Дробњак, значајна личност у прело- 
мним временима Народне странке, просвјетни радник, у Наро- 
дној странци и СНС од првог дана. На његовом реверу уви- 
јек блиста српска круна.

Др Милоје Зејак, љекар, специјалиста за дјечје болести. 
Остао вјеран своме Мојковцу гдје ужива велики углед.

Владо Боричић, професор француског језика у бера- 
нској гимназији. Ерудита, амбасадор СРЈ у Етиопији као ка- 
дар СНС.

Вучко Рајковић, радник, оличење прегалаштва. У Пла- 
ву, на љутој Крајини, организовао одбор СНС за узор.

Небојша Стругар, инжењер из Бара, човјек којем је 
медитерански Бар подарио мирноћу, али није могао прикри- 
ти виолентност и енергију великог борца и прегаоца.

Стамени, честити Драгослав Кљајевић.
Данило М.Бојовић, храбри и мудри, брат братски.
И они са којима сам, заједно кроз многе органе НС и 

СНС пролазио, у борби за национална права народа којем 
припадамо: др Ранко Кадић и Вукоман Фемић. Опет заједно.

Гледам, нема неких. За неке знам зашто их нема. Али 
гдје су Мираш Ђурђевац, Блажо Ђурковић..? Која је сила њих 
сломила да окрену л е |а  овим људима? Жао ми је било.

Данас, без њих, оних који од јуче нијесу са нама, треба 
да размотримо шта ћемо и куда ћемо!
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Прибирао сам се и дао кратак увод:
- Ситуација у СНС.
- Позиција и судбина СНС предвођене оним који није- 

су са нама.
- Опозициона сцена Црне Горе.
- Шта нам је радити?
- У приказу ситуације у  СНС сматрам да смо ми истин- 

ски представници СНС и дајем пресјек наше позиције.
Донесена је очекивана одлука Министарства правде. 

којом је нестатутарна Скуптина проглашена легитимном и 
СНС, као политички субјекат, дата у руке онима који су 
извршили удар на њу.

Исход сам знао од првог дана када је прва иницијати- 
ва о ванредној скупштини СНС кренула из распуштеног оп- 
штинског одбора СНС. чији је предсједник један Булатовић.

Наше вођење спора код режимског Министарства пра- 
вде имало је оправдање једино да би се потврдила веза ре- 
жима и егзекутора, а унапријед се знало да ту не одлучују 
чињенице и да ће одлука бити политичка.

Колико је вођење спора код Министарства правде било 
оправдано. толико би била грешка да смо наставили са да- 
љим истрајавањем на доказивању истине и тражењу пра-ведне 
одлуке кроз судске органе режима.

Уз то, у једном безизгледном судском процесу, трошили 
би сопствени углед и достојанство СНС. чији смо аутентични 
представници.

- Лично сагледавање позиције СНС  под воћством оних 
који су је поцијепали, дао сам у кратким назнакама:

Добили су легитимитет од стране режима, а изгубили 
га код народа.

Срушили су све етичке вриједности које су мукотрпно 
враћане Српској народној странци послије Килибардиног по- 
литичког посрнућа.

Изгубили су повјерење чланства. изузев интересних гру- 
па и обманутих појединаца, и никада га, у значајнијој мјери, 
не могу повратити.

Политички су се утопили у СНП и остаће њихов при- 
везак, без реалних шанси да се извуку.
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Указао сам колико је и како је требало “играти” са 
СНП-ом толико година да би се сачувао идентитет, да би се 
увијек распознавала страначка граница и дистанца у мјери са 
којом задобијамо њихово бирачко тијело.

Повратком у Парламент, показали су да морају да 
одраде противуслугу режиму, чиме су изгубили опозициони 
углед.

Можда на првим изборима, у коалицији са Предрагом 
Булатовићем, и у |у  у Пармалмент, што им је једина шанса, 
али они ће бити у сваком случају маргинализовани. Питање 
је колико ће Булатовић бити слаб веома брзо и да ли ће се 
и он, можда, борити за голи политички опстанак.

- Приказ ондашње опозиционе сцене у  Црној Гори дао 
сам такође у назнакама:

Ударом на СНС опозиција је поцијепана, маргинализо- 
вана и као таква нема било какве шансе да угрози Ђука- 
новићев режим.

У СНП-у “пукотина” између Предрага Булатовића и 
Зорана Жижића са највјероватнијим разлазом или маргинал- 
изовањем или елиминисаем господина Зорана Жижића, дове- 
шће до пада рејтинга СНП и Предрага Булатовића. Овакав 
СНП нема коалиционог партнера у Србији са којим би могла 
правити коалицију на савезном нивоу.

Народна странка ради доста паметно. Покушава да се 
реорганизацијом обнови и ојача, али су њени домети, због 
хипотеке учешћа у власти Мила Ђуклановића, ограничени.

Либерални савез почиње да води самосталну политику, 
али је спреман за опозициону сарадњу.

Група за промјене покушава да се амбициозним и аг- 
ресивним наступима представи као једина алтернатива ре- 
жиму.

Ванпарламентарне странке (СРС и НСС) једва опстају 
на политичкој сцени.

Оваква опозиција нема перспективу и није алтернатива 
режиму.

На политичкој сцени Црне Горе неминовно ће доћи до 
прегруписавања.
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Треба стварати јак опозициони блок који би имао 
шансе да освоји власт у Црној Гори и са коалиционим парт- 
нером у Србији да ојача савезну државу.

- Шта нам je  ч и н и т и  у  овој ситуацији?
У постојећој ситуацији, пред овим честитим људима 

који сигурно представљају већину изворног чланства СНС, 
постоје три могућности:

Предати се, прихватити одлуке нелегитимне Скупшти- 
не, остати лојалан члан у органима пучем преузете СНС, или 
ван њих, и дјеловати као фракција у странци,

Повући се и пасивизирати се,
Реорганизовати се. Реорганизовати Главни одбор, опти- 

нске одборе, наставити са активним медијским наступима. На- 
ставити политику изворне НС/ СНС. То подразумијева и про- 
мјену имена, али да се остане доследан, препознатљив и из- 
воран.”

За истинске борце, није било дилеме;
Одлучили смо да наставимо са континуираном полити- 

чком борбом за национално и државно јединство српског на- 
рода. Заказана је Изборна скупштина. Умољен сам да нас- 
тавим политичку борбу. Да ли сам могао да одбијем?! 
Основана је Демократска српска странка.

Сл.58. Главни одбор СНС, непосредно прије удара
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20
ОСНИВАЊЕ ДЕМОКРТАСКЕ СРПСКЕ СТРАНКЕ

Оснивање ДСС 31.12.2003, Логотип ДСС, рад предсјед- 
ника Крунског савета, господина Драгомира Ацовића. Про- 
тјеривање посланика ДСС из парламента, Организационе и 
политичке активности, Локални избори у Тивту, Херцег Но- 
вом, Жабљаку и Котору, Убиство Душка Јовановића, Про- 
тести и напуштање Парламента од стране опозиције, Проте- 
сти због преименовања српског језика у матерњи, Враћање 
мандата посланицима ДСС, Изборна скупштина у Данилов- 
граду 30. јули 2005, Интервју 7.

На основу члана 31, Статута СНС, и члана 3, Послов- 
ника о раду Главног одбора СНС, сазвана је сједница Главног 
одбора, у проширеном саставу, која је била истовремено, и 
оснивачка сједница Странке, заказана за 27.12.2003. године у 
Даниловграду.

- Именована је верификациона-изборна комисија,
- Донесена је одлука о измјени и допуни имена Стра-

нке,
- Одлука о измјенама и допунама Програма и Статута,
- Донешена је одлука о даљем континуираном функци- 

онисању страначких органа и формирању Ивршног одбора,
- Заказана је редовна Скупштина странке,
- Уасвојено ново име странке:
ДЕМОКРАТСКА СРПСКА СТРАНКА.
Изабрани Главни одбор чинили су: Богојевић Вељко, 

Бојовић др Божидар, Брајовић др Георгије, Вулевић Драган, 
Вујиновић Предраг, Гарић Рајко, Голубовић Милован, Дам- 
јановић Радојица, Кадић др Ранко, Караџић Жарко, Лаловић 
Мићо, Ковијанић Миљан, Кљајевић Драгослав, Кривокапић 
Марко, Касалица Лука, Лекић Гина, Миловић Рашко, Мили- 
чић Радоман, Мирковић др Милан, Мумин Вељо, Поповић 
Магдалена, Перовић Драгица, Радовић Андрија, Радуловић др 
Василије, Ћетковић Драган, Фемић Вукоман
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Нијесам имао право да напустим ове дивне људе.Прих- 
ватио сам да будем предсједник. Наравно, опет, до Прве Из- 
борне скупштине.

Извршни одбор чине: Драгица Перовић, предсједник, 
Љубо Јовановић, Симонида Кордић, Милован Недовић, Ранко 
Шабановић, Вуко Поповић, Магдалена Поповић, Милован Го- 
лубовић, Станко Магуд, Сретен Пејовић, Гина Лекић, Љиља- 
на Драшковић, Жарко Караџић, Милорад Пековић, Снежана 
Косовић.

Дана 31.12.2003. године, регистрована је код Мини- 
старства правде Демократска српска странка.

У Парламенту Црне Горе имали смо два посланика: г- 
| а  Драгица Перовић и г-дин Миладин-Мики Јоксимовић. За- 
државање парламентарног статуса, у оваквим условима, зна- 
чило је много. Међутим, одлуком истог, режимског Мини- 
старства правде, одузети су посланички и одборнички мандати 
члановима који су наставили да политички дјелују под именом 
ДСС. На тај начин, по трећи пут смо избачени на улицу од 
стране режима, укинут је извор средстава неопходних за нор- 
мално функционисање странке. То само по себи подразумије- 
ва суочавање са бројним, наизглед непремостивим проблеми- 
ма. Поново смо у медијској блокади, поново смо ванпарла- 
ментарна странка. Нада ипак постоји. Ова одлука режимског 
Министарства правде је политичка, неуставна, срачуната да 
се, бар извјесно вријеме, ДСС н а |е  пред бројним проблеми- 
ма. Уложили смо жалбу Уставном суду Црне Горе.

У Савезном парламенту имали смо 2 посланика (у 
Вијећу Република Божидар Бојовић, у Вијећу грађана Ранка 
Кадића). У Савезном парламенту СНС је имала 1 посланика 
(у Вијећу грађана Желидрага Никчевића).

Кренули смо.
Имали смо част да идејно решење логотипа Демокра- 

тске српске странке уради чувени хералдичар, предсједник 
Крунског савјета господин Драгомир Ацовић. Примио ме у 
радном кабинету у Београду. Послије података које сам дао
о темељним вриједностима на којима ДСС, као следбеник 
идеје НС/СНС, профилише своју политичку дјелатност, дао је 
изванредно идејно решење. Без паре и динира! Хвала му. Ето,
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почетак и са благословом и логотипом поклоњеним од једног 
таквог угледника, надамо се бољој будућности.

Извршни одбор је започео активности на реорганизаци- 
ји општинских одбора. И ишло је боље него се могло очеки- 
вати.

Сл.59. Са владиком Јоаникијем. М. Јоксимовић и Б. Бојовић

У Бијелом Пољу, имамо најквалитетнији одбор, захва- 
љујући великом прегаоцу адвокату Миладину-Микију Јок- 
симовићу и читавом тиму честитих људи, доследних следбени- 
ка идеје изворне Народне странке, сада преточене у ДСС. На 
други дан Божића, Дан Сабора Пресвете Богородице, сада 
први пут под именом ДСС организују традиционални скуп. 
Било је то изванредно органиизовано традиционално окупља- 
ње (око 200 званица) на којем је промовисан календар са 
именом ДСС и саопштен податак о великом броју новорег- 
истрованих чланова. Долазак Владике Јоаникија за нас је зна- 
чио много. Присуство великог духивника било је мелем на 
рану, мелем који нам је у том моменту био и те како потре- 
бан.

У Мојковцу је 21. јануара 2004. године, 12 чланова оп- 
штинског одбора СНС напустило СНС и учланило се у ДСС 
(др Милоје Зејак, Драган Крсмановић, Бранко Сошић, Жељко
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Медојевић, Живко Минић, Миљан Смоловић, Љубиша Савић, 
Зоран Чуљковић, Божидар Вучинић, Драшко Поповић, Све- 
тислав Вучинић). Ово је први општински одбор СНС чија је 
већина чланова прешла у ДСС. Посебно су били активни 
Томислав Мрдак, Шћепан Малиџан, професор, Зоран Минић 
и др Милоје Зејак.

Не смије се заборавити часни поступак свих одборника 
и одборничких кандидата са изборне листе у Жабљаку. Сви 
они су остали чланови ДСС и нико ( ни од 4 одборника, ни 
од 31 члана са листе) није хтио да прихвати да буде одборник 
СНС. Била је то најбоља потврда колико је тврдо упориште 
ДСС у овом крају. За мене, Дурмиторца, била је то посебно 
велика морална подршка и пуна сатисфакција.

Крајем јануара (24.1.) 2004. године, добио сам позив од 
господина Владимира Жириновског да присуствујем Другом 
конгресу патриотских странака у Москви. Позив је насловљен 
на моје име, али као предсједника СНС, што више нијесам 
био. Нажалост, из чисто материјалних разлога, нијесам могао 
прихватити тај позив.

Пред нама су били локални избори за одборнике оп- 
штинских скупштина у Тивту (18. априла), Херцег-Новом (9. 
маја), Жабљаку (29. августа) и Котору (12. децембра).

Пред изборе у Тивту, била је дилема, чак и на Главном 
одбору, да ли да се иде на изборе или да се да подршка На- 
родној странци. За такав став је било доста разлога. Нијесмо 
имали добар одбор у тој општини, нити смо имали средстава 
ни за минималну медијску пропаганду. A када се на првим 
изборима претрпи неуспјех, то може да дјелује веома депре- 
сивно.

Преломио сам. Имали смо изванредна 3-4 препознатљи- 
ва човјека, веома угледна у тој средини: Проф. др Ранка Ми- 
рковић, педијатар- неуролог, Станко Магуд, предузетник, ве- 
лики прегалац, из угледног братства, велики приложних СПЦ, 
и млади, свјежи и полетни Михаило Бацковић и Дејан Ри- 
санчић, чланови ”Братства православне омладине”. Ту је била 
и г - |а  Драгица Перовић, која живи у Котору, али то јој није 
сметало да се заиста максимално ангажује.

Израдили смо Изборни програм “Тиват 2004”
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Сл.60. Изборни програм за Тиват

У оквиру предизборне активности, одржао сам у Тивту, 
б.априла, конференцију за штампу. На њој сам потенцирао 
неколико важних чињеница: материјална и духовна пустош 
коју је учинио подгорички режим, тешка социјална ситуаци- 
ја и бројне и дубоке подјеле у народу. Овдје ћу подсјетити на 
сегмент који се односио на подјеле, а на шта сам посебно 
указао:

“Као и сваком диктатору, Ђукановићу су подјеле (по- 
себно на питању државе, цркве и језика), продужавале опста- 
нак на власти, али су на крају морале компромитовати и њега 
и његову политичку позцију у Црној Гори и у свијету. Уби- 
јеђени смо, подјеле су те које ће на крају бити главни узрок 
његовог политичког пада. Питања државе, цркве и језика 
дубоко су утемељена у бићу Црногораца, далеко дубље него 
је то Ђукановић могао и претпоставити, и зато је незамисли- 
во да остане политички некажњен онај који се дрзнуо да 
угрози највеће вриједности које овај народ посједује.
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Посљедњи покушај насилног и неуставног протјеривања 
српског језика, представља врхунац насиља над Уставом и за- 
гарантованим људским правима и пред таквим терором не мо- 
же остати равнодушан ни народ Црне Горе ни међународна 
заједница.

Cрпски језик je интелектуална својина српског народа 
и зато оних близу 70% грађана који говоре тим језиком, на- 
дамо се да су већ једном схватили да je Ђукановић њихов нај- 
већи, не само политички, противник, који је спреман да им 
одузме највеће богатство које имају као народ. Удар на имо- 
вину која je загарантована својина сваког човјека и народа, 
последње је у низу насиља једног апсолутисте над људским 
правима и слободама српског народа. И зато тих 70% грађана 
Црне Горе немају ни морално ни људско право да више икада 
дају свој глас Ђукановићу. Ако такву одлучност покажу већ 
на овим изборима у Тивту, то ће значити почетак његовог 
неминовног политичког краја.

Д ^  се нада да су грађани Тивта, као и остали грађани 
Црне Горе, који говоре српским језиком, дефинитивно схва- 
тили Ђукановићеву велику подвалу, јер протјеривањем срп- 
ског језика из Црне Горе, они постају грађани другог реда и 
више никада не би могли бити конститутивни народ у Црној 
Гори. To je још једна подвала човјека који je у циљу одржа- 
вања на власти, не само материјално, опустошио, већ покушао 
да им узме јуче државу и цркву, данас језик. И да доведе до 
најтрагичнијих подјела које je Црна Гора икада имала... “

Захваљујући пуном ангажману др Мирковић, г - |е  Дра- 
гице Перовић, Изборног штаба и, посебно чланова “Братст- 
ва православне омладине” предвођене Михаилом Бацковићем 
и Дејаном Риснчићем, освојили смо два одборничка мандата. 
Било je то велико изненађење за све. За политичке пријате- 
ље, a још више за политичке противнике. У Тивту смо тако 
у Cкупштини општине добили клуб одборника и изванредан 
Општински одбор.

У Херцег Љ вом  je CHC имала јако политичко упори- 
ште још од како је угледни др Вито Вујиновић формирао Оп- 
штински одбор Ш родне странке, па све до последњег пред- 
сједника CHC у овом граду, госпође Ш де Васиљевић. Били
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смо изложени многим ударима, као уосталом, и све оно што 
ваља и што је на крајини. Али одолијевали смо свим удари- 
ма, па и последњем.

На овим изборима учествовали смо и са кандидатом за 
градоначелника. Била је то госпођа др Нада Сетенчић, наче- 
лница опште медицине у Дому здравља Херцег Нови, љекар 
од имена и значаја.

Сл.61. Г-|а др Нада Сетенчић, кандидат ДСС 
за градоначелника Херцег Новог

Изборну кампању одрадили смо добро, у односу на 
могућности са којима смо располагали. Резултат је био поло- 
вичан. Госпођа Сетенчић је добила 5% , а ДСС 4,3 % гласо- 
ва бирача. Припала су нам два одборничка мјеста у локалном 
парламенту, могућност формирања Клуба одборника. Од нас 
су бољи резултат остварили НС са 5,7% и СНС која је у
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коалицији са СНП и СРС припало 6% укупног бирачког 
тијела. На локалним изборима у Тивту и Херцег- Новом, оси- 
пало се бирачко тијело у односу на претходне изборе.

То што су радили ДПС и СДП у предизборним акти- 
вностима у жабљачкој општини, остаће за трајно памћење. 
Невиђене уцјене, притисци, куповина мандата, значајно су 
утицали на резултате избора. Најбољи показатељ за такву 
тврдњу је чињеница да је неважећих листића било четири пу- 
та више него на претходним изборима.

Сл.62. Изборни програм ДСС за Жабљак

За мене лично, избори у овој општини имали су ви- 
шеструки значај. Као човјек чији су породични коријени из
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овог краја, желио сам да кроз Изборни програм понудимо 
нешто што би заиста утицало на бољу будућност овог краја. 
Да покажемо да Дурмитор са околином није само природна 
љепота, за скијање преко зиме и сплаварење Таром преко ље- 
та. Желио сам да укажемо на поразну чињеницу овог једин- 
ственог драгуља природе, на његово биолошко изумирање ус- 
лед одумирања становништва- “бијеле куге” која више од 10 
година пустоши овај крај.

Основни мото нашег програма био је да се спријечи 
одлив квалитетних кадрова из ових крајева и да се кроз раз- 
војне пројекте квалитетни кадрови задрже у родном крају.

Ш ш а изборна порука je гласила: “За родни крај-Ми 
остајемо овдје!”

У оквиру развојних програма централно мјесто дали 
смо пројекту ‘Ђорвешко насеље”:

“У сарадњи са Д ^  Горњи Милановац и партнерима из 
Ш рвешке, Д ^  Жабљак покренуће пројекат изградње ту- 
ристичко-еколошког центра ‘Ћорвешко насеље”. Овај центар, 
који ће концептуално и архитектонски одсликавати норвешки 
планински град, упошљаваће двадесет младих људи и њихових 
породица. Циљ овог пројекта је производња аутентичне, кон- 
тролисане здраве хране и промовисање здравог живота, a биће 
валоризован кроз унапријед обезбјеђен пласман малих серија 
висококвалитетних прехрамбених производа и производа до- 
маће радиности и туристичку понуду (попут Cирoгojнa на 
Златибору и Коштунића). Реализацијом пројекта “Hoрвeшкo 
насеље” заштитиће се традиционална производња која треба 
да прерасте у посебан “бренд” овог краја и започене оствари- 
вање нових концепата који ће у будуће ангажовати младе 
људе и омогућити им достојан живот и пристојан стандард у 
свом родном крају. Предвиђено je да се комплетан пројекат 
и изградња “Ш рвешког насеља” реализује уз сарадњу са 
норвешким партнерима”. Прије саопштавања јавности идеје 
овог пројекта, извршене су детаљне анализе и договори са 
представницима из Љ рвеш ке и општине Горњи Милановац.

Д ^  je освојила три мандата, више и од HC и CHC. 
Тако ће Д ^  бити веома значајан фактор у вршењу локалне 
власти. Д ^ - у  je мало недостојало за четврти мандат, што
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показује да је бирачко тијело као и чланство које је припада- 
ло СНС прије пуча, остало уз ДСС. Примјера ради у Кршу, 
дугогодишњем центру Шаранаца, ДСС ј е од 87 пуноважних 
гласова освојила 38 (44% ). Више него СНП и ДПС заједно!. 
Али ту смо имали изванредне активисте Драгана Вукићевића, 
Вука Шљиванчанина, Перишу Шљиванчанина, Веселина Бо- 
јовића и друге.

На локалним изборима за градоначелника Жабљака, 
ДСС је дала подршку кандидату СНП, господину Урошу 
Стијеповићу. Заиста смо се својски залагали, као да се ради
0 кандидату ДСС. То је тај дивни, разумни човјек заиста 
заслужио. Побиједио је кандидат ДПС-а господин Исаило 
Шљиванчанин (52,86%). И за овај изборни неуспјех свога 
кандидата господин Булатовић је покушао да кривицу пребаци 
на моја ле|а .

У Котору је од три странке, настале из НС, најбољи 
одбор имала Народна странка. У Котору живи и ради неко- 
лико њених доследних чланова, а то је и родни град утица- 
јног господина Војина Лазаревића, којем је сигурно стало да 
његова странка овдје добро стоји. На локалним изборима у 
Котору остварили смо скроман резултат, 4.32% гласова или
1 одборнички мандат

На локалним изборима за градоначелника Котора, наш 
кандидат, госпођа Драгица Перовић је прошла нешто слаби- 
је него смо очекивали.

Ради боље прегледности ових локалних избора, прика- 
зао сам их групно, према хронолошком реду одржавања. Ме- 
ђутим, у међувремну се десило неколико веома важних до- 
гађаја, на које ћу се осврнути.

Свакако, најзначајнији догађај је убиство Душка Јова- 
новића које се десило 27. маја 2004. године. Поводом овог 
гнусног злочина, четири опозиционе странке (СНП, ЛСЦГ, 
НС, СНС, ДСС) су дале саопштење:

“Поводом мучког и злочиначког убиства оснивача, но- 
винара и главног уредника листа ДАН, Душка Јовановића, 
челници опозиционих странака СНП, ЛСЦГ, НС, СНС и ДСС 
издају за јавност
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ЗАЈЕДНИЧКО САОПШТЕЊЕ
Злочиначко убиство Душка Јовановића извршено на 

плочнику главног града Црне Горе, испред редакције листа 
ДАН, представља акт директно усмјерен против развоја де- 
мократских процеса у Црној Гори. Ово кукавичко убиство је 
бесрамни атак на већ одавно угрожени осјећај сигурности 
сваког грађанина Црне Горе потенциран и тешко прих- 
ватљивом чињеницом да надлежни органи унутрашњих пос- 
лова нијесу успјели да до данас разријеше преко двадесет уби- 
става у којима су страдали и неки високи државни функци- 
онери.

Оно што даје посебну црту синоћњем злочину је 
чињеница да је убијен посленик јавне ријечи, новинар који је 
храбро, заједно са редакцијом свога листа, смогао снаге да 
разоткрива тамну страну дјелатности актуелног режима.

Захтијевамо најенергичнију акцију Министарства уну- 
трашњих послова Црне Горе која мора бити вођена под буд- 
ним оком црногорске јавности.

Опозиционе странке поручују својим члановима, бира- 
чима, симпатизерима и свим грађанима којима је на срцу 
демократија да ће се сјутра одржати комеморативна и про- 
тестна шетња у знак сјећања на покојника и достојанственог 
и тихог протеста против свеопште криминализације црногор- 
ског друштва.

Колона ће кренути са трга Слободе у 19.30, а шетња 
ће се завршити на мјесту погибије покојног Душка Јовановића 
гдје ће учесници положити цвијеће и запалити свијеће.”

Незадовољство против подгоричког режима се наста- 
вља. На састанку политичких лидера опозиционих странака 
СНП, ЛСЦГ, НС, СНС и ДСС одржаном 31.маја у Подгорици 
одлучено је да се протестне шетње наставе 1, 2 и 3. јуна. На 
протестном митингу који ће се одржати на тргу Слободе 3. 
јуна, опозиција ће упутити политичке захтјеве режиму Мила 
Ђукановића.

Са Протестног митинга у Подгорици, 3.јуна, парламен- 
тарна опозиција испоставља владајућем режиму следеће захт- 
јеве:

- Хитну и неодложну оставку Мила Ђукановића
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- Хитно формирање прелазне владе
- Хитно расписивање пријевремених парламентарних из-

бора.
Пет странака парламентарне опозиције позива “све сло- 

бодне грађане, све независне институције и све досадаше гла- 
саче владајућих странака да се придруже овим захтјевима ка- 
ко би заједно дефинитивно зауставили даљу пропаст нашег 
друштва”.

Режим остаје глув на ове захтјеве. Пет странака пар- 
ламентарне опозиције (СТП, ЛОДГ, HC,CHC и Д ^ )  напу- 
штају прламент. Cкoрo пуна два мјесеца, настављају се проте- 
стне шетње опозиције. Замах парламентарне кризе све је јачи.

C^.63. Протести опозиције 2005. године у Подгорици

Haжaлoст, у опозицији, као увијек, почиње да шкрипи. 
Послије сваког састанка представника пет опозиционих стра- 
нака, челници CHC су давали информације средствима инфо- 
рмисања, најчешће као незваничне, из друге руке, иако је 
чврст договор био да се, осим заједничких саопштења, не дају 
информације. Упозорења која су долазила од стране осталих 
опозиционих странака, да се не дају информације, нијесу 
уважавали. Информације су често даване и државним медији-
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ма, са којима је опозиција прекинула сарадњу. Потом су усли- 
једили њихови (СНС) нереални захтјеви по многим питањима 
коалиционог уговора. Тек када су видјели да четири опози- 
ционе странке не подржавају њихове нереалне захтјеве, они 
су се, прво у јавности, а потом и на састанку опозиције, поја- 
вили са захтјевом да своје учешће условљавају укључивањем 
ванпарламентарне опозиције на јединственој листи. Остале 
четири странке биле су за стварање широког антирежимског 
фронта опозиције, с тим да се ванпарламентарне политичке 
снаге укључе кроз извршну власт и/или преко листа парла- 
ментарних странака. Челници СНС су најавили да ће се 
вратити у Парламент када у њему буду говорили представни- 
ци међународне заједнице! Ускоро је и г. Булатовић почео 
да орочава своје учешће у бојкоту Парламента.

Увидјевши сву озбиљност ситуације МЖивковић, Д. 
Шоћ и Б.Бојовић упутили су 26. јула допис г. Предрагу Бу- 
латовићу:

“ ...Од тренутка када је СНС напустила заједничко 
дјеловање парламентарне опозиције, а када сте Ви одбили 
стварање савеза четири опозиционе странке, политичка си- 
туација коју смо заједнички створили двомјесечним демон- 
страцијама, у великој се мјери промијенила. СНС је најавила 
повратак у Парламент, а Ви сте јавно изразили невјеровање 
у успјешност четворочланог опозиционог савеза. Оно што нас 
посебно забрињава, а што чини дио закључака Извршног од- 
бора Ваше странке, јесте опредјељење да се четворочлани 
опозициони савез формира тако да му рок трајања буде само 
три мјесеца (до новембра) послије чега СНП најављује по- 
вратак у Републички парламент ради савезних избора.

Овакви ставови СНП-а по нашој оцјени, руше снагу 
опозиционог јединства и дјеловања, а олакшавају продужетак 
владавине режима Мила Ђукановића. Стога Вас овим путем 
обавјештавамо да су наше три странке, Либерални савез, На- 
родна странка и Демократска српска странка, одлучиле да 
истрају у заједничком антирежимском дјеловању све до његов- 
ог коначног пада кад год он био и независно од савезних и 
евентуалних локалних избора, пошто је циљ нашег опозици- 
оног дјеловања приморавање премијера Ђукановића на пов-

331



Божидар M. Бојовић

влачење и организовање републичких парламентарних избора 
од стране прелазне владе. Из тог разлога не можемо разум- 
јети орочавање заједничког дјеловања до новембра 2004. го- 
дине као ни најаву повратка у републички Парламент.”

У потпису предсједници ЛСЦГ, НС и ДСС.

SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA 
Predsjednik Predrag Bulatović

Poštovani Gospodine Bufatoviću,

Nakon saznanja o zaključcima Izvršnog odbora SNP-a koje nam je prenio 
potpredsjednik C- BoSdar Milović u petak, 23. jula 2004. godine, 
obavještavamo Vas o stavovima naših stranaka (LSCG, NS, DSS):

Od trenutka kada je SNS napustila zajedničko djelovanje parlamentarne 
opozicije, a kada ste Vi odbili stvaranje saveza četiri opozicione stranke, 
politička situacija koju smo zajednički stvorili dvomjesečnim 
demonstracijama, u velikoj se mjeri promijenila. SNS je najavila povratak u 
Parlament, a  Vi sts javno izrazili nevjerovanje u uspješnost četveročlanog 
opozicionog saveza. Ono što nas posebno zabrinjava, a  Sto čini dio 
zaključaka Izvršnog odbora Vaše Stranke, jeste opredjeljenje do se 
četvoročlani opozicioni savez formira tako da mu rok trajanja bude samo 
tri mjeseca {do novembra) poslije čega SNP najavljuje povratak u 
republički Parlament radi saveznih izbora.

Ovakvi stavovi SNP-a, po našoj ocjeni, ruše snagu opozicionog jedinstva i 
djelovanja, a olakšavaju produžetak vladavine režima Mila Djukanovića. 
Stoga Vas ovim putem obavještavamo da su naše tri stranke, Liberalni 
savez Crne Gore, Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, odlučne 
da istraju u zajedničkom anti-režimskom djelovanju sve do njegovog 
konačnog p a d a  kad god on bio i nezavisno od saveznih i eventualnih 
lokalnih izbora, pošto je cilj našeg političkog djelovanja primoravanje 
premijera Djukanovića n a  povlačenje i organizovanje republičkih 
parlamentarnih izbora od strane prelažne vlade, Iz tog razloga ne 
možemo razumjeti ni prihvatiti oročavanje zajedničkog djelovanja do 
novembra 2004. godine kao ni najavu povratka u republički Parlament.

S toga se nadam o da ćete preispitati n av e d en e  uslove, u cilju 
uspostavljanja opozicionog saveza.

U nadi da ćete se složiti sa nama.

Сл.64. Допис М. Живковића, Д. Шоћа и Б. Бојовића 
г. П. Булатовићу

Главни одбор ДСС је на јулској сједници донио закљу- 
чке којима је дата пуна подршка антирежимским активности- 
ма опозиције и препорука да се истраје у захтјевима поста-
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вљеним подгоричком режиму. Заиста смо се активно и досле- 
дно односили у реализацији предузетих обавеза. Ме|утим, већ 
тада нам je било јасно да ће CHC и CHП одустати од дого- 
вора и да ће прекинути протесте и вратити се у Парламент. 
Тако се и десило. Шводни повод прекида били су телевизијс- 
ки преноси са олимпијских игара и илинданске врућине!. Ко- 
мпромитантне последице такве одлуке, непотребно је коме- 
нтарисати.

Као разлог за повратак у Парламент CHC и CHП су 
навеле доношење Закона о непосредним изборима. Као што 
је познато, тиме је нанесена велика штета демократији у 
Црној Гори, јер се Ђукановић позвао да je у двије скупшти- 
нске расправе одбијен закон о непосредним изборима, што је 
наводно, било, недвосмислена потврда да је већинска Црна 
Гора против непосредних избора!. То му je био и главни 
алиби да избјегне непосредне изборе.

Hajвjeрoвaтниje да je главни разлог повратка ове двије 
опозиционе странке у Парламент био да се кроз медијску 
пропаганду постигне што бољи резултати на локалним из- 
борима који су слиједили. Одрадили су то више се бавећи 
опозиционим странкама, него режимом. И успјели су. То им 
се исплатило на локалним изборима !.

Пошто су исцрпљене све могућности да се испуне обе- 
ћања која су дата грађанима Црне Горе на протестним оку- 
пљањима у Подгорици, Предсједништво Д ^  je донијело од- 
луку да се наши посланици врате у Парламент.

Haжaлoст, тако je још једна озбиљна иницијатива која 
je Ђукановића ставила у веома незгодну ситуацију, недослед- 
ним понашањем неких странака, неповратно пропала.

Шуставне одлуке Министарства просвјете и Caвjeтa за 
образовање у преименовању наставног предмета Cрпски језик 
и књижевност у Матерњи језик и књижевност, један je од нај- 
грубљих потеза подгоричког режима у затирању српског иден- 
титета Црногораца. У организованим, вишемјесечним протес- 
тима учствовали су бројни чланови Д ^ ,  a три челна човје- 
ка општинског одбора Д ^  (Њ бојш а Ђилас, предсједник, Cвe- 
тозар Ћираковић, потпредсједник и Бели Ковачевић, предсјед- 
ник Извршног одбора) отпуштени су са посла као главни но-
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сиоци активности у одбрани српског језика, на протестима у 
Никшићу. ДСС је поднијела иницијативу Уставном суду Црне 
Горе за оцјену уставности ових одлука. У изради иниција- 
тиве су учествовали господа: академик Коста Чавошки и Сре- 
тен Пејовић. Истовремено, покренули смо иницијативу код 
Комитета за мониторинг Парламентарне скупштине савјета 
Европе и тај проблем је стављен у одговарајућу процедуру. 
Такође, предсједник ДСС, др Божидар Бојовић је у својству 
члана Парламентарне скупштине Савјета Европе разговарао 
са господином Владимиром Ристовским, шефом Канцеларије 
Савјета Европе у Подгорици. У разговору је потенцирана неу- 
ставна и незаконита одлука министра Бацковића о преимено- 
вању Српског језика и књижевности у Матерњи језик и књи- 
жевност. ДСС је према својим скромним могућностима, по- 
могла и материјално отпуштене професоре (400 евра и по 50 
евра сваки посланик).

Најзад је стигла одлука Уставног суда Црне Горе. По- 
сланици ДСС враћени су у републички Парламент, одборни- 
ци у општинске скупштине, одакле су били неуставно прот- 
јерани. Република се тада обавезала да нам исплати средст- 
ва која су нам у овом времену ускраћивана. Мада су посто- 
јале намјере опструкције од стране режима, послије више ин- 
тервенција, између осталог и код ОЕБС-а (г - |а  Драгица Пе- 
ровић), отвориле су се шансе да почну испуњавати обавезе.

Медијска блокада којом је ДСС у јавности Црне Горе 
потпуно маргинализована, нанијела нам је огромну штету. 
Према ДСС је од самог почетка њеног оснивања постојала 
медијска блокада која је оправдавана чињеницом да су нам 
одузети мандати у републичком Парламенту и локалним ску- 
пштинама. За подгорички режим, то што смо ипак парламен- 
тарна странка на савезном нивоу ништа није значило. Они су 
давно почели да разарају темеље државе за коју су се лажно 
залагали у предизборној кампањи када су побиједили на избо- 
рима. Послије локалних избора у Тивту и Херцег Новом и 
послије одлуке Уставног суда о враћању мандата, присуство у 
медијима је значајно порасло. Наш адут у медијским активно- 
стима је госпођа Симонида Кордић. Искусан и школован но- 
винар, интелектуалка отмених манира, представљала је право
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освјежење у архаичном медијском 
амбијенту Црне Горе.

Настављају се активности у 
реорганизацији и формирању опш- 
тинских одбора према редоследу 
приоритета: Пљевља, Будва, Андри- 
јевица, Рожаје, Улцињ, Цетиње.

Такође се извршавају раније 
предузете обавезе у CHC, о пове- 
зивању општинских одбора ДСС са 
општинама у Србији, гдје локалну 
власт држи Демократска странка ^  ^
Cрбиje. Haрaвнo и са другим оп- 
штинама у Cрбиjи и Републици Cр- 
пској, гдје то могуће.

Општински одбор Херцег Љ в и  склопио je протокол о 
сарадњи са Општинским одбором C4CPC у Требињу, чиме ће 
се иницирати нови видови сарадње ова два одбора. Протоко- 
лом je преименована раније потписана Декларација о сарад- 
њи C4C и CHC у Декларацију о сарадњи C4C и Д ^ .

Делегација Општинског одбора Д ^  Жабљак, успо- 
ставила je протокол о сарадњи са Д ^  Гори Милановац, пос- 
јетом Горњем Милановцу 1.јула 2004. године. Тежиште ак- 
тивности треба да буде усмјерено у реализацији пројекта 
‘Ђорвешко насеље”.

У парламенту Cрбиje и Црне Горе, гдје Д ^  има два 
члана, пошто су за формирање клуба посланика била потреб- 
на три члана, формиран je заједнички посланички клуб Д ^ -  
HC- .LC, чији je предсједник Драган Шоћ, a потпредсједник 
др Ранко Кадић. Као посланици у Caвeзнoм парламенту, др 
Кадић и ја имали смо низ активности. Посебна активност би- 
ла je при избору Caвjeтa министара и то господе Вука Дра- 
шковића и Првослава Давинића. При доношењу одлуке о 
нашем ставу обавили смо консултације са члановима предсјед- 
ништва Демократске странке Cрбиje и ja са г. др Војиславом 
Коштуницом.

Образлажући став Д ^  којим дајемо подршку избору 
г.Вука Драшковића (наши гласови су били одлучујући) као
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кључне разлоге навео сам: Прво, ми, који смо следбеници 
идеје изворне Народне странке не можемо заборавити, мало 
је рећи коректни, поступак Вука Драшковића, када је, сада 
већ давне 1990. године, на глас да се у Црној Гори формира 
Народна странка, расформирао свој одбор СПО-а у Беранама 
и препоручио свима учлањивање у Народну странку и гласање 
за њу. Био је то тада, а и касније, риједак потез политичке 
коректности. Друго, 9.мартовски народни бунт у Београду 
против режима Слободана Милошевића и све што је у борби 
против тог режима доживио господин Драшковић, чине га 
истинским борцем за демократију, против тоталитарног ре- 
жима. Треће, кључна и незаобилазна улога Вука Драшко- 
вића у реафирмацији Равногорског покрета Драже Михаило- 
вића, као првог покрета отпора фашизму у поробљеној 
Европи. И четврто, велики је значај његових јавних наступа и 
патриотског држања у очима демократског свијета за вријеме 
НАТО агресије на Југославију. И сада мислим тако. Ово су 
вриједности Вука Драшковића које ће сваки историчар мора- 
ти да има на уму и које се не смију маргинализовати пред 
неким његовим контрадикторностима и политичким скрета- 
њима последњих година.

Испред Скупштине Србије и Црне Горе изабран сам за 
делегата у Савјету Европе у Стразбуру. Приликом боравка 
у Стразбуру, дотадашњи генерални секретар, г-дин Свимер је 
изразио задовољство што је по први пут члан једне од наро- 
дних странака из Црне Горе заступљен у Парламенту Савјета 
Европе. Успоставио сам низ контаката и веза које су нам 
омогућиле широку сарадњу са сродним странкама Европе. То 
је била добра шанса да ДСС по убрзаном поступку буде 
примљена у Народне странке Европе

Број контаката и разговора са страним дипломатама је 
до тада био релативно скроман. Ово првенствено из разло- 
га што су нам посланици протјерани из Републичког парла- 
мента. Значајне састанке смо имали са амбасадором Велике 
Британије, г-дином Гауаном, затим шефом ОЕБС-а за Црну 
Гору, господином Богнером и шефом мисије ОЕБС-а, госпо- 
дином Роном Херманом
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ДСС је опстала на политичкој сцени иако је била 
осуђена на политички одстрел као некада СНС када сам се 
налазио на њеном челу. Наше опстајање на политичкој сцени 
изненадило је политичке противнике разних профила. Тим 
првим кораком од седам миља добили смо значајан политички 
капитал који се мора афирмисати: Прво, стекли смо углед као 
странка неуништиве енергије моралних људи који политичку 
снагу црпе из традиционалних вриједности свога народа. Дру- 
го, одавно смо препознати као (једина) политичка снага која 
никад није била у коалицији или политичком дилу са Ђука- 
новићевим режимом. Инсистирао сам на страначким органи- 
ма да се што брже организационо консолидујемо, да се на 
демократски начин изаберу руководеће структуре на свим ни- 
воима, да кадровски ојачамо. То су предуслови да се брзо 
нађемо у тренду у којем смо се налазили као СНС прије 
организованог пуча.

Позитивна енергија која нас је окупила 1990. године, 
касније ослабљена ударима, али и јачана обнављањем, налази 
се у ДСС. Морали смо да доказујемо да је матица те енерги- 
је позитивног конзервативизма у ДСС-у. За кумулацију пози- 
тивне енергије до критичне масе неопходно је да се сви ви- 
дови негативне енергије на вријеме препознају и коригују, ако 
је то могуће, или одстране. Људи који су прошли између 
Сцила и Харибди политичког терора овог режима и опстали 
на политичкој сцени, не смију себи дозволити да се деси оно 
што се десило у Српској народној странци.

У то вријеме је у Лондону умро војвода Никола Бо- 
јовић, командант Горског штаба 121. ЈВО. “Витез духа, 
образа и вере”, чија су високо морална, етичка дјела током 
Другог свјетског рата, достигла митолошке рамјере. Сахрана 
посмртних остатака је обављена у Београду. Опело је служио 
Његово високо преосвештенство Митрополит Амфилохије са 
свештенством. У својству изасланика ЊКВ престолонаследни- 
ка Александра, опростио се академиик Матија Бећковић, а у 
име бораца Равногорског покрета др Милош Костић. Испред 
породице и братства Бојовића опростио сам се ја. Сјетио сам 
се његових ријечи из телефонског разговора (давне) 1990. 
године, када смо основали Народну странку и када је чуо да
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сам један од челника у њој. Рекао ми je: “Знаш, Божо мој, 
да сам се читав живот борио против комуниста и комунизма 
који су нанијели највеће зло српском народу. Али запамти, 
ако ви у Haрoднoj странци не придобијете те против којих 
сам се ja борио и њихову дјецу, ништа нећете успјети”. Био 
је дубоко у праву. Уз трајно поштовање према овом великом 
човјеку у души носим ове његове мудре ријечи.

Година 2005. биће за Д ^  о много чему значајна. 
Можда и пресудна за њену даљу судбину на политичкој сцени.

Према поновљеној одлуци Главног одбора са последње 
сједнице од 20. јануара 2005. године, планирано je одржава- 
ње Изборне скупштине Д ^  и формирање и/или реоргани- 
зација општинских одбора у општинама гдје je то потребно. 
Haжaлoст, ни једна од ових обавеза није испуњена. Када je у 
питању Изборна скупштина, основни разлог одлагања био је 
тешка материјална ситуација и не могућност квалитетног ор- 
ганизовања скупштине док странка не добија законом зага- 
рантована средства. Ha овој сједници Главног одбора био сам 
изричит: Изборна скупштина се не смије одлагати, па чак и 
ако je будемо морали организовати о свом брашњенику. 
Шодржавање изборне скупштине и неиспуњавање предвиђе- 
ног обнављања и формирања општинских одбора, сигурно су 
утицали на несупјех на локалним изборима у Њ кшићу. Тако 
нам се десило да на локалне изборе у Њ кш ићу и Будви 
странка није имала статутарно, легално изабране одборе. У 
Њ кш ићу je, укључивањем неколико заиста квалитетних и 
угледних људи, функционисао одбор, али је читав низ окол- 
ности условио да изборни резултат буде неочекивано слаб. 
Координатор испред ГО, за локалне изборе у Ш кшићу (др 
Кадић), трудио се колико je могао, као и најактивнији члано- 
ви одбора. Посебно отпушетни професори Ћираковић, Ђилас 
и Бели Ковачевић.

У Будви нијесмо изашли на изборе, првенствено да би, 
подре|ујући страначки интерес општем, сачували углед опози- 
ције и Покрета за очување европске заједнице Cрбиje и Црне 
Горе. Знали смо да ће резултат бити катастрофалан по 
опозицију и нијесмо хтјели да нам се у било ком значењу 
припише кривица за неуспјех, ако би наступили самостално.
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Посланички клуб ДСС у републичком Парламенту пос- 
таје успјешни репрезент ставова ДСС. У релативно кратком 
времену, г - |а  Драгица Перовић и г-дин Миладин-Мики Јокси- 
мовић су постали препознатљиви представници ДСС-а. У вре- 
мену које слиједи, инсистирам да се успостави пуна сарадња 
Посланичког клуба са општинским одборима, како би се ак- 
туелна проблематика појединих општина могла сагледати и 
износити у парламентарним расправама и иницијативама.

У парламенту Србије и Црне Горе, др Божидар Бојовић 
и др Ранко Кадић, поднијели су у овом времену двије значајне 
иницијативе:

- Иницијатива за оцјену повреде Уставне повеље од 
стране Светозара Маровића, која је медијски добро пропра- 
ћена, а подржала нас је цјелокупна црногорска опозиција у 
Савезном парламенту.

- Иницијатива Предлога за формирање анкетног од- 
бора који ће испитати околности које су довеле до ситуаци- 
је да партизани 1945. године у Словенији побију 200.000
300.000 људи из свих крајева ондашње Југославије, а послије 
завршетка Другог свјетског рата и послије предаје без 
суђења и без могућности да се бране. Нажалост, овај наш 
предлог је игнорисан и када је напокон стављен на дневни 
ред, прије него је требало да се о њему расправља, Савезна 
скупштина је распуштена.

У току 2005. године, у Парламентарној скупштини сав- 
јета Европе, на Првој сједници, у фебруару је, између оста- 
лог, на дневном реду било и доношење Резолуције о заштити 
људских права на Косову и Метохији. У расправи сам учество- 
вао са рефератом у којем сам потенцирао неке, по нашем 
мишљењу, значајне чињенице: Да подгорички режим обмању- 
је међународну заједницу кад тврди да питање Косова и Ме- 
тохије не интересује Црну Гору. Указао сам, кроз податке о 
попису становништва, изјашњавања о језику, симбиотичку 
повезаност државотворног народа Црне Горе са Косовом и 
Метохијом и заинтересованост да КиМ остане у саставу Ср- 
бије као неотуђиви дио њене територије.

У априлу мјесецу је на Парламентарној скупштини сав- 
јета Европе, расправљано о стандардима о референдумима 
које је усвојила ПССЕ.
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Crc.66. З. Жижић и Б. Бојовић у Парламентарној скупштини 
Caвjeтa Европе у Cтрaзбу

У реферату који сам поднио истакао сам специфич- 
ности Црне Горе и ризик дестабилизације који неминовно 
слиједи у случају једностране одлуке режима о референдуму. 
Такође, указао сам на обавезу да на евентуалном референду- 
му морају имати право учешћа држављани Црне Горе који 
не живе у Црној Гори и да се у том погледу не смије прав- 
ити било каква дискриминација. У супротном, ускраћивањем 
права одлучивања била би повријеђена основна људска права 
преко 280.000 држављана Црне Горе који живе у Cрбиjи и 
они би били генератор нестабилности јер би се морали бори- 
ти за своја права да одлучују о судбини државе чији су држа- 
вљани и у којој имају имовину и испуњавају законске обавезе 
Haпoмињeм, у усвојеном тексту Резолуције о референдуму, 
коју je поднио г. Мика Елоа, стоји: “држављани имају екск- 
лузивно право да учествују на референдумима, a треба се 
борити да то право имају и легални имигранти, бар када су 
у питању референдуми од локалног значаја...”

Haжaлoст, они који су испред црногорске опозиције 
бранили заједничку државу, нијесу користили ову одлуку
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ПССЕ, мада сам им на то указивао! Но, тада, већ нијесам 
био у политици.

Још један значајан моменат медијски није најбоље иско- 
ришћен. A то је позив и учешће госпође Симониде Кордић 
на молитвеном доручку код предсједника Буша. То је значајно 
афирмисало странку, а могло је још боље.

У току те године, имали смо знатно више разговора са 
страним дипломатама, у односу на претходну годину. Навешћу 
само неке: са амбасадором Грчке, господином Спинелисом, 
конзулом Грчке, господином Атанасију, шефом посматрачке 
мисије у Црној Гори у три наврата и шефом канцеларије 
ОСЦЕ два пута, конзулом САД, господином Х. Брајан Јоном, 
конзулом Словеније и другима.

У разговорима смо посебно потенцирали двије чиње- 
нице: став да је референдум, за који се иначе, залажемо, не- 
прихватљив у садашњим недемократским условима. У случају 
одржавања, мора се право учешћа дати држављанима Црне 
Горе који живе у Србији. При томе сам указивао на Резо- 
луцију о референдуму који је усвојила ПССЕ у априлу 2005. 
године. Свака друга одлука о референдуму би трајно деста- 
билизовала Црну Гору, па могуће и регион. Друго, укази- 
вали смо на прогон којем је изложена ДСС од стране режима 
који не поштује одлуке Уставног суда о надокнади и упла- 
ћивању законом обавезних средстава за рад странке.

Настављени су разговори о унапређењу сарадње ДСС и 
НС. У оквиру тих разговора залагали смо се за доношење 
декларације о сарадњи која би имала јасно разрађен стратеш- 
ки приступ до могућег уједињења, са формирањем заједничког 
тима који би на томе радио. У међувремену би се на свим 
локалним и другим изборима ишло у коалицији и да се кроз 
унапређење сарадње завршни потез уједињења изврши у опти- 
малним условима. Став НС је да треба ad hoc уједињење под 
именом Народне странке. У тим преговорима, у четири ока, 
г. Шоћ је нудио да ја будем предсједник уједињене странке. 
Наравно да тако нешто нијесам могао прихватити јер би сама 
идеја начина уједињења под тим условима била под сумњом- 
да је вођена личним интересом. Заступао сам приступ еволу- 
тивне сарадње до уједињења како се не би изложили ризику
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да се идеја која се од нас очекује компромитује. Имао сам 
утисак да се господину Шоћу жури са уједињењем и из неких 
других разлога. Вјероватно због интерне ситуације у НС. 
Послије одласка господина Драгана Шоћа са функције пред- 
сједника НС, што је убрзо послије ових разговора слиједило, 
настаје сасвим нова ситуација. Нови предсједник НС, господин 
Предраг Поповић је изјавио да “НС у овом моменту, не 
интересује уједињење”. Вјерујем да би са г. Шоћом постигао 
договор. Да ће то нови челни људи у НС и ДСС постићи, 
надајмо се.

Полазећи од исгоријских програмских вриједности које произилазе из 
програма наслеђа Народне странке, основане 1906. године, која je обновила рад

Желећи да унаприједе и афирмишу идеје корјенитости уобличене кроз 
традицију Црне Горе и европску традицију народних странака,

Осјећајући потребу заједничке државе Србије и Црне Горе са снажнијим 
политичким представљањем националних и демократских вриједности и обнову 
дредањских вриједности нашег народа и друштва,

Дубоко свјесни сопствене одговорности у очувању идеје националног и 
државног јединства око које смо ce политички окупили 1990. године и свјесни 
штетних последица које наносе подјеле,

Народна странка, Српска народна странка и Демократска српска странка

1. Странке су спремне да успоставе сарадњу на свим нивоима и у свим

Сарадња ће ce спроводити путш редовних политичких консултација о 
сввм питањима од програмског интереса Странака;сарадњу посланичких и 
одборничких клубова ; коалидионог учешћа на изборима; подношења 
заједничких иницијатива;заЈедничких конференција за штампу и других облика 
за које Странке нађу заједнички интерес и сагласност

2. Странке су ce договориле да формирају тијело које ће пратити и 
унапређивати остваривање овог Споразума.На челу тог тијела налазе ce

Предцсједник НС Предсједннк СНС Предсједник ДСС

Предраг Поповић Андрија Мандић др Божидар Бојовић

Сл.67. Споразум о сарадњи НС, СНС и ДСС

Тих дана смо иницирали и идеју о успостављању 
сарадње НС-СНС-ДСС. Разрађен и дефинисан текст остао је 
непотписан.
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Покрет за очување европске Србије и Црне Горе 
(СЦГ) кренуо је истински као покрет пун народне енергије. 
Да се та енергија и није увећавала, била би гарант очувања 
заједничке државе, наравно са разрађеном стратегијом мудрих 
глава. Глава које имају само један једини интерес: очување 
заједничке државе. Био би то уистину прави народни покрет. 
Гледајући ту силну народну енергију, размишљао сам шта ће 
са њом сјутра бити. Плашио сам се оног што ће се на крају 
и десити. Политичка суревњивост, или нешто друго, почели 
су да растачу ту силну народну енергију као последњу шансу 
или наду за очување заједничке државе. Као координатора у 
Покрету, одредили смо др Ранка Кадића. Срећа што то није- 
сам био ја. Бојим се да би ме коалициони партнери про- 
гласили за кривца, као у случају предсједничких избора.

Најзад је значајно пробијена медијска блокада. Присут- 
ни смо у значајној мјери код већине медија. Истина, постоји 
небеневолентан, чак и дискриминаторски однос неких медија 
према нама. Али то нас није забрињавало. Боље и да вас гр- 
де, медијски анатемишу, него да вас нема у јавности. Истина, 
мали је број чланства ДСС-а био у јавности. Недостајали су 
нам медијски атрактивне личности. Привремени хендикеп је и 
чињеница да је госпођа Симонида Кордић, портпарол и меди- 
јски веома препознатљива, оправдано одсутна због боравка на 
постдипломским студијама у Грчкој. Но, очекивали смо њен 
брзи повратак.

Од “ad hoc” комитета Парламентарне скупштине савје- 
та Европе, одређен сам за контролу парламентарних избора 
у Албанији од 26. јуна до 3. јула. Тим са којим сам руково- 
дио надзорисао је 14. изборну зону. Ту су градови Љеш и 
Драч. Боравак у Албанији за мене је био од изузетног зна- 
чаја. Не толико ради обавезе у надзору избора, колико због 
личних и породичних ожиљака који ме оптерећују још од 
раног дјетињства, а о чему ћу касније нешто рећи.

Тим са којим сам радио састојао се од још једног пред- 
ставника ПССЕ, једне Албанке, преводиоца за енглески језик 
и возача. Уздуж и попријеко смо шпартали врлетима, али и 
приобаљем и лијепом драчком луком. Избори, као и код нас 
у Малесији. Само што је народ неупоредиво сиромашнији.
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Мањи инциденти на неким бирачким мјестима, али ништа 
нарочито. Caстaнци су били у Тирани, са Централним тимом 
П ^ Е  који je надзорисао изборну зону Тирана, свако вече. 
Веома бучан je био завршни промотивни митинг Caли Бе- 
рише. У Тирани, на централном тргу. Видјело се да ће поби- 
једити. Био сам један дан гост г. Исмета Адемаја, предсјед- 
ника Албанског олимпијског комитета. Ca његове луксузне 
осмоспратнице посматрали смо Драч као на длану. Домаћин 
ми је изнио један интересантан податак: У 15 километара 
драчке луке, само из Италије инвестирано je 4.5 милијарде 
долара. А сви објекти су луксузни и без трагова кича.

Посјетио сам и амбасаду CPJ у Тирани. Амбасадор je 
био господин др Марко Цамај, угледни универзитетски про- 
фесор из Подгорице, са којим сам се од раније добро знао. 
Пало ми је у очи да су сви натписи на просторијама у 
Амбасади били исписани ћирилицом, а амбасадор Цамај је 
био Албанац и професор латинског језика. Њ јесам  га питао 
да ли je то директива, али уистину вјерујем да није, већ да je 
то један резон цивилизованог човјека који држи до земље 
коју заступа. У пријатељском разговору са господином Ца- 
мајем провео сам извјесно вријеме.

Да се кратко осврнем и на онај интимни, лични дио 
приче из Албаније. Мој отац Милош Cтaнишин Бојовић je 
погинуо 9. априла 1941. године, као борац Зетске дивизије 
Војске Краљевине Југославије. Њ када нијесам успио да доз- 
нам гдје му je гроб. Подаци његових сабораца су крајње 
непоуздани. Знао сам само да je тога дана, 9. априла, једино 
он погинуо и да je у питању мјесто Хан Хоти код Cкaдрa. 
Остали подаци потичу од непровјрених казивања. Ca оскуд- 
ним подацима, са двојицом мјештана из тог краја и мојим зе- 
том који je пријатељ са сином једног од тих Албанаца, ишао 
сам до двије хумке за које се, према причању, мисли да су из 
тог времена. Ишли смо до тих хумки пјешачећи више од 5 
километара уз камењар са нагибом сигурно преко 45 степени. 
Доброта и племенитост тих сиромашних људи који су без 
икакве накнаде ишли са мном по тим врлетима, била је ме- 
лем за моју душу након сазнања да се у поменутим хумка- 
ма не налазе земни остаци мога оца.
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Тих дана, по повратку из Албаније, обавијештен сам да 
је почело пристизање новчаних средстава која нам се дугују 
од дана када смо основали ДСС, 31.12.2003. године. Да је 
уплаћено 75.000 евра. Моћи ће лакше да се дише. Бар ће они 
који буду водили ДСС послије мене имати потпору. Од када 
сам се налазио на челним страначким функцијама, увијек смо 
се борили са немаштином. Предсједништву странке дао сам 
смјернице будућих активности:

- Организовање Изборне скупштине са усвајањем новог 
Статута и допуне Програма ДСС. Наравно, избор новог руко- 
водства ДСС.

- Формирање, односно реорганизација општинских од- 
бора и додјелу средстава одборима: Никшић, Пљевља, Мојко- 
вац, Беране, Будва и Андријевица,

- Формирање стручних тимова за поједине области,
- Разрада и понуда Декларације о сарадњи странака на- 

сталих подјелама из НС: НС-СНС- ДСС,
Слиједи Изборна скупштина заказана за 30. јули 2005. 

године.
На Изборној скупштини у Даниловграду, 30.јула 2005. 

године, поднио сам детаљан извјештај у којем је обухваћен 
период од оснивања ДСС 31.децембра 2003. године до ове 
Скупштине. Ево мог поздравног говора:

“ Послије удара на СНС, тачно прије двије године, 38 
чланова Главног одбора супротставило се пучистичком мето- 
ду рада и послије ванредне скупштине, регистрована је код 
Министарства правде 31.12.2003. године Демократска српска 
странка.

Дубоко цијенећи доследност и одважност тих часних 
људи, обавезан сам да овдје поменем њихова имена и да им 
се захвалим што су остали вјерни бистрој матици идеје наци- 
оналног и државног јединства српског народа, око које смо 
се окупили давне 1990. године..”. И навео сам имена тих 38 
одважних људи.

Подсјетио сам на прогон од стране режима, али и на 
позитивне примјере који су у тим првим тешким данима зра- 
чили снагом и показали неуништивост идеје за коју се поли- 
тички боримо. Такође, посјетио сам на прве, и за многе
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неочекиване успјехе на локалним изборима, али и на неусп- 
јех на локалним изборима у Њ кшићу. У даљем излагању дао 
сам, у назнакама, преглед важнијих организационих и поли- 
тичких активности у периоду од оснивања Д ^  до ове Избо- 
рне скупштине. Овом приликом интегрално ћу пренијети 
неколико значајних политичких момената у овом периоду, 
кроз које се може сагледати доследност Д ^  изворним про- 
грамским начелима:

Кроз политичка кретања у опозицији Црне Горе 
током последњих двије године, показала се пуна оправданост 
нашег предлога да господин Миодраг Лекић буде независни 
кандидат опозиције на предсједничким изборима у Црној 
Гори. Гдје je опозиција сада, a гдје би била да je прихваћен 
наш предлог?

- Показала се пуна оправданост става Д ^  да се 
опозиција није смјела вратити у Парламент без испуњавања 
постављених услова од стране режима. Ш меће се питање, 
каква би била позиција режима да je опозиција истрајала у 
бојкоту Парламента?!

- Показала се пуна оправданост става Д ^  да су се 
протести опозиције прије годину дана морали наставити у 
општинама у којима је локална власт била у рукама опози- 
ције, a не да се прекину са неозбиљним образложењима да 
се то чини због љетњих врућина и преноса утакмица са Cвje- 
тског фудбалског првенства.

- Показала се пуна оправданост нашег става да опози- 
ција није смјела расписивати изборе у Њ кш ићу, Котору и 
Будви, општинама у којима je држала локалну власт. H ije 
потребно наглашавати колико је губитком локалне власти у 
тим општинама ослабљена опозиција у Црној Гори.

- Показује се и пуна оправданост нашег става да je у 
овом моменту Покрет за очување европске државне заједнице 
C C ,  ако не и последња нада, оно сигурно последња озбиљ- 
на шанса за стварање јаког антирежимског блока у Црној 
Гори.

- Показује се и пуна оправданост нашег става да не 
подржавамо референдум о државно правном статусу Црне 
Горе у оваквим недемократским условима. Поготово се не
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смију прихватати било какви разговори или оставити могу- 
ћност прихватања референдума без учешћа држављана Црне 
Горе који живе у Србији.”

Сл.68. Са Изборне скупштине у Даниловграду

Послије краћег осврта на још неке активности ДСС у 
протеклом времену, које су показале своју пуну оправданост 
завршио сам ријечима:

“Даме и господо,
Ова Изборна скупштина је преломни моменат не само 

у судбини ДСС него и са последицама које могу имати шире 
размјере. На демократски организованој Скупштини, са уче- 
шћем посланика о свом брашњенику, треба усвојити допуне 
Програма и Статута ДСС. Ту је велика одговорност пред сви- 
ма нама. Сугестијама и предлозима за допуне и измјене 
Статута, треба омогућити боље функционисање Странке на 
свим нивоима. Програм који нема битнијих промјена, треба 
да остане снага која нас повезује и обједињује. На овој Скуп- 
штини треба да се изаберу нови органи ДСС. Ако будемо 
примијенили добре критеријуме и коректне ставове, Ску-
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пштина ће означити наш даљи успон. Ако се крене путем 
интереса појединаца, афирмацијом послушних, а не квалитет- 
них, ризик нових подјела je ту, a онда je то дефинитивни пад 
са неминовним крајем. Д ^  треба да ојача везом провјерених 
кадрова који су прошли голготу наше политичке судбине и 
младих нових кадрова. He смије се дозволити, како се то де- 
сило у Подгорици, да буду заобиђени у предлозима за Главни 
одбор један Вељко Богојевић, др Георгије Брајовић, Рашко 
Миловић. Веома je важно да се у постојећим условима меди- 
јски представи још неколико појединаца који могу да буду од 
велике користи у афирмацији Cтрaнкe. Ту морам потенцирати 
госпођу проф. др Ранку Мирковић, др Александра Cтaмaтo- 
вића, др Ш ду Ceтeнчић, Cвeтoзaрa Ћираковића, Бора Каса- 
лицу, Дејана Рисанчића...Мој професионални, a самим тим и 
политички мото је увијек био да афирмишем квалитет и људ- 
ско повјерење. Ако се не постигне међусобно повјерење у 
странкама које се боре за национална права, домети су 
ограничени. Исто тако, када бих спутавао здраве амбиције, 
онда бих био против својих убјеђења. Зато сам и у CHC 
желио да до смјене до |е  на демократски и људски начин и 
зато сам најавио да се нећу кандидовати на ту функцију. То 
што је и поред тога неко покушао да ме политички и људс- 
ки дискредитује, на нелегитимно организованој Cкупштини, 
био je разлог да не подржим оне којима сам некада вјеровао 
и у које сам се дубоко разочарао. Функцију предсједника 
странке никада нијесам доживљавао као сопствену афирмаци- 
ју, већ као обавезу и одговорност:

- Њ к о  нема право монопола на функције у странци, 
посебно не када je у питању најодговорнија функција пред- 
сједника,

- H ije  добро ако се странка идентификује са једним 
човјеком,

- Carno тимским радом, a не појединачним, странка ост- 
варује добар и трајан резултат

- Ca овим што сам учинио, нема разлога да не будем 
задовољан. Дошао сам на чело и CHC и Д ^  на тражење 
чланства, када су биле у депресији и ванпарламентарне. И
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једну и другу остављам као парламентарне странке. У услови- 
ма у којима је то изборено, то је неоспорни успјех.

- Немам право да у овом преломном моменту за Стра- 
нку и у кондиционалу будем фактор подјела или неуспјеха.

- Не желим да генеришем штету ДСС, али овом при- 
ликом морам заштитити и себе.

Мислим да мој допринос ДСС и идеји државног и 
националног јединства српског народа неће бити ништа мањи 
и када не будем предсједник странке. Желим да користим сво- 
јим персоналитетом, а не функцијом.

Мој предлог др Ранка Кадића за предсједничког канди- 
дата, што је Главни одбор једногласно подржао, сматрам 
исправним. На овај начин посебно желим да промовишем де- 
мократски принцип смјена на најодговорнијим функцијама, а 
не смјена путем пуча. Др Кадић је човјек доказан у профе- 
сији, породици и политици. Пролазили смо заједно политичку 
голготу под подгоричким режимом пуних 15 година. И изнад 
свега му цијеним велико људско срце. Уз то, располаже 
здравом енергијом и амбицијом. Ако и једно и друго усмјери 
правилно, али изнад свега ако буде трагао за квалитетнима, 
а не за послушнима, успјех неће изостати. Ја вјерујем у њега. 
Имаће моју пуну подршку, наравно и принципијелног кри- 
тичара ако буде требало. А надам се да неће.”

Након овога, осјетио сам да сам са себе скинуо тешко 
бреме одговорности, чију тежину сам посебно осјећао када 
сам остављен на вјетрометини, изложен ударима оних које 
сам некада политички уздизао.
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Интервју 7

HE ТРЧИ ПРИЈЕ НЕГО ПРОХОДАШ
(Б.Бојовић: Интервју елктрнској новини “Истина”,

12. јун 2005. године)

• Ваша политичка каријера заправо почиње 70-тих год- 
ина када сте ce изјаснили као антикомуниста?

- Дуго сам био у дилеми да ли сам, поред хумане и од- 
говорне професије којом се бавим, и политичар, и ако јесам, 
зашто сам то. Седамдесетих година, послије познате афере у 
Медицинском заводу у тадашњем Титограду, проглашен сам 
за државног непријатеља који је повезан са емиграцијом и ко- 
ји руши државно правни поредак. Послије Јануарских догађаја 
1998. године оптужен сам такође, за рушење државно правног 
система Црне Горе. Та оптужница је и даље ковертирана код 
државног тужиоца, мада се ја никада нијесам позивао на иму- 
нитет. Зато сте у праву, без обзира што сам остао вјеран 
свом професионалном позиву, морам признати, мада, не радо, 
да ипак носим дио и политичке каријере. Ж е | за демократи- 
јом у једнопартијском комунистичком систему и осјећај наци- 
оналне и патриотске одговорности укључили су ме као акти- 
вног политичког судионика. Дубоко сам увјерен да се у нашем 
преломном времену, последњих 15 година у политици више 
питала ријеч оних који су у њој из осјећања обавезе и по- 
требе, а не личне користи, не бисмо могли овако дубоко по- 
срнути.

• B i  сте иницирали осшвање Народне странке у  коју 
je  Новак Килибарда дошао неколико мјесеци касније, па ипак 
он слови за њеног оснивача? Ко га je довео и  зашто je  он 
предсједник?

- Публициста и новинар, господин Момир Чабаркапа је 
у књизи “Комунисти, џемпераши, мафијаши” коректно изнио 
хронологију оснивања Народне странке. Нијесам ја иницирао 
њено оснивање. Тачно је да ми је иницијативни одбор-група 
новинара, нудила да будем лидер странке у оснивању, али зах- 
валио сам им. Килибарда је прихватио. Био је дисидент, про-
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фесор народне књижевности, елоквентан, напустио je пред- 
сједништво Удружења књижевника Црне Горе када га je Је- 
врем Брковић из србофобских побуда, повео странпутицом и 
то су били довољни разлози да га препоруче Иницијативном 
одбору за лидера Ш родне странке.

.  Beh 1994. године знало ce да je  Килибарда био “no- 
литички дисидент”, a да je, у  ствари, од 1968. године био je 
dan од значајних људи Држaвнe бeзбjeднocти. Зашто CTe му 
управо давали подршку, чак и  када су га напустили врло 
знaчajни “страначки првоборци” ?

- До 1998. године нико ми није рекао, чак ни у наз- 
наци, то што тврдите да је Килибарда од 1968. године био 
један од значајних људи ДБ-а. Тврдили су ми да је лош човјек 
и познавајући, као љекар, његов хабитус, више сам обраћао 
пажњу на ту страну у његовом понашању и дјеловању. Вјеро- 
вао сам да je утемељен у вриједностима своје професије и 
нијесам сумњао у његово антикомунистичко, национално и 
вјерско убјеђење. Противник сам да се ствари посматрају само 
црно-бијело, а не слојевито. Када је у питању Килибарда, чак 
и ако je истина то што тврдите, он je као опозиционар све 
до 1997. године афирмисао идеју Ш родне странке. “Cтрнaчки 
првоборци” који су напуштали Шродну странку су се зала- 
гали да Ш родна странка игра улогу десног крила Caвeзa ко- 
муниста, a Ш родна странка се морала профилисати у странку 
десног центра. Такву политику је Килибарда заступао све до 
1997. године, a напади на њега су били баш најжешћи од оних 
који су подржавали лијеве опције. Његов суштински заокрет 
почиње крајем 1996. године и његово политичко посрнуће, 
вјерујем, има другу позадину. Килибарда је сломљен при- 
тисцима Ђукановићевог сепаратистичког пројекта. Његова 
изјава да je Шродну странку основала ДБ je потез очајника.

.  УНародну слогу уш ли (re као Hajja~a опозициона 
странка, са тeндeнциjoм брзог прилива чланства, a изашли т  
“nрenoлoвљeни” ?. Чио£ница je  да je Н С 1996. годиж имала 
Emire чланова Hem сада свих { e ^  просрпских странака зajeд- 
но! Зашто?

- “Haрoднa слога”, коалициони савез Ш родне странке 
и Либералног савеза, био je покушај да двије најјаче опози-
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ционе странке замрзну разлике које их супротстављају, а да 
покушају заједнички да сруше посљедњи реликт комунизма у 
Европи. То је позитиван потез којим је у Црној Гори, први 
пут, отворена могућност договора, па чак и коалиције страна- 
ка које се програмски разликују и по најважнијим питањима, 
као што је државно-правни статус Црне Горе. Народна слога 
је изненадила и упаничила режим. Избори су покрадени, али 
остале су позитивне стране таквог потеза, наравно и нега- 
тивне. Негативне су се одразиле на Народну странку која је 
у “Народној слози” слабила, губила идентитет. Зато сам се 
супроставио Килибардином настојању да Народна странка не- 
ма свој посланички клуб у Републичком парламенту, већ да 
то буде Клуб “Народне слоге” настављањем постизборне коа- 
лиције са Либералним савезом, и послије пораза на изборима. 
Ту се већ показало да имамо сасвим различита стратешка 
виђења судбине и будућности Народне странке, и расцјеп је 
био неминован. Као што знате, мој став су подржали сви 
статутарни органи странке, али име Народне странке, ре- 
жимском одлуком, дато је Килибарди. Врло брзо се показа- 
ло зашто је то урађено, јер све касније, прљаве политичке 
послове, Ђукановић ће одрадити преко Новака Килибарде. 
Подсјетићу вас да је прије дефинитивне одлуке Врховног суда 
о томе ко наслеђује име Народне странке, мени нуђено и име 
и још много шта, само да подржим Ђукановића. Добро сам 
знао о чему се ради и чему то води и прихватио сам Голготу, 
а не срамоту! Ради оних кји су склони да тврде да сам ја 
генерисао подјеле, питам, да ли сам ја тада дијелио НС, или 
сам покушао да је спасим и задржим на њеном изворном про- 
граму и начелима. И посебно, шта би било од изворне идеје 
Народне странке да се сва прикључила Ђукановићу и да се 
ја нијесам супротставио?!

.  ”Бије вас глас” да сте стварајући себи “наследника” 
за страначког лидера (Дрецун, Шоћ, Никчевић, Даниловић, 
Мандић..) у  ствари, стварали нове странке и  лидере?!

- Нијесам ја стварао нове странке из Народне странке, 
него режим. Ја и они који су ме подржавали кроз НС, СНС 
и ДСС, слиједимо и чувамо изворну идеју државног и наци-
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оналног јединства српског народа, око које смо се окупили 
1990. године. Килибарди и касније, пучистима у СНС, режим 
је давао име. Ми у ДСС смо слиједили изворну идеју, трпјели 
ударе режима као нико на политичкој сцени Црне Горе и 
остали доследна антирежимска странка. У истом контексту, 
као у претходном питању везаном за Килибарду, питам коме 
режим ускраћује новчана средства која странкама припадају? 
Пучистима или ДСС-у?. Подсјетићу вас да ДСС више од го- 
дину дана није добила ни један једини евро, што јој по закону 
припада за рад посланничког клуба, чак ни послије одлуке 
Уставног суда да нам се средства исплате. Тек сада, када сам 
јавно рекао да се повлачим, чујем да ће да уплате та средст- 
ва!? Режим не бира средства да би нас материјално исцрпио 
и политички маргинализовао. Тако је радио у свим ситуаци- 
јама када сам био на челу и НС, и СНС и ДСС !.

Јер добро зна Ђукановић, да када би ДСС имала јаку 
материјалну основу, врло брзо би се на политичкој сцени Цр- 
не Горе видјело ко коси, а ко воду носи.

Не треба много мудрости па да се зна шта би било да 
је матица идеје Народне странке завршила у Килибардином 
политичком блату послије 1997. године. Требало је много 
времена да се поврати повјерење у идеју Народне странке, 
које је Килибарда изневјерио. И то повјерење враћено је кроз 
СНС, широким отварањем врата за младе и квалитетне људе, 
афирмацијом повјерења и одговорности. То је био стратешки 
приступ који сам изнио на изборној скупштини када сам на 
инсистирање чланства прихватио да водим СНС још двије 
године. Наравно да сам тражио неког ко може ауторитетом 
и угледом стати на чело СНС, али сигурно нијесам ни по- 
мишљао на неке од тих које наводите.

Изванредном генерацијском усклађеношћу, СНС је дје- 
ловала стабилно и уливала повјерење, зато је почела тако 
динамично да јача на политичкој сцени Црне Горе, Србије и 
Републике Српске. Нажалост, када је странка била у пуном 
успону, на непуну годину дана прије Изборне скупштине за 
коју сам рекао да се нећу кандидовати, кренуо је пуч и то од 
оних које сам сматрао будућношћу Странке. Коме је то тре- 
бало, показаће вријеме и многи ће схватити своју заблуду, као
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и када је моје дистанцирање од Килибарде било у питању. 
Знам само да је у ДСС и даље она изворна програмска идеја 
и опредјељење које нас је окупило давне 1990. године. То су 
честити људи са којима сам био дужан да наставим да чувам 
изворну идеју утемељену на традиционалним и етичким ври- 
једностима. Без чврстог утемељења на тим вриједностима, не 
може јачати идеја око које смо се окупили давне 1990. го- 
дине.

• Колико су реалне жеље српског бирачког тијела да 
дође до ујдињења просрпских странака у  Црној Гори?

- Идеја о могућој реинтеграцији зачела је послије од- 
ласка Килибарде и још неких који су били у функцији режи- 
ма. Посебно, послије враћања Народне странке, на челу са г. 
Драганом Шоћем, на изворни програм. ДСС и НС су пре- 
вазишле неспоразуме, па рекао бих и, анимозитете стваране 
током подјеле, и успоставили коректне релације које омогу- 
ћавају чвршћу сарадњу до уједињења. Међутим, процес реин- 
теграције није једноставан, није то само просто физичко саби- 
рање, већ веома осјетљив процес, који далеко више подсећа 
на сложену хемијску реакцију. Зато су потребни мудри, неи- 
схитрени потези, како се идеја не би компромитовала и 
одложила за дуга времена. ДСС је за доношење Декларације 
о сарадњи са формирањем заједничког тима који би разра- 
ђивао јединствен стратешки приступ политичког дјеловања 
кроз коалиције све до уједињења. Остављајући могућност да 
се под тим условима прикључе и друге странке које су нас- 
тале из истог политичког програма, на здравим темељима, 
створио би се јак блок странака десног центра које је ује- 
динила идеја НС из 1990. године.

Господин Шоћ се залагао за брзо уједињење под име- 
ном НС. Послије изјаве господина Поповића, новог предсјед- 
ника НС, да их сада не интересује уједињење, вјерујем и 
надам се да је тим више отворен простор за усвајање Декла- 
рације о сарадњи која би представљала први интегративни 
потез послије низа подјела и дезинтеграција које су нам 
наметане током последњих 15 година. То нас из ДСС обавезу- 
је да обновимо раније понуђену Декларацију о сарадњи.
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.  Ч у j e  c e  о в и х  д а н а  д а  Д С С  н а п у ш т а  з н a ч a j a н  6р о ј  

б и р а ч а  n o c u j e  н и к ш и } к и х  и з б о р а .  К а ж у  “H e r n к о  n р e ж и в j e c -  

м о  С л а в к а  и  cen a рa т и cт e , а л и  H e  M o ' e M o  М о м и р а  и  к о м у -  

н и c т e ?

- He знам одакле Вам та информација. Колико ja знам, 
ствари стоје сасвим другачије, у Д ^  се уписују нови чланови. 
Без обзира на незапамћен прогон од стране режима, веома 
отежане услове рада у Д ^  се препознаје права антирежим- 
ска опозиција, која je остала доследна изворном програму и 
начелима и сигурно je значајно јача од оног што приказује 
Дамар и ЦЕДЕМ у функцији Ђукановићевог сепаратистичког 
програма. He заборавите, наш велики кредибилитет je и то 
што смо једина странка која никада није била у коалицији, 
или било каквом дилу са Ђукановићевим режимом.

Избори у Њ кш ићу су дефинитивно потврдили да je са- 
да на већој цијени пуна торба са којом активисти долазе код 
сваког бирача, него изборни програми који се нуде. Д ^  на 
изборе иде нудећи програм и никада нећемо нудити торбу да 
би се са њом придобијали бирачи. Тако нешто супротно je 
традиционалним вриједностима на којима je утемељена Д ^ .  
Жалосно је што су са пуном торбом почели да иду и неки 
који тако нешто не би смјели ни да помисле. Што се тиче 
наше коалиције са HCC у Њ кшићу, ствари треба друкчије 
посматрати. Тачно je да je то странка лијеве орјентације, али 
они су чврсто опредијељени за заједничку државу Cрбиje и 
Црне Горе и то су поштени људи који као и ми трпе прогон 
режима. Када je у питању очување заједничке државе не ви- 
дим ништа лоше ако смо са том странком били у коалици- 
ји на локалним изборима у Њ кшићу. Ево видите, у Будви je 
са њима била у коалицији Ш родна странка и CHП и CHC.

.  Б р а н и л и  ^ e  и  б р a н и т e  К а р а џ и } а .  Ш т а  j e  ca  М и л о -  

ш e в и h e м ?  И  j e д a н  и  д р у г и  б р а н и л и  с у  c р n c к e  и н т e р e c e ?

- Био сам против Милошевићеве званичне политике, јер 
начином на који je водио нијесу се бранили, већ урушавали 
српски национални интереси. Да је Милошевић на Газиместа- 
ну 1989. године изабрао други пут, а не безизгледну идеологи- 
ју која je генерисала сва страдања српског народа, не бисмо 
данас били ту гдје смо.
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У Хагу пак, Милошевић брани српске националне ин- 
тересе и позитивни домети те одбране ће се показати макар 
и у далекој будућности. Милошевић изванредно разобличава 
глобализацију и западног Голијата, а сам постаје персонифи- 
кација Давида. Зато за Милошевића Хаг је велика шанса да 
буде далеко више вреднован у српској па и у свјетској истори- 
ји него што би био без њега.

• Како видитe српство у  Црној Гори, данас у  односу на 
9 0 ^ e  годиж прошлог виjeкa?

- Према попису становништва 1991. године у Црној 
Гори је било свега 9.9% Срба, а 2003. године, и поред свих 
притисака, уцјена и застрашивања 32% грађана Црне Горе је 
смогло храбрости да отворено и јавно кажу да су Срби. Ако 
се томе дода да је занемарљив проценат оних који су се изјас- 
нили да су Срби а раде у полицији и државној администрацији 
и ако се зна да је више од 65% грађана Црне Горе изјави- 
ло да говори српским језиком, онда је сасвим јасно да је 
буђење националне свијести и грађанске храбрости код држа- 
вотворног народа у Црној Гори у успону. Том позитивном 
процесу допринијели су, свакако, Српска православна црква и 
посебно њена Митрополија Црногорско приморска, али и оне 
политичке снаге које су се окупиле 1990. године око идеје 
Народне странке и које је слиједе кроз ДСС.

• Beh имамо двиje прaвocлaвнe црквe. Дoклe? ^д а н  
jezH^ a два HMem. Зашто? Чуje (̂ e ^ e ja  h то од просрпских 
лидeрa о дводомном пaрлaмeнту у  Црној Гори. O чeму (̂ e за- 
право ради?

- Ђукановић опстаје на власти ширећи подјеле, социјал- 
ну биједу и безнађе. Током последњих десет година он је по- 
сијао толико корова подјела да ће требати времена и вре- 
мена да се истријебе. Свакако, најдубље и најтеже подјеле 
нанио је ударом на Српску православну цркву и српски језик 
који представљају темељ духовног и националног бића Срба 
у Црној Гори. Верификацију и пуни легитимитет таквим под- 
јелама дало би прихватање дводомног парламента, што значи 
проглашавање Срба националном мањином зашта се залажу 
челници СНС. ДСС не чуди Ђукановићев приступ, али нас 
заиста забрињава упорно залагање челника СНС да “Српска
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национална заједница у Црној Гори треба да учествује у вла- 
сти у проценту колико има Срба у Црној Гори”. То је забри- 
њавајућа теза, тим прије што је донешена у виду деклараци- 
је ове странке. ДСС се прва супротставила таквом захтјеву. 
Навешћу само неколико разлога. Прво, подјела Срба у Црној 
Гори на Србе и Црногорце је супротна програму НС, СНС 
и ДСС. Друго, термин “српска национална заједница” не 
може користити неко од странака које се залажу за српске 
националне интересе јер тај термин има мање значење и од 
националне мањине. Присуство овог термина у документу је- 
дне странке неминовно наводи на генеологију идеје. Треће, 
прихватањем пропорционалне заступљености у власти, Срби 
се дефинишу као национална мањина, или још горе као 
“национална заједница”. Самим тим не би били аутохтони, 
државотворни народ у Црној Гори. Четврто, по истом прин- 
ципу ни Српска православна црква ни српски језик не би били 
аутохтони и званични. Пето, сва достигнућа српског народа, 
која имају изворност у Црној Гори, као што су Светосавље, 
Српске народне пјесме, и фреско сликарство, а којима смо 
саставни дио европске цивилизације, више не би припадала 
српској културној баштини. Једину корист од пропорционалне 
заступљености имали би појединци, првенствено политичари 
који су у политици ради користи и “ради плате”, а не из 
осјећања одговорности и обавезе. Чуди нас да оваква теза не 
наилази на јавну осуду оних којих се директно тиче, или је 
социјална биједа потамнила свијест па у овој расподјели виде 
већи дио колача из торбе који им се нуди.

• У Србији је  веh извршено национално помирење, 
изједначени су четнички и  партизански покрет. Ово друго 
“око у  глави” још  увијек жмури. Када очекујете да прогле- 
да?

- Још давне 1992. године тада јединствена Народна 
странка је у Скупштини Црне Горе понудила Резолуцију о 
народном помирењу. Наравно, јединствени ДПС као дослед- 
ни наследник комунистичке идеологије је резолуцију дочекао 
на нож. Тако би било и данас и сјутра и биће увијек у Црној 
Гори док је на власти идеологија која опстаје и влада на 
подјелама. Ја сам, испред Демократске српске странке, покре-
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нуо иницијативу у Cкупштини државне заједнице C C  за 
“Формирање анкетног одбора који ће испитати околности које 
су довеле да партизани 1945. године у Cлoвeниjи побију 
200.000-300.000 људи из свих крајева ондашње Југославије, 
послије завршетка Другог свјетског рата и послије предаје, 
без суђења и могућности да се бране”. Очекујем да ће рас- 
права по овој иницијативи бити већ на првој јунској сједници 
Cкупштинe. Откривање пуне истине о наведеним догађајима 
је цивилизацијски, хуманистички, људски дуг садашње ген- 
ерације нашег народа према неправедно побијеним људима 
прије 60 година. Истовремено, то је покушај могућег приб- 
лижавања и помирења некадашњих политичких и ратних про- 
тивника на истим оним принципима на којима су то већ ода- 
вно урадиле послије Другог свјетског рата многобројне ев- 
ропске цивилизоване земље. Видјећемо да ли је то шанса и 
за Црну Гору, јер помирење je један од предуслова за евро- 
пске интеграције. Како ће се понијети представници режима 
из Црне Горе, они који опстају на подјелама, a причају о 
интеграцијама, видјећемо. Тим прије, што без чина помирења 
нема приступа европиским интеграцијама.

.  Hajвehи противници папизма и  њeгoвoj бeзгрeшнocти 
у  историји “инcтитуциje Папа” били су Maкиjaвeли и  Свeти 
Сава. Данас новоизабраном Паш , Xитлeрoвoм омладинцу, 
многи српски политичари трaжe да noљубe руку”

- He трчи се прије него се прохода. Када je у питању 
човјек, дубоко вјерујем у моћ катарзе, моралног чишћења и 
уздизања душе изнад свих тјелесних, чулних страсти и прља- 
вштина. Када су у питању политичари, којима је политика 
ухљебљење, од њих ме ништа не изненађује. Зар Ђукановић 
у вријеме HATO агресије није показао да je људско посрнуће 
безгранично?!

.  Како видитe Црну Гору n o cu je  2023. г о д и ^  (Мило 
je  oбehao 1993. го д и ^  српском народу у  Црној Гори да до 
тада Hehe nрeдaти власт)?

- He би он предавао власт таман до тада, али мораће 
знатно прије и то не својом вољом већ вољом оних који су 
га поставили. Haжaлoст, диктатори се не могу скинути демо- 
кратским средствима, ма колико опозиција изгледала јака.
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Њих скида улица или они који су их поставили. Ђукановић је 
шверцом цигарета, дроге, оружја, трговином људима, крими- 
налом и корупцијом толико далеко отишао да постаје опа- 
сан не само по Црну Гору већ и за регион. Зато, сматрам 
сасвим извјесним да ће италијанско тужилаштво веома брзо 
покренути оптужницу против Мила Ђукановића. A онда, од- 
ласком последњег европског диктатора, Црна Гора ће у зајед- 
ничкој држави са Србијом, у правној држави, уз поштовање 
европских стандарда и вриједности лакше лијечити ране под- 
јела, моралног посрнућа и социјалне биједе.

• Француска je  на рeфeрeндуму одбила да ратификујб 
тeкcт eврoпcкoг Устава. Шта cлиjeди?

- Француска је довољно јака и демократски зрела др- 
жава да може самостално расуђивати шта даје Европи, а шта, 
за узврат, добија ратификацијом европског Устава. Мислим да 
су битни моменти који су руководили Французе да кажу НЕ, 
ризик социјалне биједе и економске неизвјесности и бојазан 
од прејудицираног става према имигрантима које намеће Ев- 
ропа. У сваком случају, мислим да су европске интеграције 
незаустављив процес.

Новинар ’ИСТИНЕ’ 
Драган Џо Дујовић
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ПРЕДРЕФЕРЕНДУМСКИ ПЕРИОД

Допис Божидара Бојовића Предсједништву ДСС, Текст 
Матије Бећковића о Народном покрету za очување 
заједничке државе, Допис Божидара Бојовића Покрету 
држављана Црне Горе из Србије за очување заједничке 
државе ( др Славенку Терзићу), Интервју 8.

Заједничка држава Србије и Црне Горе није се смјела 
распасти. Вјековни сан народа остварен Подгоричком ску- 
пштином 1918. године, био је чврсто омеђен важећим Уста- 
вом Црне Горе. Промјена државноправног статуса Црне Горе 
могла је добити легитимитет једино одржавањем референду- 
ма чији резултати су морали добити двотрећинску подршку 
Скупштине Црне Горе. Актуелни режим није имао неопход- 
ну двотрећинску већину и није на уставан начин могао ост- 
варити сецесију Црне Горе.

Као предсједник и СНС и ДСС, био сам против при- 
хватања референдума о државноправном статусу Црне Горе у 
постојећим недемократским условима.То сам упорно понављао 
у разговорима с представницима међународне заједнице. A 
ако се намеће, референдум као обавеза међународне зајед- 
нице, могао се прихватити само према важећем Уставу Црне 
Горе. Све друго је неуставно и нелегитимно.

Знао сам да прихватање резултата евентуалног рефе- 
рендума, осим оног који је предвиђен Уставом Црне Горе, 
значи губитак заједничке државе, под било којим другим ус- 
ловима, са било каквим процентом за његову пуноважност.

Нажалост, постојао је још један начин: да се колатер- 
алним измјенама важећег Устава обезвриједи неопходна пот- 
врда резултата референдума двотрећинском већином у Ску- 
пштини Црне Горе. За такав наум режиму је била потребна 
пружена рука опозиције. И добио је!

Прихватањем погађања око процента потребног за 
признавање резултата референдума од стране опозиције, за
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режим је била побједничка варијанта. Добро разрађен и ухо- 
дан метод присила, уцјена и крађа, гарантовао је режиму ост- 
варивање сепаратистичког пројекта на “легалан и легитиман 
начин”.

У вријеме предреферендумских активности које је ре- 
жим наметнуо, а опозиција прихватила, нијесам био у орга- 
нима ДСС. Био сам по страни, само обичан члан странке коју 
сам основао.

И мада сам био против референдума, када је већ при- 
хваћен од опозиционих странака које су се залагале за очува- 
ње заједничке државе, сматрао сам својом обавезом да не 
смијем остати по страни. Сматрао сам да могу бити од помо- 
ћи. Обратио сам се уочи Нове 2006. године, Предсједништву 
ДСС са дописом који интегрално преносим:

“ Поштована Господо,
Веома ми је жао што нијесам консултован нити био у 

прилици да дам своје мишљење, или учествујем у доношењу 
пресудног става ДСС по питању одржавања референдума у 
Црној Гори прије него су такви ставови презентирани пред- 
ставнику ЕУ господину Лајчаку. Зато сам принуђен да Вас 
овим путем упознам са својим ставом који ћу изнијети у нај- 
краћим тезама, у нади да ћете наћи времена и могућности да 
детаљније размијенимо своја мишљења.

Прво, полазни став странака које се залажу за зајед- 
ничку државу треба да се заснива на чињеници да је на сцени 
чиста сецесија, сепараратизам од стране подгоричког режима 
који тражи отцјепљење Црне Горе од СЦГ, међународно при- 
знате државе, чланице УН. Та чињеница даје полазну иници- 
јативу интегристичким странкама, која се не смије испуштати, 
тим прије што је данас и међународној заједници јасно да је 
режим у остваривању тог циља спреман на све видове неде- 
мократског дјеловања, завршно са кршењем Устава ЦГ и Ус- 
тавне повеље.

Друго, опозиција, а посебно ДСС, није смјела, и у буду- 
ће не смије, прихватити било какав вид преговора или ра- 
справе у Парламенту са режимом који је спреман на насиље 
над највећим правним актима и својим грађанима. Бојим се 
да интегристичким странкама није сасвим јасан сценарио пре-
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говора и да се лако може упасти у фаталну грешку. Hиjeсaм 
сигуран да нам je Лајчак наклоњен (како се протура). Из 
свега досадашњег, бојим се супротног, и зато, у најмању руку 
морамо бити крајње обазриви. Ипак, мислим да су преговори 
могући и пожељни једино са представником ЕУ (господином 
Лајчаком) и у њима треба да се изнесу усаглашени и једин- 
ствени ставови опозиције по питању референдума са чврстим 
међусобним договором опозиционих странака до које границе 
се може ићи у попуштању. То попуштање не смије бити син- 
хронизовано усаглашавање са ставовима режима, ни преко 
представника ЕУ као посредника. Једноставно, ставове треба 
усагласити са преставником ЕУ, a не режима!. Ако се ставови 
буду усаглашавали синхронизовано, са ставовима режима, 
биће то давање легитимитета Ђукановићу за организовање 
референдума и постизање резултата који је унапријед плани- 
ран и познат. Интегристичке странке, посебно ДСС, не смију 
прихватити расправу о референдуму у Парламенту, јер би по- 
слије такве расправе слиједили закључци (или нешто слично) 
који пред међународном заједницом добијају пуни легити- 
митет, без обзира како опозиција буде гласала. Прихвата- 
њем расправе у Парламенту, са тоталитарним режимом који 
планира рушење међународно признате државе на неуставан 
начин и који не жели компромис, интегристичке странке би 
неминовно изгубиле стартну иницијативу!

Треће, несхватљиво је да интегристичке странке нијесу 
имале усаглашен став око референдумске већине (то је 
најопаснија ствар у којој може да се крије сценарио). Ту je 
исправан став Д ^ ,  по којем je за укидање C C ,  као 
међународно признате државе, потребно да гласа најмање 
онолико колико је гласало за њено конституисање на рефер- 
ендуму 1992. године. Велика je грешка јавно изношење става 
да се прихвата већина од 50% плус 1 од уписаних бирача и 
да се то узима као полазна основа у преговорима било које 
странке са режимом. Ако се то узме као полазни став инте- 
гристичких старанака (што је могуће и вјероватно јер га зас- 
тупа најјача опозициона странка), a полазни став режима je 
25-40%, онда je компромис (на чему међународна заједница 
увијек инсистира) на неком проценту између ових ставова.
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Сигурно да то неће бити 50% плус један (јер је полазни став 
једне од страна у преговорима), већ нижи (највјероватније 
између 40 и 45%. Ако би се тако нешто прихватило, било 
би то погубно за исход референндума. A ако се одбије, онда 
значи да опозиција није за компромис и резултати референ- 
дума имају легитимитет за многе. ДСС не смије улазити у 
простор таквог ризика, и зато мора инсистирати код СНП и 
НС да се прихвати њен став, као полазни и да се она одриче 
његовог ауторства. У таквој ситуацији компромис се може 
постићи на граници 50% плус 1, али не испод те границе. 
Ако режим то не прихвати онда су они кривци за све оне 
последице организовања и исхода недемократског референду- 
ма.

Четврто, интегриастичке странке су се крајње меко 
однијеле према ставу БК да држављани Црне Горе из Србије 
не учествују на референдуму. Нажалост, тако су се понијела 
и оба покрета, основана са циљем да се омогући државља- 
нима да одлучују на референдуму. То је кршење основних 
људских права и слобода којим се ускраћује право тим људи- 
ма да одлучују о судбини своје државе и своје имовине. То је 
у супротности са Резолуцијом, која је усвојена у Парламента- 
рној скупштини Савјета Европе у априлу 2005. године, и по 
којој је “ексклузивно право свих држављана да учествују на 
референдумима”. ДСС не смије прихватати референдум на 
којем се крше основна људска права!

Поштована Господо, убијеђен сам да је у току сценарио 
разрађене стратегије у којој ће се неке ствари касно сазнати. 
Очито је да се уграђују последњи каменчићи у мозаик који 
смо давно препознали. ДСС не смије бити у таквом мозаику! 
Из страха да нам се тако нешто не деси и да несвјесно буде- 
мо судионици у нечему што не желимо, сматрам својом 
обавезом да Вас упозорим. Тим прије што се морам оградити 
од одговорности од нечега у чему нијесам учествовао ни 
одлучивао.”

Одговор од органа странке коју сам основао и којој сам 
припадао, нијесам добио.?!

То је био крај моје страначке припадности.
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Формирањем Покрета за очување заједничке државе 
СЦГ у Подгорици и Београду, могла је да се акумулира ог- 
ромна енергија народа у одбрани једног од основних људских 
права: одбрану државе. Нажалост, и један и други покрет ни- 
јесу остварили ни приближно оно због чега су формирани. 
Дјеловали су неорганизовано и истрошено.
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Сл.69. Матија Бећковић о Народном покрету за очување 
заједничке државе Србија и Црна Гора
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Ш родна енергија која je на самом старту обећавала, 
временом, умјесто да јача- слабила je.

У Покрет, чија je централа била у Подгорици, спора- 
дично сам позиван и учествовао. H ije  требала велика памет 
па да се препозна домет и судбина овог Покрета. Cурeвњи- 
вост оних који су бранили заједничку државу, растакала je 
народну енергију.

Покрет у Београду дјеловао је анемично. Утисак је био 
да су се његови челници сувише ослањали на активности во- 
дећих страначких личности интегристичког блока. А требало 
je да буде супротно. Потребна je била акција, стратешки 
осмишљена акција којом би се изражавало незадовољство на- 
рода. У жељи да укажем на неке важне моменте и мјере 
које би требало предузети, обратио сам се Покрету 26. феб- 
руара 2006. године, преко др Cлaвeнкa Терзића, једног од 
челних људи Покрета:

“Мислим да су изгледи за сецесију Црне Горе врло 
озбиљни и да наша ситуација није нимало ружичаста послије 
прихватања предлога ЕУ да je за признавање резултата ре- 
ферендума потребно 55% изашлих бирача.

Haпрaвљeнa je грешка приликом преговора у полазним 
ставовима интегристичких странака (CHП-ДCC-HC) по три 
кључна питања:

- олако је прихваћен став да на референдуму не уче- 
ствују држављани Црне Горе који живе у Cрбиjи,

- олако је прихваћено да полазни предлог наших стра- 
нака у преговорима по питању референдумске већине буде 
50% плус 1 од укупних бирача (предлог C H ^ a ) ,

- олако је прихваћено да се резултат референдума не 
мора потврдити 2/3 већином у Парламенту”.

Ш кон појединачног појашења сваког од ових миш- 
љења рекао сам:

“ ... Бојазан je последица реалног сагледавања чиње- 
ница да се сецесија Црне Горе може остварити мањином 
њених држављана. Ho, сада смо ту гдје смо и треба покушати 
да се учини највише што се може. Пошто нам je простор
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врло сужен, а могућности веома ограничене, мислим да нашу 
шансу можемо тражити кроз три правца активности:

- Синхронизоване активности Вашег Покрета и 
Покрета у Црној Гори према Парламентарној скупштини 
Савјета Европе, како би се покушало изборити право 
држављана да учествују на референдуму. У том правцу би 
требало организовати састанак наших посланика у ПССЕ 
(Жижић, Бојовић, Шами, Јовашевић, Николић, Гојковић, То- 
доровић, Ружић, Стојадиновић) са представницима Покрета 
како би се на априлској сједници у Стразбуру покренула ра- 
справа по питању учешћа држављана и Ваше жалбе. Са до- 
брим приступом и лобирањем код делегација земаља које су 
нам наклоњене, имали би шансу да нешто учинимо. Ово тим 
прије, што је на априлском засједању прошле године усвоје- 
на Резолуција по којој је “ексклузивно право држављана да 
учествују на референдуму”. По мојем виђењу, обесправљени 
држављани СЦГ су потенцијални фактор дестабилизације ши- 
роких размјера. У сваком случају, без обзира што су мале 
шансе да се промијени став, мислим да активност према Па- 
рламентарној скупштини Савјета Европе могу имати позити- 
ван, не само психолошки утицај на слијед догађаја.

- Активности за придобијање муслимана у сјеверним 
крајевима Црне Горе,

- Разрађена рационална стратегија активности у Црној 
Гори у коју би се укључили сви људи од значења. Мислим да 
ове активности треба започети одмах. У томе видим посебно 
значајну улогу Покрета и челних људи у њима.”

Од Стразбура и Парламентарне скупштине Савјета Ев- 
ропе, ништа. Од “разрађене рационалне стратегије у Црној 
Гори” ништа. Од “активности за придобијање муслимана у 
сјеверним крајевима Црне Горе, колико сам чуо, није било 
неке помоћи.
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22
ПОСЛИЈЕ РЕФЕРЕНДУМА 

Епилог
Cрушeнa je заједничка држава Cрбиje и Црне Горе, 

вјековни сан о државном и националном јединству српског 
народа. Cрпски народ у Црној Гори био je носилац тежње 
чији је идеал био: уједињење цијелог српског племена. Идеал 
који му je кроз вјекове уливао антејску снагу у очувању вјере 
и националног идентитета.

Одлука Подгоричке скупштине о уједињењу Црне Горе 
и Cрбиje од 26. новембра 1918. године, ношена je том неуни- 
штивом мишљу и дубоком спознајом да без народног једин- 
ства нема изгледне будућности једног народа:

“Cрпски народ у Црној Гори једне je крви, језика и 
тежње, једне вјере и обичаја с народом који живи у Cрбиjи 
и другим српским крајевима. Заједничка им је славна прош- 
лост којом се одушевљавају, заједнички идеали, заједнички 
народни јунаци, заједничка патња, заједничко све што један 
народ чини народом.”

Таква заједничка држава није само снажни заштитник 
националних интереса, она је гарант економског, културног и 
цивилизацијског просперитета државотворног народа, али и 
свих других народа који живе на том простору.

Трагичне последице рушења заједничке државе, најтеже 
ће осјетити државотворни народ Црне Горе. Мултиетничка 
Црна Гора удржавотворена на начин како то чини подгори- 
чки режим, нема изгледне будућности. Мањински народи који 
живе у њој тежиће, све интезивније, чвршћој вези са својим 
матичним државама које ће у времену које долази ићи и до 
отворених захтјева територијалног дефинисања простора на 
којем живе. И ако то не буде испуњавао, сепаратистички дио 
државотворног народа Црне Горе растакаће енергију у неми- 
новним нарастајућим новим и новим захтјевима. Дисперзија 
културног, економског, цивилизацијског просперитета је не- 
минова.
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Неизвјесна околност по државотворни народ Црне 
Горе је и то што су интегристичке политичке снаге у њој 
до те мјере слабе да садашњом снагом не уливају ни најмању 
наду. Оне нијесу имале снагу ни онда када је била најпотреб- 
нија, када је требало бранити заједничку државу. Држава 
коју су бранили, била је велики улог за њих. Зато су, у 
значајној мјери, кривци за њен губитак. Заједничку државу 
више нико од њих и не помиње. Дамоклов мач оних који их 
политички усмјеравају, виси над њима.

Све што се дешава послије референдума непобитно 
показује да однос интегристичких странака према заједничкој 
држави није ни био ни остао приближно исти. Неке странке 
су губитак заједничке државе доживјеле као нјтежи политич- 
ки пораз и трагедију, што и лично осјећам, а неке само као 
“опомену” и више и не помињу заједничку државу. Вербално 
непризнавање референдума било је само привремени алиби 
челницима странака да не сносе политичку одговорност за 
губитак државе, и ништа више. Изласком на парламентарне 
изборе дат је легитимитет покраденом референдуму.

Што је још горе, нико од њих и не помиње, дјелом ни 
ријечју, успостављање бар културних, цивилизацијских веза 
са једнородним народом који живи подијељен државним 
границама на етничком простору српског народа. Они који 
не виде ове чињенице, или затварају очи пред њима, свејед- 
но, не могу бити политички предводници српског народа.

Интегристичке политичке снаге, односно њихови поли- 
тички предводници, су губитком државе изгубиле битку. Али 
није изгубљен и рат. Народна снага духовног и националног 
јединства враћена и уздизана узвишеном мисијом СПЦ и ње- 
них челних духовника у Црној Гори, без обзира на све 
ломове и ударе, је у сталном успону. Не смије се заборави- 
ти да је политичку потпору тој мисији СПЦ давала и даје 
изворна идеја Народне странке, заживјела у свим инте- 
гристичким странкама. И ту је нада: Све док у једном наро- 
ду постоје стварни, унутрашњи разлози да бране своје на- 
ционалне интересе, излаз постоји. Само га треба наћи.

Стратешко становиште српске политичке дјелатности 
мора бити континуирана, одлучна и, наравно, толерантна ак-
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тивност која снажи осјећај јединства у српском народу. Ак- 
тивност ван граница, али и у границама Црне Горе. Cтрaнкe 
које су утемељене на програму Ш родне странке из 1906 и 
1990. године, као и демократски трансформисана Coциjaлис- 
тичка народна партија дужне су да спријече пријетећу аси- 
милацију српског народа. Ово се мора постићи кроз дефин- 
исан програм заштите националног, културног и цивилизаци- 
јског идентитета. Такав програм мора бити заснован на 
међународним стандардима загарантоване заштите људских 
права и слобода који су српском народу у Црној Гори ускра- 
ћени.

Императив такве политике је спречавање претакања 
српског у црногорски национални идентитет. А у том правцу 
је усмјерена сва идентитетска политика актуелног црного- 
рског режима: брисање српског народа из устава Црне Горе, 
протјеривање српског језика и Cрпскe православне цркве, 
преименовање цивилизацијских остварења српског народа у 
црногорске, ширењем негативних осјећања према свему што
je српско у Црној Гори.........

То чињење je велики ризик по даљу судбину Црне 
Горе. Оно неминовно води ескалцији постојећих подјела др- 
жавотворног народа. Можда се у сагледавању реалности ове 
пријетње налази и неки излаз за будућност. Шсиљем се не 
могу решавати идентитетска питања. Располућени државо- 
творни народ Црне Горе се мора мирити. Постизање држа- 
вотворног договора- споразума располућеног државотворног 
народа Црне Горе био би корак од седам миља..
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ОПШТИ ЗЛКЉУЧЛК

Ова врста историографске литературе не трпи класи- 
чне закључке какве срећемо у многим књигама. Ипак сам се 
опредијелио за (овај) текст који можда личи на закључак. 
Сами налслов књиге инспирисао ме је да то урадим. Сабор- 
ност и расколи, или расколи и саборовање. Није све једно 
који од ова два феномена има приоритет, односно који од 
њих доминира и којем од њих се приклањамо.

Судбина нашег народа је дубоко повезана и са једним 
и са другим. И саборовање и расколи сежу до наше далеке 
прошлости. Можда су наш архетип.

Саборовања су надања у којима се интегративна енер- 
гија акумулира. Да ли ће, када и како та интегративна енер- 
гија постићи критичку масу и како ће се испољити, зависи од 
много чега. Некада та “градивна” енергија нараста споро, не- 
примијетно. Тиња у народу до момента када букне са јаким 
пламеном. Такав је отпор, народни бунт, као што је нпр. био 
Први српски устанак под Карађорђем и бројна слична наро- 
дна “бу|ења”и буне кроз историју. У другом случају, кумули- 
рана енергија саборности прераста у нови, трајни “квалитет” 
који поприма хабитуалне карактеристике које доминирају и 
усмјеравају активности. Такав је нпр. изграђени отпор Црно- 
гораца у нападима Турака који су се циклично понављали у 
дугом историјском периоду формирања и одбране њене држа- 
вности. “Нека буде борба непрестана” !

У сваком случају, феномен саборности је за Црну Гору 
карактеристичан, позитиван, социолошки процес којим се че- 
сто покреће, а некада и остварује напредак. Неоспорно, исход, 
односно успјех саборности, условљен је садејством низа фак- 
тора. Ипак, рекао бих да су доминантна два: интезитет кохе- 
зионе снаге акумулиране енергијом саборовања и друго, снага 
“силе” против које је саборност усмјерена.

Међутим, без обзира о каквој врсти, облику и димен- 
зијама процеса саборности се ради, над сваким од њих виси 
злодух раскола- дух који растаче њену стваралачку енергију. 
Зато, вријеме и окружење дају препознатљиве карактеристике 
и саборности и расколима. Мало је историјских и географ-
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ских простора који имају тако богат спектар раскола и сабор- 
ности, као што су то ови на којима ми живимо. Кућа нам je 
саграђена на путу и темеље њене потресају војске многих 
пролазника. Зато су потреси раскола наша судбина, а саборо- 
вањем се само дограђују порушене зидине наше грађевине и 
уздижу стубови наших нада.

Историја Црне Горе је пуна таквих примјера. Подсјети- 
мо се само времена исламизације, затим сучељавања владика 
и гувернадура, па бјелаша и зеленаша, четника и партизана. 
По правилу, то су увијек били рефлекси сукоба истока и 
запада на глобалном плану. Дакле, цивилизацијски сукоби. 
Допрли су до нашег времена и наших дана. Карактеристичан 
је примјер АБ револуције.

У Црној Гори вријеме послије тзв. АБ револуције носи 
печат драматичних раскола. Раскола без сличног примјера у 
броју и интезитету. Родоначелници и носиоци тог, по суд- 
бину народа и државе, песимистичког, a неријетко и траги- 
чног феномена су најчешће млади, преображни, догматски 
комунисти којима расколи служе као полуга у одржавању на 
власти. Ha почетку “млади, лијепи, паметни и храбри” врло 
брзо су постали сушта супротност оног што су били. Затво- 
рени системи, мале, приватне државе пружају им оптималне 
услове за одржавање постојећих и генерисање нових раскола. 
Зато су сада расколи у Црној Гори бројни, дубоки, тешки и 
више него икад породични,братственички и племенски. И по 
много чему превазилазе старе, нажалост и данас присутне 
(бјелаши-зеленаши, четници-партизани, рушење Његошеве ка- 
пеле на Ловћену). Ововремени удари на српски језик, ћири- 
лично писмо, Cрпску православну цркву, у најновије вријеме 
удари на ЦAHУ, које актуелни режим генерише у циљу пром- 
јене српског у црногорски идентитет, носе сва обиљежја сред- 
њевјековне таме, примитивизма и суровости.

Удари и расколи у политичким странкама Црне Горе, 
у времену политичког пруларизма, од деведестих година про- 
шлога вијека до данас, имају посебна обиљежја и специфи- 
чности. Актуелни режим посједује разрађене методе којима 
контролише кретање, па често и судбину опозиционих стра- 
нака. Cвaки успон опозиционе странке до нивоа који може да
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угрози актуелну власт или да је спречава у остварењу њених 
планова, сигнал је за примјену разрађеног метода удара којим 
се у опозиционој странци генерише раскол. Метод који се 
тада примјењује прилагођен је геному појединца или циљне 
групе у опозиционој странци.

Методи који су примјењивани у расколу Народне стра- 
нке по много чему су за примјер и даља проучавања. Сепара- 
тистички пројекат у Црној Гори се није могао остварити без 
озбиљних, дестабилизационих потреса, док је на политичкој 
сцени била присутна јединствена Народна странка-најјача опо- 
зициона странка и политички заступник традицнародног и мо- 
дерног народног покрета за национално и државно јединство 
српског народа у Црној Гори. Озбиљан раскол такве поли- 
тичке странке могао се очекивати само ако носилац раскола 
буде њен челник. Ранији покушају удара на “нижем нивоу” 
нијесу дали очекиване резултате. Супротно очекивању режи- 
ма, предсједник Народне странке, који ће покренути раскол 
скретањем са њеног темељног програмског опредјељења, “за- 
вешће” само незнатан број чланства, али нажалост, под при- 
својеним-узурпираним именом Народне странке, које му је ре- 
жим “поклонио”. Уистину, био је то данајски дар режима На- 
родној странци. То што ће се он ставити на услугу Ђукано- 
вићевом сепаратистичком пројекту, ступањем у коалицију са 
ДПС и СДП, не би било толико трагично да није то радио 
под именом Народне странке. Остаће хипотека са трајним 
последицама на часном имену странке која је била носилац 
покрета националног, духовног и државног јединства српског 
народа. То ће најбоље осјећати они чланови Народне странке 
који су касније, препознали намјере њеног првог Предсједни- 
ка, напустили сепаратистичку коалицију и више од десет год- 
ина покушавају да поврате пољуљани углед имену Народне 
странке.

Неупоредиво бројнији, већински дио чланства, симпа- 
тизера и статутарних органа Народне странке који је на ври- 
јеме препознао и супротставио се сепаратистичкој намјери 
Предсједника, остао је доследан изворним програмским на- 
челима Народне странке. Неколико мјесеци, док се водио 
спор око имена, они ће дјеловати као већинско крило На-
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родне странке, али ће одлуком режимског судства морати да 
мијењају име. Рјешење је било у додавању националног предз- 
нака изворном имену Ш родне странке. То ће се касније по- 
казати као добро рјешење.

Удари од стране режима и сепаратистичке коалиције 
који су слиједили на Cрпску народну странку, остаће као 
примјер бесчашћа са једним јединим циљем да са политичке 
сцене нестане странка која слиједи изворни пут Ш родне стра- 
нке. Carno о неким од тих примјера указано je у овој књизи. 
И поред свих удара Cрпскa народна странка не само да je 
опстала, већ je и рапидно снажила на политичкој сцени Црне 
Горе. И поред неоспорног успона и угледа, Cрпскoj народној 
странци је било потребно доста времена да би могла пос- 
тићи снагу народног покрета, какву је имала јединствена 
Ш родна странка до 1996. године. А онда, када je, према свим 
испитивањима ондашњег јавног мњења, Cрпскa народна стран- 
ка преузела примат м е |у  опозиционим странкама, слиједиће 
нови удар.

Једно питање тражи одговор у слиједу догађаја у 
Шродној странци 1997. године: шта би се десило са Ш ро- 
дном странком да су органи странке, њено чланство и симпа- 
тизери слиједили сепаратистички курс њеног Предсједника, 
који je на крају ушао у коалицију са Д П ^о м  и CДП-oм.? 
Шта би се десило да није било отпора и “претакања” већи- 
нског чланства у Cрпску народну странку? Оставићу ово 
питање без одговора са жељом да уважене читаоце наведем 
на размишљање и мотивишем за свој сопствени суд.

Иако је основна суштина расправа о расколима уопште, 
ипак ћу скренути пажњу и на други раскол који ће слиједи- 
ти у Cрпскoj народној странци.

Методолошки приступ у организованом удару на Cрп- 
ску народну странку када je била у највећем успону 2003. 
године, био je сасвим другчији од оног који je примијењен у 
Шродној странци 1997. године. Caдa je на удару био Пред- 
сједник странке. Hoсиoци удара су били млади, амбициозни, у 
страначкој хијерархији високо рангирани људи које je тај 
Предсједник уз помоћ искусних, старијих чланова из врха 
& ранке политички уздигао и афирмисао. То што актуелном
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Предсједнику нијесу могли изнијети ни један једини гријех, 
осим да има 65 година, за њих није било важно. Па ни то 
што је најавио да се на Изборној скупштини неће кандидовати 
и што је само мјесец дана прије удара његов Извјештај о раду 
између двије редовне скупштине прихваћен огромном већином 
гласова посланика на Редовној скупштини странке. При удару 
Предсједник није прихватио “бачену рукавицу”, није бранио 
своју позицију, бранио је странку на чијем је челу, њен углед 
и демократске принципе на којима свака демократска стран- 
ка мора да се темељи. За носиоце удара жеља за влашћу, и 
још понешто, били су довољан мотив да у остваривању циља 
не бирају средства. Без обзира што се све што су чинили 
косило са заклетвом датом на Јеванђељу да ће штитити 
Статут, Програм и јединство СНС. Да нијесу били искрени 
политички следбеници програма Народне странке, односно 
Српске народне странке, сами ће показати касније! Избрисаће 
часно име Српске народне странке, нестаће са политичке сце- 
не име и странка која је била и остала симбол отпора сепа- 
ратистичком режиму Мила Ђукановића. Странка чије је чла- 
нство у очувању изворне идеје националног, духовног и држа- 
вног јединства српског народа, годинама изложено незапам- 
ћеном терору и голготи. То је неопростиви гријех!

Догађаји у процесима раскола Народне странке и Српс- 
ке народне странке, али исто тако некадашње јединствене Де- 
мократске партија социјалиста и касније Социјалистичке нар- 
одне партије, Либералног савеза и још неких, недвосмислено 
указију колико смо далеко од демократских друштава. Дале- 
ко на свим нивоима и оном унутар политичких странака и 
унутар структура и институција власти. Процеси демократи- 
зације су дуги и спори. И нема сумње, код нас страначки плу- 
рализам једва да је учинио први корак, и да је пустио клицу 
заметка демократских процеса.

Када се упореде карактеристике раскола унутар поли- 
тичких странака на власти и оних које су у опозицији уочава 
се низ значајних разлика, али и сличности. У позадини раско- 
ла унутар странака на власти најчешће стоји “сласт”-љубав 
према власти. Хегелова мисао да интезитет сваке љубави с 
временом слаби, осим интезитет љубави према власти, који са
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временом расте, има у овом случају пуно утемељење. Посе- 
бно, када се ради о недемократским друштвима, какво је у 
Црној Гори на сцени већ деценијама. Широки спектар лагод- 
ности, које власт нуди, повећава амбиције код оних који су 
до тих позиција дошли, најчешће, недемократским средстви- 
ма. Тим прије што се најчешће ради о људима који су недо- 
расли одговорним функцијама које покривају- када je “вели- 
ка мачку говеђа глава”. Расколи у странкама на власти се 
прикривају компромисима, најчешће на штету народа, држа- 
вних институција и државе у цјелини. Као такви дуго остају 
скривени, мада антагонизми расколника временом јачају.

У позадини раскола унутар политичких странака које 
су у опозицији, најчешће стоји престиж. Бављење политиком 
у недемократским друштвима је једна од најуноснијих профе- 
сија. Шпредовањем у страначкој хијерархији шире се могу- 
ћности друштвеног “угледа” и статуса опозиционара, не 
ријетко, до јуче анонимних. Такви су вјерни својим анбиција- 
ма, a не страначким програмима. И ту je тачка најнижег 
отпора коју недемократске власти вјешто користе. Зато се 
расколи унутар опозиционих странака тешко прикривају и 
брзо излазе на површину са исходом који одговара актуелном 
режиму.

Главни узрок појаве декадентног процеса раскола видим 
у доминацији тоталитарне свијести и понашању оних структу- 
ра које су на власти. Такође, и у поданичком менталитету 
оних који у политичке странке улазе из личних интереса, а 
не због идеја и програма које странке нуде. Превазићи ове 
пороке нашег ретроградног менталитета, могуће је само у 
узрелом грађанском друштву, ослобођеном од аутархичних 
владавина. Таква шанса на овим просторима први пут се 
указала између два свјетска рата. У условима парламентарне 
монархије, народ је, без обзира на вјеру и националну при- 
падност, сазријевао у грађанској свијести и стасавао у грађа- 
нској култури, у држави која je у међународним релацијама 
уважавана и поштована. Ha све ово je 1945. године стављена 
тачка. Враћени смо на вријеме из кога смо кренули: избри- 
сане су индивидуалне слободе, нестало је дијалога и критичке 
мисли, које су неопходне за стварање демократских система.
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Све то доласком комуниста, чији су преображени следбеници 
дуго на власти у Црној Гори. И данас- једино у Црној Гори.

У затвореном систему, мале, изоловане Црне Горе, 
приватне државе садашњих властодржаца, развој демокра- 
тских процеса нема шансу. Једино интеграције у веће системе 
дају шансу да ти процеси заживе. Зато су интеграције у ок- 
виру источно-православног цивилизацијског круга и Европске 
уније, за овакву Црну Гору, једина шанса.
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Интервју 8

HE СЕПЛРЛТИЗМУ
(Божидар М. Бојовић, “Дан” 5. 4. 2006)

• Шта се може очекивати од јединственог наступа 
странака за заједничку државу на предстојећем референдуму?

- Ово је референдум грађана, а не странака. СНП, 
ДСС, НС и СНС дужне су да разраде стратегију и да окупе 
не само парламентарне и ванпарламентарне странке, већ и све 
друге, до задњег појединца који може дати допринос у очу- 
вању заједничке државе Србије и Црне Горе. У ситуацији не- 
равноправне медијске кампање, тежиште активности видим у 
директним контактима и разговорима и то посебно са оним 
људима који се колебају због посла и послова и немају гра- 
ђанске храбрости да се супротставе режиму. За те људе, сју- 
тра може бити веома важно да се зна да нијесу оно што су 
се представљали пред режимом. Посебан значај медијској 
афирмацији идеје заједничке државе треба посветити на спо- 
ртским приредбама, утакмицама. Сјетите се како је Ђукано- 
вић ретерирао у већ изреченој осуди храброг машиновође 
Дробњака, послије транспарента чија је порука, на једној спо- 
ртској утакмици била супротна од оног што су му преносили 
послушници. Лично мислим да у рефрендумску кампању треба 
укључити угледне појединце из Србије и дијаспоре, посебно 
обесправљене држављане Црне Горе који живе у Србији. Када 
је у питању очување заједничке државе и када се рјешава суд- 
бина народа не видим разлога да они који је бране брину о 
томе како ће реаговати они који је руше, наравно, ако се у 
одбрану позива неко ко стварно може допринијети идеји очу- 
вања заједничке државе и ко се понаша цивилизовано и ко- 
ректно.

• Колико je  по Вама проценат од 55 одсто правичан?
- Према важећем Уставу Црне Горе, процес сецесије се 

није могао остварити без потврде резултата референдума 
двотрећинском већином у парламенту. Пошто актуелни ре- 
жим, који је иницирао процес сецесије, нема двотрећинску 
већину у Парламенту, сасвим је извјесно да није могао на
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уставан начин остварити свој пројекат. Од стране Европске 
уније у преговорима су направљени велики уступци режиму. 
Прво, ускраћивање права учешћа на референдуму држављан- 
има Црне Горе који живе у Cрбиjи je тамна сјенка на де- 
мократској савјести Европе и легитимитету референдума. Оду- 
стајањем од препорука Венецијанске комисије по којој се за 
питање сецесије увијек тражи надполовична већина од уку- 
пног бирачког тијела, легитимитет референдума је додатно 
умањен јер je режиму дата могућност да оствари сецесију са 
44 одсто од укупног броја грађана Црне Горе. Чињеница да 
се проценат излазности рачуна према важећим листићима, 
увећава шансу режиму да смањењем излазности изврши сеце- 
сију Црне Горе и нестанак једне међународно признате 
државе са процентом мањим од 44 одсто од укупног броја 
уписаних бирача. Лакоћа са којом је Вујановић у фази пре- 
говора почео да лицитира, помјерајући границу захтјева на 41 
одсто од укупног броја уписаних, јасно указује да je почетни 
захтјев режима у преговорима од 25-40 одсто био добро 
прорачунат и тактичка варка. Зато je Ђукановићева изјава да 
ће Црна Гора “ако се за независност изјасни 54,0 одсто 
гласача, остати у заједници са Cрбиjoм и да ће то бити поб- 
једа мањине над већином”, цинична замјена теза. Иманентно 
свом политичком хабитусу, он крије да je тих 54 одсто од 
изашлих, мање од 44 одсто од укупног броја уписаних бирача 
који дају легитимитет референдуму, када je у питању сецеси- 
ја. Дакле, проценат референдума није правичан, нема ни пуни 
легитимитет, мада je послије усвајања у Cкупштини Црне 
Горе легалан.

Ho, сада смо ту гдје смо и вјерујем да у Црној Гори 
оних 65 одсто грађана који су, и послије свих уцјена и при- 
тисака, изјавили да говоре српским језиком, знају да ће у 
случају отцјепљења, из дукљанске Црне Горе бити протјерани 
српски језик и Cрпскa православна црква, a да ће њихова 
дјеца бити у најамном односу неколико породица које су се 
обогатиле на криминалу и корупцији. Зато, вјерујем у разум 
и грађанску храброст високог процента грађана Црне Горе.

•  Д а  л и  h e  ce , n o  В а ш е м  м и ш љ е њ у ,  в л а с т  п р и д р ж а в а т и  

е в р о п с к и х  п р а в и л а  и  n p o r n c a  o  р е ф е р е н д у м у ?
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- Ко данас може да вјерује једном Маровићу или 
Ђукановићу и да не набрајам? Придржаваће се они европских 
правила и прописа о референдуму као што су се придржавали 
Београдског споразума и Уставне повеље. Само ако осјете да 
је у рукама предсједника референдумске комисије дебео прут, 
држаће прсте по страни. Знате како каже велики Његош: 
“Што се црним задоји ђаволом, обешта се њему довијека”

•  В је р у је т е  л и  д а  h e  с е  ц р н о г о р с к и  п р е м и ј е р  М и л о  

Ђ у к а н о в и }  п о в у } и  а к о  н е  п р о ђ е  р е ф е р е н д у м ?

- Он се не би повукао, али ће морати отићи. И не само 
то, дубина подјела и много чега другог што је учинио Црној 
Гори носи у себи елементе не само политичке одговорнос- 
ти. Поручујем му да се присјети добронамјерног савјета, када 
сам тражио његову оставку прије четири године. Да је то тада 
урадио, остао би позитивна личност у историји Црне Горе. 
Овако, ту је гдје је и то је што је-персонифуикација подјела, 
социјалног раслојавања, и економског пропадања Црне Горе.

•  Д а  л и  h e  у  с л у ч а ј у  о т ц је п љ е њ а  Ц р н е  Г о р е  о д  С р б и ј е  

с в е  б и т и  и ст о  к а о  р а н и је ,  ш т о  т врде п р е д с т а в н и ц и  ц р н о г о р с к е  

в л а с т и ?

- Послије референдума о тако важном питању, који се 
одржава у недемократским условима и располућеној Црној 
Гори и који у себи неминовно носи елементе нових подјела, 
тешко да се може замислити постреферендумска стабилност. 
На таквом референдуму су сви губитници и да је Ђукановићу 
стало до грађана Црне Горе не би ни у помамилу сада орга- 
низовао референдум. У случају сецесије, велико је питање 
како би се понашало преко 260.000 обесправљених држа- 
вљана Црне Горе који постају апатриди- грађани без државе. 
Ако им је режим матичне државе ускратио право да одлучују 
о судбини своје имовине и државе, ко би их сјутра могао 
натјерати да испуњавају грађанске обавезе, рецимо плаћање 
пореза на имовину, према тој држави и том режиму. Ако се 
зна да би већина држављана Црне Горе који живе у Србији, 
у тој ситуацији, примила држављанство Србије и да би потек- 
ле масовне сеобе становништва према Србији, посебно из 
сјеверних крајева Црне Горе. Јасно је да би то били губици 
који би дестабилизовали и већу државу од Црне Горе.
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Посебна прича je граница и однос Cрбиje према Црној 
Гори, док би у њој био режим који je сецесију остварио на 
непримјерној антисрпској пропаганди и то времену када је 
Cрбиjи било најтеже и када je суочена са албанским сепара- 
тизмом морала да рјешава питање Косова и Метохије. О нор- 
малним релацијама, о порозној граници према евроспким 
стандардима, не би се могло задуго говорити.

• Ваша порука грађанима Црне Горе пред постојеМ 
референдум?

- Ha сцени je класични примјер сецесије. Иста група 
политичких конвертита која je прије четрнаест година орга- 
низовала референдум и била за заједничку државу са Cрби- 
јом, сада, само ради очувања власти и незаконито стеченог 
богатства, покушава да руши ту исту међународно признату 
државу, чланицу УЊ При томе се једном савим извјесном и 
убрзаном путу у Европу, у економски снажној заједници са 
Cрбиjoм у којој би Црна Гора остварила пуни просперитет, 
као алтернатива нуди мала и изолована Црна Гора. Уз то 
подијељена и угрожена пројектом велике Албаније. Ако се 
зна да таква Црна Гора неминовно постаје стециште свјетског 
криминала и мафије, што је и данас, онда једина порука гра- 
ђанима Црне Горе може бити ИЕ CEПAРATИЗмУ!. H ije 
добра порука “He независности” јер независност има у себи 
позитивних елемената, a Црна Гора сецесијом из државне 
заједнице Cрбиja и Црна Гора била би све друго осим неза- 
висна.
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Дујовић Драган- 51, 110, 164, 306, 313, 359 
Дулетић Иво- 213, 306, 313 
Дурковић Жељко- 163
Дурутовић Марко- 173, 198, 204, 213, 217, 262, 306 
Дутина Драган- 33 
Дучић Војо- 160, 161

\

Ђилас Њ бојша- 333, 338 
Ђинђић Зоран- 61, 2443 
Ђорђевић Бора- 43 
Ђорђевић Предраг- 185 
Ђукановић Зорана- 306
Ђукановић Мило- 11, 53,63, 70, 149, 150, 156, 169, 171,

173-178, 179, 186, 187, 194, 195, 200, 216, 217, 219,
224, 232, 233,242, 245, 247, 248, 262, 264, 267-271,
293, 311, 312, 317, 322, 323, 329, 355, 356, 359, 374

Ђукановић Милутин-163, 213 
Ђурановић Драган- 51 
Ђурановић Шпиро- 49, 51,306
Ђурђевац Мираш- 51, 86, 142, 173, 213, 262, 306, 315
Ђурђевац Caвo- 51, 58, 86, 100, 1010-104, 110, 277
Ђуретић Веселин- 36, 37, 39, 43
Ђуретић C irno^ 211
Ђуришић Бранко- 34, 51
Ђуришић Ђорђије- 162
Ђурковић Блажо- 34, 162, 213, 255, 315
Ђурковић Милорад- 168
Ђуровић Бранислав- 33
Ђуровић Драган- 182
Ђуроввић Раде- Пуцо- 34
Ђуровић Cвeтoзaр- 34, 51
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E

Ераковић Мирко- 86

ж

Живковић Ж арко- 33, 213 
Живковић Миодраг- 291, 331, 332 
Живковић Радојица- 255
Жижић Зоран- 179, 199, 277, 311, 317, 340, 366 
Жириновски Владимир- 322

3

3арубица Милош- Мишо- 34, 255
Зејак Бранислав- 34
Зејак Милоје- 213, 306, 315, 321, 322
Зековић Радоња- 68, 86, 87, 107
Зец Божидар- 33, 162, 213, 234, 235, 306, 315
Зечевић Владо- 28
Зечевић Ксенија- 86
Зечевић Радош- 213
Зоговић Славко- 33
Зоњић Божидар- 18, 25, 33, 48, 51,

и

ивановић Љубо- 163 
Ивановић Симо- 213, 306, 314 
ивановић Сретен- 170 
ивовић Радисав- 33 
ивош евић Васко- 71, 92, 93 
ивош евић Петар- 34 
Илинчић Вукић- 259 
и ли ћ  Сретен- 87, 141, 306
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Ј

Јанкетић Бранко- 34, 51
Јанковић М.- 160
Јанковић G ro ja ^  40, 47
Јауковић Милика- 110, 131
Јеврић Наташа- 213
Јеврић Небојша- 44
Јоаникије Мићовић- Владика- 321
Јовановић Душко- 219, 319, 328, 329
Јовановић Љубо- 320
Јовашевић Љубиша- 366
Јовић Мирко- 53
Јовићевић Александар- 34
Јовићевић Владимир- 99, 110
Јововић Огњен- 164
Јововић Ранко- 21, 25, 34, 44, 48, 55, 152, 173,

180
Јоксимовић Веселин- 163, 255, 306, 313 
Јоксимовић Иво- 235
Јоксимовић Миладин- Мики- 253, 257, 306,313, 320, 

321, 339 
Јоксимовић Момо- 25 
Јоксовић Радмило- 34
Јочић Драган- 161, 168
Јушковић Бранислав- 164

K

Кадић Ранко- 71, 91, 93, 99, 109, 118, 142, 143, 162,
164, 187, 198, 204, 206, 213, 218, 234, 237, 250,
257, 258, 277, 280, 292, 301, 305, 315, 319, 320,
335, 338, 339, 343, 349

Каженегра Б. Бранко- 34 
Калинић Драган- 236 
Карађорђевић Александар Други- 39 
Карађорђевић Томислав- 40
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Караџић Ж арко- 27, 162, 213, 235, 255, 306, 313,
319, 320

Караџић Радован- 35, 36, 40, 56, 65, 150, 156, 157, 
158, 290,

Карингктон- Лорд- 59 
Касалица Боро- 348
Касалица Лука- 27, 86, 142, 162, 213, 306, 313, 319 
Касалица Михаило- 14, 173 
Катић Драган- 34, 51 
Киковић Горан- 213
Килибарда Новак- 13-17, 20, 21, 25, 27, 29, 33, 36 

39-44, 47-49, 53, 55-58, 61, 64-66, 68, 69, 71, 72, 
85-87, 103, 107, 111, 127, 129, 138, 139, 141-145, 
149, 151, 160, 162, 168-171, 184, 186, 196, 274, 
310, 350-353 

Клисић Миленко- 34 
Кљајевић Драгослав- 213, 315, 319 
Кљајевић Милован- Мишко- 34 
Кљајевић Перо- 25 
Кнежевић Војислав- 34 
Кнежевић Вуле- 283 
Кнежевић Никица- 283 
Кнежевић Петар- 34 
Кнежевић Радош- 33, 34, 48 
Ковач Божо- 17 
Ковачевић Бели- 333, 338 
Ковачевић Крсто- 213, 258, 280 
Ковачевић Милован- 44 
Ковачевић Никола- 110 
Ковијанић Миљан- 213, 305, 312, 313, 319 
Команин Ж арко- 211 
Комар Горан- 213 
Конатар Видоје- 158 
Контић Радоје- 176, 178, 182 
Копитовић Василије- 110 
Копривица Веселин- 34, 51
Кордић Симонида- 306, 314, 320, 334, 335, 341, 343 
Косовић Љубо- 110
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Косовић C ^ ' a ^ -  320 
Костић Милош- 173, 337
Коштуница Војислав- 72, 159, 160, 161, 166, 167, 168, 

173, 204, 206, 207, 218, 220,233, 236, 242, 258, 
259, 280 

Крафорд Чарлс- 281, 290, 291 
Крек Бранко- 255 
Крговић Љубо- 34, 48 
Крговић Миливоје- 214, 255 
Кривокапић Здравко- 162 
Кривокапаић Марко- 213, 306, 314, 319 
Крцић Ш ефкет- 44 
Кујунџић Крсто- 51, 306 
Кујунџић Милан- 262 
Кулиш Михаило- 184 
Кусовац Никола- 211 
Кустудић Милош- 123

л

Лазаревић Војин- 49, 56, 68, 86, 99, 103, 110, 219, 
268, 328

Лазаревић- Јововић Нада- 16, 20, 21, 25, 26, 40, 53, 
54, 152 

лазовић Данило- 86 
лакуш ић Илија- 44 
лалевић Мићо- 306, 314, 319 
лацмановић Маринко- 30, 34, 68, 86, 142, 163 
Лаушевић Caвo- 17 
Лекић Гина- 306, 312, 319, 320 
Лекић Милан- 29, 68, 139, 171, 213, 255, 306 
Лекић Миодраг- 259, 270, 282-292, 346 
Лекић Раде- 33
Лекић Чедо- 106, 163, 173, 306 
Лепосавић Зоран- 164, 213 
Липовац Владимир- 306 
Луковац Иван- 34 
Лутовац Cвeтислaв- 110
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М

Магуд Станко- 306, 314, 320 
Малиџан Шћепан- 306, 322 
Максимовић Војислав- 160, 161, 173 
Мандић Андрија- 164, 180, 181, 198, 203, 204, 213, 

218, 219, 228, 231, 234, 239, 250, 257, 277, 290, 
291, 293, 342 

Мараш Дејан- 99 
Марковић Анте- 218 
Марковић Драган- 34, 213 
Марковић Жељко- 18, 20, 25, 26 
Марковић Илија- 213, 238, 255 
Марковић Саво- 51, 68, 101, 102, 103, 105, 110 
Марковић Славко- 34
Маровић Светозар- 11, 82, 169, 172, 177, 293, 315, 

339
Мартиновић Данило- 213 
Маслар Мило- 21 
Мачић Горан- 213 
Меденица Дарко- 51 
Медојевић Бранко- 256 
Медојевић Жељко- 322 
Мештер Милош- 71, 86, 92
Мештровић Никола, 33, 51, 86, 99, 110, 142, 143,

162, 234 
Мијаиловић Веско- 25, 34, 51 
Мијатовић Мијат- 40, 51 
Мијовић Божидар- 86 
Мијушковић Ж арко- 173, 213, 306 
Микулић Андрија- 181 
Милатовић Петар-Острошки- 57 
Милић Момчило- 214 
Милић од Мачве- 43, 65, 67
Милић Павле- 16, 25, 26, 34, 35, 40, 48, 50, 53, 54, 

152
Миличић Радоман- 213, 306, 315, 319 
Миловић Милорад- 34, 48, 51
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Миловић Рашко- 41, 143, 164, 213, 306, 314, 319, 
348

Милошевић Буцко- 179 
Милошевић Никола- 159, 160, 161, 162 
Милошевић ^ о б о д а н -  10, 11, 18, 21, 41, 42, 43, 53,

138, 145, 156, 162, 192, 198, 204, 219, 307, 336, 
355, 356, 379 

Миљанов Марко Поповић- 49 
Миљанић Момо- 51, 277 
Минић Живко- 322 
Минић Зоран- 322
Мирановић Миленко- Пура- 13, 14, 35, 49, 180 
Мирковић Миладин- 164, 213 
Мирковић Милан- 306, 314, 319 
Мирковић Ранка- 306, 314, 324, 348,
Мировић Илија- 34, 86
Митрополит Амфилохије- 44, 53, 54, 158, 169, 199, 

259, 271, 337 
Михаиловић Дража- 276, 336 
Монтгомери Вилијам- 240, 242 
М озер Мери- 70 
Мрдак Вуксан- 306 
Мрдак Томислав- Толе- 51, 306, 322 
Мумин Веселин-Вељо- 27, 86, 142, 163, 213, 306, 

313, 319 
Мусић Ђуро-107

Н

Недовић Вукан- 213, 235 
Недовић Милован- 320 
Недовић Радослав- 164 
Никлановић Владимир-Владо- 55 
Никлановић Душан- 51, 55, 306 
Николић Радомир- 34, 99, 110 
Николић Томо- 366 
Никчевић Божидар- 170
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Никчевић Желидраг- Жељко- 109, 118, 162, 173, 182, 
183, 194, 198, 199, 203, 204, 206, 207, 211, 212, ’ 
214, 218, 235, 237, 258, 280, 305, 310, 320 

Новаковић Јелена- 266 
Нововић Мићо- 25

О

Обрадовић Владимир- 234 
Обрадовић Предраг-Мишо- 184 
Осмајлић Звонко- 243, 244 
Осмајлић Радмила- 33 
Остојић Велибор- 36 
Оџа Владо- 305

П

Павићевић Милета- 47
Пандуровић Веселин- 255
Панић Милан- 53, 62, 63
Пантовић Драго- 110
Паповић Блажо- 17
Парапид Слободан- 80
Патријарх Павле- 65, 220
Пејановић- Ђуришић Милица- 179, 181
Пејовић Димитрије- 33
Пејовић Сретен- 164, 206, 315, 320
Пековић Влатко- 255
Пековић Игор- 255
Пековић Милорад- 86, 110, 142, 143, 163, 198, 214, 

235, 237, 306, 314,320 
Перина Рудолф- 70 
Перовић Весна- 248, 267, 277 
Перовић Драгица- 164, 214, 255, 257, 306, 314, 319,

320, 322, 324, 328, 334, 339 
Перовић Кезун- 34 
Перовић Раде- Пуцо- 91
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Перовић ^ а в к о -  127, 129, 138, 139, 146, 158, 168, 
196

Перуновић Миодраг- Мијо- 20, 24, 25 
Перуновић Павле- 214, 306 
Петрић Новица- 163 
Петровић Драгољуб- 173 
Петровић Растислав- 21, 22, 43, 65 
Петрушић Мирчета- 163 
Пешић Драгиша- 277 
Пивљанин Мишо- 214 
Пижурица Иван- 34, 51 
Поповић Арсо- 163
Поповић Велибор- 34, 49, 56, 68, 71, 86, 90, 91 
Поповић Драшко- 322 
Поповић Јакша- 34, 164, 214, 306 
Поповић Ловћенка- 34
Поповић Магдалена- 214, 306, 313, 319, 320 
Поповић Милорад- 13
Поповић Предраг- 34, 49, 50, 86, 99, 103, 104, 105, 

109, 110, 135, 219, 277, 342, 354 
Продановић Драган- 34, 51 
Протић М.- 168
Пулетић Зоран- 71, 92, 99, 110, 255 
Пуповић Радисав- 34 
Пурић Јован- Владика- 54 
Пушара Констатин- 256

Р

Рабреновић Југослав- 34, 51
Раденовић Гојко- 214
Раденовић Данило- 164
Раденовић Љубо- 51, 110, 163, 173, 306, 313
Радичевић Марија- 109
Радовић Андрија- 214, 306, 314, 319
Радовић Перо- 51, 86, 163
Радовић Радојица- 33, 163, 214
Радоњић Перо- 142, 163
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Радојевић Данило- 44, 45 
Радојевић М.- 235 
Радуловић Бранислав- 170
Радуловић Василије- 51, 71, 91, 99, 109, 163, 214, 

306, 313, 319 
Радуновић Славен- 164, 214 
Радусиновић Павле- 24 
Радуловић Милан- 173
Радуловић Новак- 34, 51, 160, 162, 204, 213, 214, 

228, 239, 250, 257, 258, 262, 277, 306 
Радусиновић Чедо- 51, 57 
Ражнатовић Војислав 33 
Раж натовић Ш ош кић Гордана- 25 
Раж натовић Н овак- 25 
Разић Будимир- 34 
Раичевић Љ убомир- 34 
Раичковић Свето- 110, 163 
Рајковић Вучко- 214, 306, 315 
Ракитић Слободан- 173 
Раковић Томо- 306 
Ракочевић Војислав- 34 
Ракочевић Горан- 51 
Ракочевић М ило- 48 
Ракочевић М иодраг- 214 
Ранковић Јван- 256 
Распоповић Зоран- 214 
Раф аиловић М ило- 214 
Раш ковић Јован- 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
Рисанчић Дејан- 322, 324, 348 
Ристовски Владимир- 334 
Робинсон М ајкл Џон-70 
Ростовић М ладен- 163 
Рубежић И ван- 16, 25 
Рубежић Саво- 25, 34

С

С авић Љ убиша- 322
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Павковић Бранко- 170
Caвoвић C вeтoзaр- 25, 26, 27, 29, 34, 56, 154, 

214, 235 
Caичић М ијаило- 255 
Caмaрџић Љ убо- 71, 92 
C aш ић Бранко- 321 
Ceкулић А лександар- 21, 25 
C eтeнчић Нада- 306, 325, 348 
Cимoвић Драган- 214 
Cимoнoвић Вуксан- 277 
C jeклoћa Бранко- 25, 51 
C мoлoвић Миљан- 322 
Cпинeлис М икеле- 70 
C тaмaтoвић А лександар- 34, 348 
C тaмaтoвић Драгољуб- 34
Птанић Н овица- 27, 29, 34, 48, 50, 68, 86, 90, 

96, 99, 110, 159, 162, 173, 174, 175, 200, 203 
205, 214, 257, 264, 291 

C тaниш ић Миљан- 214, 235 
C тaнкoвић Љ убиша- 47 
C тaнкoвић Милутин- 34 
Cтиjoвић М илан- 34, 51 
C тojaнoвић Радован- 25 
C трикoвић Јован- 21 
Cтojaдинoвић- 366 
C тругaр Владо- 21, 22, 152, 173 
C тругaр Вукица- 197 
C тругaр Н ебојш а- 163, 214, 315 
Cушић C тeф aн- 68, 87, 99, 103, 104, 105, 110, 

131, 142, 143, 163, 171

T

Тадић Љ убомир- 211 
Тепавчевић Радуле- 34 
Терезија М арија- 45 
Терзић Велимир- 35
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Терзић С лавенко- 173, 211, 365
Т ијанић Р оберт- 29
Т одоровић  др Д раган-16 , 29 , 34 , 51
Т одоровић  Д раган- 366
Т ом ић В елим ир- 34 , 51
Т ом овић С вето зар - 51, 66 
Т ом овић Звон им и р- 172 
Т ом ш ић Д раган- 14 
Т рипковић  М иодраг- 20 , 25 , 44 
Т ро јановић  П етар - 51, 86, 110, 142, 163, 198, 

213, 214, 234 , 237 , 250 , 277 
Т у |м а н  Ф рањ о- 38 , 42  
Т урлаков  С лободан- 21 

]

Ћ ап и н  Ђ о р ђе- 255 
Ћ етк о ви ћ  Д раган- 214, 313, 319 
Ћ етк о ви ћ  М ом чило- 33 , 51, 306 , 312 
Ћ и нћур  Радом ир- 214 
Ћ и р ако ви ћ  С ветозар - 333 , 338 , 348 
Ћ о р о в и ћ  Д ејан- 164 
Ћ о р о в и ћ  М илутин- М ићо- 33 
Ћ о си ћ  Д обрица- 2 4 , 41, 63 , 66

У

У лићевић  В еселин- 34 

ф

ф ем и ћ  В уком ан- 102, 142, 163, 213, 214, 250 ,
258 , 277 , 280 , 306 , 315, 319 

Ф емић Д рагослав- 163, 214, 235 
Ф илиповић Б ори слав- Б о р о - 25 , 26 , 27 , 29 , 33,

34 , 36 , 48 , 65
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Ф илиповић М илан- 170 
Ф илиповић М илена- 163

X

Х ајдуковић Д раган- 173 
Х ерм ан  Рон- 336 

ц

ц а м а ј М арко- 344  
Ц ви јовић  Зо р ан - 255 
Ц ер о ви ћ  Г аврило- 214, 255 
Ц и м ерм ан  В орен- 57 
Ц им баљ евић М илан- 33 , 48 , 68 
Ц им баљ евић М илош - 51, 71, 86 , 142, 173, 181 

306

ч

Ч а б а р к ап а  М омир- 13, 14, 15, 25 , 27 , 29 , 40,
41, 42 , 44 , 47 , 138, 350  

Ч аво ш ки  К оста- 173 
Ч ађ ен о ви ћ  Б ран и слав- Б р ан о - 306 
Ч ађ ен о ви ћ  В ељ о- 214 
Ч ађ ен о ви ћ  Д рагица- 15 
Ч ађ ен о ви ћ  Ђ уро- 214 
Ч ађ ен о ви ћ  Јован- 15 
Ч ађ ен о ви ћ  М иљ ан- 306 
Ч во р о ви ћ  М илисав- 51, 163, 214, 306 , 315 
Ч во р о ви ћ  М ирослав- 51, 110 
Ч во р о ви ћ  М итар- 17, 25 , 29 , 34 , 48 , 55 , 58, 

59 , 61, 152, 173 
Ч во р о ви ћ  С лободан- 25 
Ч ел еб и ћ  М ом о- 25 
Ч и м чур  Јоси ф - 34 
Ч о л ан  М арко- 235
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Ч о л о ви ћ  Б о ш к о - 86, 142, 163 
Ч о л о ви ћ  М и ленка-Ц иц а- 27 , 28 , 29 , 30 , 34 , 51,

163, 214, 306 
Ч у ки ћ  П авл е- 277 
Ч урови ћ  Ж ељ ко- 163, 214

Џ
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ГОДИНЕ САБОРНОСТИ И РЛСКОЛЛ 

Резиме

Аутор ове књиге био је на челним функцијама у На- 
родној странци, Српској народној странци и Демократској 
српској странци од 1990. до 2005. године. Деценију и по се 
налазио у епицентру политичких збивања у Црној Гори и СРЈ 
и свједок је бројних политичких преокрета у оквиру страна- 
чког плурализма. Уз дога|аје везане за ове три странке, ис- 
товремено се аналитички прате политички токови у ужем и 
ширем окружењу. Такође, уз магистралу сложених прилика у 
Црној Гори са краја двадесетог вијека, иду и они други: реги- 
онални, племенски и завичајни који су карактеристични за 
ово поднебље. У књизи се среће и читава плејада личности и 
ликова, мање или више значајних у политичким збивањима и 
судбини како странака, тако и државе. Књига у основи има 
мемоарски карактер, али да би избјегао субјективизам, аутор 
је издашно користио богату архивску гра|у.

Књига је структуирана на следећи начин: Предговор, 23 
поглавља, списак докумената и коришћене литературе, Ре- 
зиме на српском, енглеском и руском језику и кратки биогра- 
фски подаци аутора.

У Предговору, поред кратког приказа политичких кре- 
тања у времену страначког плурализма, аутор као главни 
разлог свог политичког ангажовања наводи борбу за очување 
духовног, националног и државног јединства српског народа и 
борбу за демократске процесе на комунизмом опустошеној 
ледини Црне Горе. У овом дијелу се указује на чињеницу да 
се у књизи кроз читав текст, посебно кроз онај аналитички 
дио, провлачи казивање о односу лидера и чланства странака 
као фактора њиховог успјеха или неуспјеха, о понашању чла- 
нства политичких странака у остваривању амбиција и наравно 
утицају тих феномена на углед и судбину странке, народа и 
државе.

У првом поглављу “Пад Берлинског зида-рушење
СФРЈ” дат је преглед ме|ународних политичких прилика 
насталих послије пада Берлинског зида, у новембру 1990.
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године, и престанка деценијама одржаваног међународног по- 
ретка биполарне подјеле свијета, заснованог на равнотежи 
Источног (комунистичког) и Западног (капиталистичког) бло- 
ка. Посебно je анализиран утицај новонасталих прилика на 
судбину CФРJ и државно-правни статус Црне Горе као и 
околности под којима почиње формирање политичких страна- 
ка и први кораци демократског преображаја. У насталим око- 
лностима, истиче се потреба за формирање националне демо- 
кратске странке која ће се борити за успостављање демокра- 
тије, правне државе, за легитимна права српског народа и 
других народа који живе на овим просторима.

Од другог (“Оснивање Народне странке”) до седмог 
поглавља ( “Припреме Народне странке пред парламентарне 
изборе у Црној Гори 1996. године”) са пуно фактографских 
података прати се развојни пут Народне странке од њеног 
оснивања 12.маја 1990. године, њеног израстања кроз бројне 
активности, преко првих вишестраначких избора (општинс- 
ких, републичких и савезних), постизборних коалиција, до ста- 
туса најјаче опозиционе парламентарне странке у Црној Гори. 
Реалан хронолошки приказ развојног пута, уз добро одабрану 
фактографију, увјерљиво свједочи да је Народна странка пуно 
учинила на демократизацији друштва Црне Горе у назначеном 
периоду.

У следећа два поглавља (“Изборна коалиција Народне 
странке са Либералним савезом-Народна слога” и ”Постизбо- 
рна коалиција Народне странке са Либералним савезом”)
приказани су разлози и околности под којима je дошло до из- 
борне коалиције Народне странке и Либералног савеза, двије 
најјаче опозицине странке али са програмски супротним ста- 
вовима по питању државно-правног статуса Црне Горе, Cрп- 
ске православне цркве, језика и још неких питања. Централни 
мотив за формирање такве изборне коалиције био је рјешење 
социјалних и економских проблема и излазак из постојеће 
кризе. Циљ савеза био je да покаже предности слоге над 
расколима, договарања над спорењима и кончно да се освоји 
већина у Cкупштини која би створила услове за одржавање 
првих демократских избора у Црној Гори, након којих би се 
донијели бројни акти везани за: изборни систем, отвореност
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државних медија и потпуну слободу информисања, за деполи- 
тизацију и скупштинску контролу полиције, за независност 
судства, против криминала, незаконитог богаћења, пљачке 
друштвене имовине. Једном ријечју, за успостављање правне 
државе. Нажалост, вјештим манипулацијама и изборном кра- 
|о м  (од стране актуелног режима) изборна Коалиција је пре- 
трпјела пораз. Према изборном споразуму, Коалиција је пре- 
стала да постоји. Да ли Коалиција треба да настави са радом 
као један политички субјект и поред изборног неуспјеха ?! 
Ово ће бити дилема која ће довести до озбиљних мимоила- 
жења у најужем руководству Народне странке, а на крају и 
до раскола.

Бурни и по много чему драматични дога|аји који су 
кулминирали расколом у Народној странци, дати су у следе- 
ћих пет поглавља (“Скупштина Народне странке у Тивту, 
12.5.1997”, “Јануарски протести 1998”, “Парламентарни 
избори 31.мај 1998. године, преименовање већинског крила 
НС у Српску народну странку”, “Период од 1998. до 2001. 
године”, “Изборна скупштина у Даниловграду 10.02.2001. 
године”). У приказивању и анализи ових догађаја, аутор ко- 
ристи читав низ докумената којима указује: на разлоге који 
су руководили Предсједника Народне странке да скрене са 
програма Народне странке и пружи подршку сепаратистичком 
пројекту Мила \укановића те ступи у коалицију са њим. До- 
ношењем политичких пресуда у спору око имена и насље|а 
Народне странке разголићена је партијска припадност водећих 
институција судске и законодавне власти у Црној Гори. При- 
тисци, уцјене, протјеривање из републичке и општинских ску- 
пштина, пријетње, све до покушаја физичке ликвидације Пре- 
дсједника већинског крила Народне странке- касније Српске 
народне странке, непобитни су доказ о начину рада једног то- 
талитарног система огрезлог у криминалу и корупцији, који 
не бира средства у покушају да уклони са сцене своје поли- 
тичке противнике.

“Парламентарни избори 2001.- изборна коалиција 
Заједно за Југославију” били су велика шанса да се корум- 
пирани Ђукановићев режим пошаље у опозицију. Мада је 
идеја о формирању ове коалиције потекла од СНС, велику
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помоћ пружила je Народна странка, предвођена групом која 
се супротставила политици дотадашњег предсједника и напу- 
стила коалицију са сепаратистичким режимом Мила Ђукано- 
вића. Иако није остварен изборни циљ, ова коалиција je спри- 
јечила Ђукановића у реализацји сепаратистичког пројекта. 
Cтрaнкe коалиције Заједно за Југославију наставиле су коали- 
циону сарадњу са Демократском опозицијом Cрбиje на саве- 
зном нивоу.

Персоналним промјенама у руководству CНC, на “Из- 
борној скупштини СНС у Даниловграду 10.02.2001.” и враћа- 
њем у Парламент након избора, започео је динамични успон 
CНC на политичкој сцени Црне Горе. У поглављима “Редо- 
вна скупштина СНС у Даниловграду 19.02.2002. године”, 
“Парламентарни избори у Црној Гори и изборна коалиција 
Заједно за промјене”, са обиљем фактографског материјала, 
дате су и анализиране политичке активности CНC које су до- 
принијеле расту њеног угледа, као и приказ политичких зби- 
вања у том периоду и нових несупјешних покушаја да се демо- 
кратским средствима скине актуелни режим. У аналитичком 
приступу, аутор врши евалуацију постојећих догађаја, са кри- 
тичким освртом на неке од пропуста опозиције чиме су се 
смањивале шансе за успјешно супротстављање актуелној вла- 
сти која je Црну Гору довела у тешку економску, социјалну 
и политичу ситуацију.

У поглављу “Пресједнички избори у Црној Гори 
2002/3 године”, значајно мјесто je дато иницијативи CНC, 
односно њеног Предсједника, да кандидат опозиције на пред- 
сједничким изборима буде ванстраначка личност-тадашњи ам- 
басадор CРJ у Риму г-дин Миодраг Лекић. Kao свједок и ини- 
цијатор тог предлога, аутор документовано приказује понаша- 
ње појединих опозиционих странака и њихових лидера у одно- 
су на предлог CНC. Апострофирање овог питања има пуно 
оправдање, ако се зна да je г-дин Лекић уживао неоспорни 
углед у Црној Гори и Југославији и подршку ме|ународне 
заједнице. Била је то велика шанса опозиције не само за њено 
јачање и изгледну побједу њеног кандидата на предсједничким 
изборима, већ и последња шанса да се сепаратистички про- 
јекат у Црној Гори заустави. Нажлост, понашањем неких
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странака из коалиције “Заједно за Југославију” и њихових 
лидера, ова шанса је отишла у неповрат. Сада, послије десет 
година, они који су били против г-дина Лекића, призивају га 
као кандидата!! Случај Лекић, само је још један доказ да је 
СНС у једном временском интервалу повлачила политичке 
потезе који су имали пуну политичку и судбинску тежину.

“Удар на Српску народну странку” био је уствари про- 
грамирани удар на њеног Предсједника. Да би остао на нивоу 
интелектуалне коректности и да не би износио све ниске 
ударце које је отрпио, аутор користи неколико кључних доку- 
мената којима се хронолошки приказује ток, али и суштина 
организованог удара. При томе се веома лако може објек- 
тивно сагледати због чега је овај удар организован, ко је ста- 
јао у његовој позадини и ко је бранио, а ко кршио Статут 
и Програм Српске народне странке.

У поглављу “Оснивање демократске српске странке” 
прати се кретање ове странке настале од дијела чланства 
Српске народне странке које није прихватило пучистичке ме- 
тоде групе која је организовала удар на Српску народну ст- 
ранку. Ова странка ће бити истински следбеник изворне идеје 
Народне, односно Српске народне странке и биће изложена 
новим ударима подгоричког режима. Као парламентарна стра- 
нка (у времену док је аутор ове књиге био њен предсједник), 
имаће значајно мјесто на политичкој сцени Црне Горе.

У два следећа поглавља (“ Предреферендумски пери- 
од” и “Послије референдума”) приказани су догађаји који су 
претходили и који су слиједили одржавању референдма о др- 
жавно-правном статусу Црне Горе. Критички су анализирана 
понашања актуелног режима који је кршењем Устава Црне 
Горе и низом незаконитих мјера остварио свој сепаратистички 
пројекат и срушио заједничку државу Србије и Црне Горе, 
вјековни сан српског народа о државном, националном и ду- 
ховном јединству. Са низом докумената, указано је и на про- 
пусте опозиционих странака које су се залагале за очување 
заједничке државе.

На крају, у краћем есејистичком приказу “Општи за- 
кључак” анализира се феномен саборности и раскола са њи- 
ховим специфичностима у Црној Гори. У дилеми, између пе-
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симистичких раскола и оптимистичке саборности, аутор се 
опредјељује за саборност, али истовремено указује да над њом 
увијек лебди злодух раскола који пријети да joj расточи ства- 
ралачку енергију. У краћој анализи дате су неке посебности 
раскола у странкама на власти и опозицији.

Kao посебна нит која веже ову књигу у концепцијску 
цјелину, стоје Интервјуи које je аутор давао у наведеном пе- 
риоду. Приложени интегрално, како су објављивани у шта- 
мпи, они су у овој књизи поређани хронолошки, послије пе- 
тог, деветог, дванаестог, тринаестог, шеснаестог, седамнаес- 
тог, двадесетог и двадесет трећег поглавља. Кроз осам при- 
ложених интервјуа, лако je препознати и схватити став ауто- 
ра ове књиге о најсуптилнијим и најсложенијим питањима и 
процесима у времену његовог активног бављења политиком.

Овакво конципирана књига, са богатством података и 
фактографије, осликава прве године вишестраначја у Црној 
Гори. Ширина обухваћених тема за размишљање и расправу, 
и аналитички приступ аутора по бројним питањима, дају овој 
књизи једну димензију више. На тај начин она би требало да 
прерасте из мемоаристичког штива у студијску анализу једног 
значајног времена у историјском ходу Црне Горе.
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YEARS OF CONCILIARITY AND SCHISMS 

Summary

The author of this book was in leadership positions in the 
People’s Party, the Serb People’s Party and the Serbian Democratic 
Party since 1990. to 2005. Decade and a half was in the epicenter of 
political developments in Montenegro and the FRY and witnessed the 
many political upheavals in the party pluralism. Although the book 
covers events related to these three parties, alongside with the analyti- 
cal monitoring of political developments in the immediate and wider 
environment. Also, along the highway of complex situation in 
Montenegro at the end of the twentieth century, there are other flows 
typical for this area: regional & tribal. There is a whole cluster of per- 
sonalities and characters, more or less important in political events and 
the fate of both -  political parties and the state. The book has in its 
basis a memoir character, but to avoid subjectivity, the author has 
extensively used the rich archives.

The book is structured as follows: Preface, 22 chapters, list of 
documents and bibliography, summary in Serbian, English and 
Russian language and brief biographical details of the author.

In the Preface, with a short account of political developments 
in the time of party pluralism, the author as the main reason for his 
political engagement states struggle to preserve the spiritual, national 
and state unity of the Serbian people and the struggle for democratic 
processes to communism devastated wasteland of Montenegro. This 
section indicates that the book throughout the text, particularly through 
the analytical part, runs the story of the relation of leaders and mem- 
bers of the parties as a factor in their success or failure, the behavior of 
members of political parties in realization of ambition and of course 
the impact of these phenomena on rating and the fate of parties, nations 
and states.

In the first chapter, “The fall of the Berlin Wall-the
breakup of SFRY” provides an overview of the international political 
situation created after the fall of the Berlin Wall in November 1990. 
and ending decades of international order maintained bipolar division 
of the world, based on a balance of Eastern (Communist) and Western
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(Capitalist) blocs. In particular, the impact of emerging circumstances 
on the fate of SFRY and the state and legal status of Montenegro and 
the circumstances under which political parties were being formed and 
the first steps of democracy. In these circumstances the need occurred 
for the formation of a national democratic party that will fight for the 
establishment of democracy, rule of law, the legitimate rights of the 
Serbian people and other people living in this area.

From the second chapter (“The establishment of the 
People’s Party”) to the seventh chapter (“Preparation of the 
People’s Party ahead of parliamentary elections in Montenegro, 
1996“) with a lot of factual data, it is following the path of develop- 
ment of the People’s Party since its foundation, May 12 1990, years of 
its emergence through a number of activities, over the first multiparty 
elections (municipal, republican and federal), election coalitions, to 
the status of the strongest opposition parliamentary party in 
Montenegro. Real chronological overview of the development path, 
with well-selected factography, introduces strong evidence that the 
People’s Party has done a lot to the democratization of Montenegrin 
society within the specified period.

The next two chapters (“The pre-election coalition of the 
People’s Party with the Liberal Party - People’s Unity” and “Post- 
election coalition with the Liberal Party“) presents the reasons and 
circumstances under which there has been made electoral coalition of 
People’s Party and the Liberal Party, the two strongest opposition par- 
ties but with the opposite program positions regarding the constitution- 
al status of Montenegro, Serbian Orthodox Church and language. 
Central motive for forming such electoral coalition was the finding 
solution of social and economic problems and getting out of the crisis. 
The aim of the alliance was to win a majority in the Parliament that 
would create conditions for holding the first democratic elections in 
Montenegro, after which would have been brought a number of docu- 
ments relating to: electoral system, the openness of the national media 
and the freedom of information, to depoliticize the police and parlia- 
mentary control, the independence of the judiciary system, fighting 
crime, ilegaly enrichment, theft of state property. In a word, to estab- 
lish the rule of law. Unfortunately, the skillful manipulation and elec
toral fraud (by the current regime) electoral coalition suffered a defeat. 
According to the election agreement, the Coalition has ceased to exist.
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Does the coalition should continue to work as a political entity, despite 
the failure of the election? This will be a dilemma that will lead to seri- 
ous bypassing in the very leadership of the People’s Party, and in the 
end to the schism.

Troubled and by many dramatic events that culminated to the 
schism in the People’s Party, are given in the following five chapters 
(“The Assembly of the People’s Party in Tivat, 12.05.1997.”, 
“Protests in January 1998”, “Parliamentary Elections 31 May
1998. Renaming the majority wing of the People’s Party to the 
Serbian People’s Party “, “ The period from 1998. to 2001. “,” 
Serbian People’s Party Assembly Constituency in Danilovgrad
10.02.2001.”). In presenting and analyzing these events, the author 
uses a series of documents that indicate: the reasons which led the 
President of the People’s Party to deviate from the program of the 
People’s Party and support the separatist project of Milo Djukanovic 
and to enter into a coalition with him. The making of political verdicts 
in a dispute over its name and political heritage of People’s party, 
exposed party affiliation is the leading institution of judicial and leg
islative power in Montenegro. Pressures, blackmail, expulsion from 
the central and municipal parliaments, threats, all to the attempts of 
physical liquidation of the leaders of the majority wing of the People’s 
Party - later the Serbian People’s Party, are undisputable proof of the 
existence of a totalitarian system abundant in crime and corruption, not 
every means in an attempt to removed from the scene of its policy 
opponents.

“Parliamentary Elections 2001. - Electoral coalition 
Together for Yugoslavia” were a great chance to sent corrupt 
Djukanovic’s regime in opposition. Although the idea of forming this 
coalition came from the Serbian People’s Party, the great help was pro- 
vided by the People’s Party, led by a group that opposed the politics of 
Novak Kilibarda and left the coalition with the separatist regime of 
Milo Djukanovic. Although the goal of election has not been achieved, 
this coalition prevented Djukanovic’s implementation of the separatist 
project. Parties from the Together for Yugoslavia coalition continued 
cooperation with the Democratic opposition of Serbia at the federal 
level.

Personnel changes in the management of Serbian People’s 
Party, on “Assembly election of Serbian People’s Party held in

411



Божидар M. Бојовић

Danilovgrad 10.02.2001.” and returning to Parliament after the elec- 
tion, began the dynamic rise of Serbian People’s Party on the political 
scene in Montenegro. In the sections “Regular Assembly Serbian 
People Party held in Danilovgrad 19.02.2002.” & “The parliamen- 
tary elections in Montenegro and electoral coalition Together for 
changes”, with an abundance of factual material, are given the politi
cal activities of the Serbian People’s Party that contributed to the 
growth of its reputation, as well as a view of political developments 
during this period and new unsuccessful attempts to democratic means 
to remove the current regime. In the analytical approach, the author 
evaluate current events, with a critical review of some of the mistakes 
of the opposition, which have reduced the chances of successfully 
opposing the current government regime of Montenegro that has led to 
difficult economic, social and political situation.

In the chapter “Presidential elections in Montenegro in 
2002/3 “, an important place is given to the initiative of Serbian People 
Party and its president, that the opposition candidate on presidential 
elections would non-party figure - FRY ambassador in Rome, Mr. 
Miodrag Lekic. As a witness and the initiator of the proposition, the 
author displays the documented behavior of some opposition parties 
and their leaders in regards to the proposal of the Serbian People Party. 
Stressing this issue is fully justified, given that Mr. Lekic enjoyed the 
undisputed reputation in Montenegro and the support of the interna
tional community. It was a great chance for the opposition not only to 
strengthen her and win the presidential elections with promising can
didate for president, but also the last chance to stop the separatist proj- 
ect of Milo Djukanovic. Unfortunately, with the behavior of some par
ties from the coalition “Together for Yugoslavia” and their leaders, the 
chance has gone forever. Now, after ten years, those who were against 
Mr. Lekic, call upon him as a candidate!!! Case Mr Lekic, is just 
another proof that the Serbian People Party in one time interval pulled 
political moves that have had historic, visionary weight.

“Attack on Serbian People’s Party” was programmed 
attack on its President. To remain at the level of intellectual correct- 
ness, not exposing all the low blows sustained, the author uses several 
key documents that are displaying in chronological order, process and 
the essence of organized attacks. It is very easy to objectively look at 
why this attack was organized, who stood in his background and who
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defended, and who violate the Statute and Program of the Serbian 
People’s Party.

Chapter “Establishing Democratic People’s Party” follows 
the development of the party formed by members of the Serbian 
People’s Party which has not accepted coup methods that organized 
the attack on the Serbian People’s Party. This party will be a true fol- 
lower of the original ideas of the People’s Party and Serbian People’s 
Party and will be exposed to new strikes from Podgorica’s regime. As 
a parliamentary party (in time while the author of this book was pres- 
ident), will have a significant place on the political scene in 
Montenegro.

The last two chapters (“Pre-referendum period” and 
“After the referendum”) show the events that preceded and followed 
the referendum of state status of Montenegro. The behavior of current 
regime is critically analyzed because of violation of the Constitution of 
Montenegro and a series of illegal measures to achieve their separatist 
project and break state union of Serbia and Montenegro, the centuries- 
old dream of the Serbian nation about state, national and spiritual 
unity. Points are made with a series of documents to indicate the fail- 
ure of opposition parties for conservation of the common state.

Finally, in the short essayistic display of “Instead of a con- 
clusion” there is examination of the phenomenon of conciliarity and 
schisms with their specific characteristics in Montenegro. Towards the 
dilemma between pessimistic schisms and optimistic conciliarity, the 
author opts for conciliarity, but also indicates that above it always hang 
over her demon of schism that threatens to split her dissolving “build- 
ing” energy.

As a separate thread that binds this book in a conceptual 
whole, there are interviews given by the author in this period. They are 
attached integrally, as published in the press, sorted in chronological 
order in this book, after the fifth, ninth, twelfth, thirteenth, sixteenth, 
seventeenth, twentieth and twenty first chapters. Through eight accom- 
panying interviews, it is easy to recognize and understand the views of 
the author of this book on the subtlest and most complex issues and 
processes at the time of his being an active politician.

The concept of this book “ Years of conciliarity and 
schisms“, plentiful of data and facts, is the true portray of multi-
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party system in Montenegro. Also, the width covered topics for con- 
sideration and discussion, and analytical approach by the number of 
issues, give this book one more dimension.
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Годш соборности и раскола

Резгоме

Автор ^тоИ книги бнл на функции партииннх 
лидеров Народнои партии, Сербскои народнои партии и 
Демократскои сербскои партии с 1990. по 2005. года. Полтора 
деслтилетил бнл в епицентре политических сабитил в 
Черногории и СФРГО и свидетелБ болБшенства политиче- 
ских потр^сени^ в рамках партииного плгорализма. Книга 
сопровождает собити^ касаемо трех политических партии, 
одновременно аналитическии сопровождает политические 
собblти^ в узком и широком окружагошем.Тоже самое, в 
месте с сложнои ситуациеи в Черногории в канце 20 го 
века, лвллготсл сложности внутри племен. В ^тои книге ми 
встречаем р азн н е личности, менБше или болБше значи- 
телБнне личности в политических партилх и судБбе как 
партии, так же и судБбе самого гасударства. В основе книги 
принимает характер мемуаров, во избежание субЂективно- 
сти, автор полБзовалса богатои обширнои архивн.

Структура книги следук>ша^ : Предусловие, 22 
главн, список документов и список полbзованb^ литерату- 
ри, резгоме на сербском, русском и англииском ^зblках и 
кароткие биографические даннне из жизни автора.

В предусловие, краткое изложение политических 
движенил во времл партиского плгарализма, автор как 
бутто основнуго причину своего политического у ч асти  
внсказнвает борbбу за сохранение духовного,националbно- 
го и государственного единства сербского народа и борbбу 
за демократическии процесс над коммунизмом в 
Черногории. В ^том разделе указнваетсл на тот факт, что в 
книге в е ^  текст,особенно аналитическал частb, говорит о 
отношение лидера и членства партии как бутто причини 
успеха или неудачи, о поведение политических партии,о 
достижение амбиции и их влилние на судbбу партии, наро- 
да и государства.

В первои главе ” Падение Берлинскои стенн -раз- 
рушение СФРГО ” сделан обзор международних политиче-
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ских возможностеи созданнх после паденил Берлинскои 
стенн, в нолбре 1990. года, и прекрашенил международного 
пор^дка, которни длилсл деслтилетилми бипол^рного раз- 
делени^ мира, на основе баланса Восточнои (коммунисти- 
ческои) и Западнои (капиталистическои) части. Особенно 
анализировано влилние новнх возможностеи на судБбу 
СФРГО и гасударствено горисдическии статус Черногории и 
обсто^телbство на котором н ач и н аета  оформление новнх 
политических партии и первне шаги демократического пре- 
ображени^. В продолжение, л в л л ае т а  необходимостb дл^ 
оформлени^ националbнои демократическои партии кото- 
ра^ будет б о р о ^сл  дл^ установлени^ демократии, гарисди- 
ческого государства, законнне права сербского народа и 
других народов которне живут на ^тои территории.

С второи ( “Создани^ народнои партии“ ) до с е д ^  
мои главн ( “Подготовка Народннх партии дл^ парламен- 
тарннх внборов в Черногории 1996. года”) с болbшим коли- 
чеством факторов с л е д и ^  развитие Народннх партии, с 
момента ие создани^ 12. Мал 1990. года, ие созревание 
через различнне видн де^телbности, через многопартии- 
нне внборн (муниципалbнbе, федералbнblе и республикан- 
ские )поствbборних коалиции, до статуса силbнеИшеИ оппо- 
зиционнои парламентнои партии в Черногории.

Хронологическии обзор р а з в т ^ ,  с болbшим количе- 
ством факторов, дает показание, что Народнал парти^ 
много сделала длл демократизации народа Черногории в 
^том периоде.

В следугаших двух главах ( “Избирателbна коалици^ 
Народнои партии с Либералbним алb^нсом -Народное един- 
ство” и “Поствbборна^ коалици^ Народнои партии с 
Либералbним алb^нсом” ) представл^roтс^ причинb и 
обсто^телbства что св^зано с оформлением вbборне коали- 
ции Народнои партии и Либералbного алb^нса, две си л ^  
неишеи оппозиционнои партии с противоположнbми в з г ^ -  
дами по вопросам государственного горисдического статуса 
Черногории, Сербскои Православнои Црквb и A3biKa. 
Централbнbм мотивом дл^ формированил такои избира- 
телbноИ коалиции л в л л е т а  решение социалbно-^кономиче-
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ских проблем и преодоление кризиса. Целb алb^нса завое- 
в а ^  болbшинство в Ассамбле, что позволит с о з д а ^  усло- 
вил дл^ проведени^ первнх демократических внборов в 
Черногории, после которнх 6bi бнла прин^та акта св^зана 
с избирателbнbм системом, свободои информациеи и депо- 
литизациеи, парламентского контрол^ полиции, независи- 
мости судебнои власти, преступности, незаконнbм обогаше- 
нием, хишением обшественнои собственности. Одним сло- 
вом, с о з д а ^  законностb. К сожаленига, умелbе манипулл- 
ции, фалbсификаци^ вbборов (от актуелbноИ власти ) при- 
вели что 6b  предвbборна^ коалици^ потерпела поражение. 
По договоренности, коалици^ прекратила свое сушествова- 
ние. З а д а е т а  вопрос, коалицил ли должна сушествоватБ 
как политическал организаци^, несмотр^ на провал вbбо- 
ров?! ^то будет дилемма, что приведет к серезном разно- 
гласиго в самом руководстве НационалbноИ партии, в 
конечном итоге к расколу.

Бурнbе и драматические с о б ^ и л  которbе приве- 
ли к расколу в Народнои партии, ^вл^raтс^ в следгоших 5 
главах (“ Собрание народнои партии в Тивате 12.5.1997.года 
“, “В Лнваре 1998. года акции протеста”, “Парламентарнbе 
вbборb зl.Ma^ 1998. года ”, Переименование болbшинства 
к р ^ а  в Сербсои народнои партии ”, “ В периоде от 1998. по 
2001. года”, ‘̂ б о р н а  скупшина СНП в Даниловграде
10.02.2001. года” ). В представление и анализе ^тих ra6bi™ ^ 
автор исполbзует сериго документов, которbе свидетел^ 
ствугат: причин^ которbе привели президента отоити от 
идеи Народнои партии и о к а з а ^  поддержку сепаратиче- 
ском проекту Мила Джукановича и воити в коалициго с ним. 
Прин^ти^ политических решенил в споре около имени и 
наследил Народнои партии, обнаженно партиское принад- 
лежение ведуших учреждени^ судебнои и законодателb- 
нои власти в Черногории.

Давление, шантаж, исклгочение из муниципалbного и 
республиканского собранил, угрозb, попbтки физическои 
ликвидации лидера болbшинственого крbла Народнои пар- 
тии, далш е Сербскои народнои партии, свидетелbствует о 
сушествовании системb в котором распространенb пре-
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ступност и коррупцил, и в ктором не внбирагота средства 
в попнтке снлтил оппонентов.

“ Парламентарние внборн 2001. -вbборна^ коалици^ 
совмесно дл^ ГОгославии” бнли болbша^ шанса дл^ 
отправки режима Джукановича в оппозициго. ^та идел воз- 
никла от коалиции СНП, болbшуro п о м о ^  оказала 
Националbна^ партил, руковод^ша^ групои котора^ внсту- 
пала против политики Новака Килибарде, и вншла из коа- 
лиции с сепаратическои идеи Мила Джукановича и ступи- 
ла в коалициго с ним. Хотл внборн не достигли цел^  коа- 
лици^ успела остан о ви ^  целb Джукановича в реализацие 
сепаратического проекта. Партии коалиции “Совместно дл^ 
ГОгославии”продолжилесотрудничество совместно с 
Демократическои партии Сербии на на федералbном уров- 
не.

Кадровне изменени^ в руководстве ,на” В нборнои 
скупшине СНП в Даноловграде 10.02.2001. года”и возвраше- 
ниго в парламент, н ач и н аета  динамически паде СНС в 
Черногорие. В главах “О чередное заседание СНП в 
Даниловграде 19.02.2002. года”,” Парламентарние внборн в 
Черногорие и внборна коалици^ совмесно длл изменени^” 
с обилием податков и фактографии,указивает на политиче- 
ские деателности СНП, которне внесли вклад в репутациго, 
и обзор политических собнтии в том периоде и неудачннх 
попнток что 6b  демократическим путем удалили текушии 
режим.В аналитическом подходе, автор делает текуше- 
го собнтил, с критикои на бездеиствие оппозиции, что сни- 
зило ш анш  на противосто^ние актуелном режиме котории 
Черногориго привел в т^желуra ^кономическуro, социалbнуra 
и политическуга ситуацига.

В разделе “Президентские внборн в Черногории 
2002/03 года” значимое место принадлежало инициативе 
СНП, точнее его Президента, чтобн оппозиционннм канди- 
датом на президентским внборам бнла внепартиИна^ лич- 
ностb- посол СФРГО в Риме, господин Миодраг Лекич. Как 
свидетелb и инициатор ^того предложени^, автор докумен- 
тированно показнвает поведение определенннх опози- 
ционннх партии и их лидеров, относителbно предложенига
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СНП. Апострофирование ^того вопорса оказbваетс^ вполне 
оправданнbм, если очевидно что господин Лекич наслаж- 
далсл уважением в Чрногории, как и поддержкои междуна- 
родного согоза. ^то бbл болbшоИ шанс оппозиции не ranb- 
ко к ее  укреплениго и победе ее кандидата на президент- 
ских вbборах, но и посnедн^^ возможностb остановитБ 
сепаратистскии проект Мила Джукановича. К сожалениго, 
поведением некоторbх коалиционнbх партии из коалиции 
„Вместе за ГОгославиго“ и их лидеров, ^та возможносљ 
бbла уничтожена. Сегодн^, д е с л ^  лет спуста, те, которbе 
бbли против господина Лекича, приглашагот его 6b^b кан- 
дидатом!! Случаи „Лекич“, лишb одно из доказателbств что 
СНП в определенном преиоде времени делала исторически 
и визионарно значимbе политические шаги.

Удар по Сербскои народнои партии 6bm программи- 
рованbм ударом на ее  Президента. Чтобb остатсл на уров- 
не интеллектуалbноИ корректности и не з а д а в а ^  ударb 
которbе сам принимал, автор полbзуетс^ некоторbми доку- 
ментами болbшоИ важности, показbва^ хронологическии 
пор^док и сутb оранизованного удара. Таким образом воз- 
можно легко и обЂективно осознатb почему организован 
^тот удар, кто находилс^ за ^тим ударом, кто зашишал, а 
кто нарушал Статут и Программу Сербскои народнои пар- 
тии.

В разделе „ Основание демоктратическои сербскои 
партии“ наблвдаетсл движение партии, основаннои часљго 
от Сербскои народнои партии, которал не поддержала 
методb политическои борbбb группb организовавшеи удар 
на Сербскуго народнуго партига. ^та партил будет истиннbм 
поклонником изначалbноИ идеи Народнои, Сербскои народ- 
нои пратии, и будет под о ткр ^и м и  ударами подгоричкого 
режима. Как парламентаранал партил( во врем^ когда 
автор ^того текста бbл ее  президентом) она будет заниматБ 
особое место на политическои сцене Черногории.

В последних двух разделах ( „Период предреферен- 
дума“ и „После референдума“) описанb собbти^ предход^- 
шие и последугошие референдуме о государственно-право- 
вом статусе Черногории. Критически анализированнbе
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поведенил актуалbного режима, которни благодар^ нару- 
шенига Устава Черногории и рлдом незаконннх деиствии, 
осушествил сепаратистскии проект и уничтожил согоз 
Сербии и Черногори^, вековни сон сербского народа о госу- 
дарственном, националbном и духовном единстве.

В конце, в неболbшом ^ссеИном обзоре „Вместо 
заклraчени^“ ан али зи руета феномен соборности и раскола 
и их џарактеристики в Черногории. В дилемме между песи- 
мистическим расколом и оптимистическои соборности, 
автор определлетсл длл соборностb, в то же времл указн- 
ва^ что еи всегда грозит бес раскола, уничтож и^ градив- 
нуга ^нергиra.

Особои ни^го, свазнвагошеи ^ту книгу в концепту- 
алbное целое, ^вл^raтс^ интервbк), даннне автором в ука- 
занном периоде. Показанн интегрално, как публикованн в 
печати, они находлтсл в хронологическом порлдке, после 
п^того, двенадцатого, тринадцатого, шестнадцатого, семна- 
дцатого, двадцатого и д в а д ц а ^  первого раздела. Благодар^ 
вослми интервbra, легко можно узнатb и п о н а ^  мнение 
автора ^тоИ книги о самнх тонких и сложннх вопросах и 
процессах во времл его активного участиа в политике.

Книга „Годн соборности и раскола“ конципирован- 
на^ таким образом, со обилием податков и фактографии, 
верно показнвает первне годн полипартииности в 
Черногории. Разнообразие тематики длл размbшлени^ и 
беседн и аналитическии подход автора к многочисленннм 
вопросам, олицетвор^raт новуго димензига ^тоИ книги.
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РЕЦЕНЗИЈЛ

Др Божидар М. Бојовић -ГОДИНЕ САБОРНОСТИ И 
РАСКОЛА(2012), стр. 420

Свако свједочење о историји која корача заједно са 
њеним судионицима-може бити, и јесте, драгоцјено. Поготово 
од оних који знају да добро запажају и прате историјске про- 
цесе савременог доба и људе који су њихови челници. И не 
само да запажају, већ и да их анализирају и апострофирају 
сваку новину у односу на предходно- прохујало вријеме. И ко- 
ји знају куда су кренули нови историјски процеси: онај који 
то не зна-никада не стиже ни до свога циља.

Проф. др Божидар М. Бојовић-универзитетски нас- 
тавник и политички лидер је један од оснивача Народне стра- 
нке у Црној Гори 1990. године, која има најдужу и најбогати- 
ју историју, од свих странака које данас активно судјелују у 
политичком животу Црне Горе. Ово истичемо и зато што је 
ова књига, уствари, монографија Народне странке новијег вр- 
емена 1990-2006. Свуда у свијету се више цијени странка као 
скупина истомишљеника. A код нас у Црној Гори на још ве- 
ћој су цијени-лидери странке, као личности. За лидерима на- 
род иде. Није случајно што се у Црној Гори сматра да је 
историја, уствари, биографија великих људи. Управо један од 
таквих лидера-признати стручњак медицинских наука- припре- 
мио је књигу Године саборности и раскола, која и својим 
насловом наговјештава велику дилему о располућеној Црној 
Гори. За разлику од неких познатих наших књижевника који 
су наговијестили својим књигама да су нам расколи судбина, 
др Б. Бојовић уноси пуно оптимизма када приоритет даје са- 
борности. Народ бира једно или друго. Судбина је, ипак, у 
његовим рукама. И то је оно сазнање које буди оптимизам. 
Па ипак, бих насловом књиге дао предност саборности, која 
је у овом случају својим садржајем-то мјесто препустила- 
расколу.

Књига Године саборности и раскола је обиман рукопис- 
401 страна куцаног текста. Снадбјевена уобичајеном апара- 
туром и добро одабраном документацијом: факсимилима доку-
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мената, табеларним прегледима и фотографијама које склад- 
но прате текст. Иако је ријеч о рукопису мемоарског карак- 
тера, аутор је на крају приложио и списак литературе и 
докумената-укупно 43, на које се књига ослања. М е|у  њима 
су и неке књиге на енглеском језику: дакле и страна лите- 
ратура.

Књига је структуирана на следећи начин: предговор, 22 
поглавља, списак докумената и коришћене литературе и крат- 
ки биогафски подаци аутора.Приложени су и резимеи-на срп- 
ском, енглеском и руском језику, мало опширнији, јер је 
Црна Гора, и данас, као некада, у свијету врло интересантна.

Већ на почетку књиге се види да ће њен аутор-истори- 
јске токове Црне Горе везати и за збивања у окружењу и на 
Балкану, па и шире од тога. Нема више тачака на планети 
које су “Богу иза л е |а ”. Све су оне у видокругу и међусоб- 
ној взи и зависности-више него икада до сада. Ко то не разу- 
мије ризикује да изабере погрешан пут у будућност, а свака 
странпутица води у хаос.

Аутор ове занимљиве књиге и, рекли бисмо, пио- 
нирског подухвата-прати Народну странку од свог оснивања 
1990.године, њног израстања кроз све разноврснију активно- 
ст, преко првих вишестраначких избора-општинских, републи- 
чких и савезних, изборних коалиција до тада непознатих у 
изборној пракси социјалистичке државе, затим постизборних 
коалиција као значајне новине у политичком животу земље, 
па све грађанског протеста и других видова демократског дје- 
ловања на политичкој сцени Црне Горе. Наравно, ту су и 
неминовни расколи на које је, већ, поодавно указано да су 
наша судбина. На нови начин је изложио и улогу личности у 
свим тим збивањима. Завршна разматраа у овом хроноло- 
шком низу-посвећена су Удару на Српску народну странку, 
која је промијенила име у Српску народну странку, да би се 
данас назвала Нова српска демократија. Елаборацију богатих 
процеса, аутор доводи до референдума 2006. године, када је, 
према резултатима гласања, Црна Гора изабрала пут самос- 
талности, као што су прије ње-већ урадиле- све бивше ју- 
гословенске републике, које су одмах постале чланице ОУН.
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Уз наведену магистралу сложених прилика у Црној 
Гори - тога времена, иду и они други-регионални, племенски- 
тако карактеристични за ово поднебље. Без њих би слика 
збивања била скромнија и тако непотпунија. Многи од тих 
догађаја би били потиснути у заборав, а заслужују трајно 
памћење. у богату емпирију аутор је увео читаву плејаду ли- 
чности и ликова, од којих су зависиле многе усвојене или 
недонешене одлуке Странке. Ослонио се на архивску грађу и 
по том основу ме посјетио на Темпове Мемоаре, које сам, 
такође рецензирао, и који имају више књига грађе од ауто- 
ровог текста. Тиме су и један, и други аутор, свели на нај- 
мању могућу мјеру, уобичајени субјективизам-оваквих издања. 
Тако је поступио и чувени Черчил са својим шестотомним 
мемоарима, о којима сам имао задовољство да говорим-по 
позиву Британског културног центра-у право вријеме.

Навдене асоцијације су први комплимент др Б. Бојо- 
вићу за урађени посао. Али нису једини. Напротив. Књига 
импонује богатством фактографије о мало познатом или са- 
свим непознатом-чега је много, много више. Тако одабрана 
фактографија увјерљиво свједочи да је Народна странка пуно 
учинила на демократизацији друштва Црне Горе у назначеном 
периоду, при чему се ослањала и на богату традицију, коју 
нијесу имале друге странке у Црној Гори. У том смислу апос- 
трофираћемо неке детаље. примјера ради: скинута је петокра- 
ка као симбол једнопартијске диктатуре, покренута је иници- 
јатива да се главном граду Црне Горе- врати име старе 
Подгорице а Универзитету “Вељко Влаховић” име државног 
Универзитета Црне Горе, које и данас носи. Промовисана је 
позната пјесма Краљс Николе-Онамо,онамо...као химна 
Народне странке. То су можда, детаљи по учинку, али су 
више од тога по своме значају. Мали-а велики кораци. Импо- 
нује и сликовитим прегледом сложене политичке ситуације у 
Црној Гори, без оних “бијелих” и “црних” мрља, тако карак- 
теристичних за предходни период политичког живота Црне 
Горе и Југославије. Нека објашњења су тако дата да личе на- 
тоталну историју у теоријском смислу значења те ријечи. 
Дакле, не само политичку. Има дивних пасажа и дубљих ра- 
змишљања. О најсуптилнијим и најсложенијим историјским
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процесима. Такав манир аутора нарочито је испољен кроз 
његове јавне наступе, најчешће-интервјуе које је давао црно- 
горским и београдским медијима у интервалу до 2006. године. 
У једном од њих, он наговјештава да “коалиција с либерали- 
ма- води у наручје сепаратизма” (150). Догађаји су му дали 
за право. Владајућа ДПС је напустила свој дотадашњи југо- 
словенски програм и опредијелила се за радикални сепарати- 
зам. Као партија власти ДПС је прво хапсила либерале-као 
сепаратисте, да би послије свог политичког преокрета прих- 
ватила њихов програм-и квалификовала неподобним све који 
нису за сепаратну Црну Гору. Све изложено, међутим, не 
значи да ће бити en bloc прихватане и прихваћене све оцјене 
аутора-о процесима и људима у њима. Он је понудио само 
своје виђење. И то је добро, с обзиром, да је ослоњено на до- 
кументацију са којом је располагао. Времену је препустио 
коначан суд-о свему. И у томе је у праву.

Ширином захвата тема за размишљање и расправу и 
начином њихове обраде, аутор нам је практично ускратио при- 
говоре на књигу Године саборности и раскола. Можда би се 
могла ставити и пођекоја сугстија, али се плашим да то не 
личи на ону народну мудрост о накнадној памети. Или ону 
пристојнију: После битке је лако бити генерал. Можда је и 
сами аутор, књиге данас прерастао неке етапе пређеног пута 
Народне странке, којој је посветио ову књигу.

Да се вратимо страначком плурализму у Црној Гори. 
По том основу долазило је, кроз историју, до раскола, више 
него до саборности. Аутор је уочио и навео оне најосновни- 
је: државност Црне Горе, вјерско питање, национално питање, 
уједињење српства, муслиманско питање као дио идентитета. 
Нејасан је, међутим, став да ли оснивати организације Наро- 
дне странке-изван Црне Горе, каквих је заиста било. За до- 
падање је ауторов став који ћемо цитирати: “Борили смо се 
иза права оних-са којима се не слажемо” (24). Заслужује ши- 
ру елаборацију и став: “Никада нећемо допустити лати- 
низацију Његошевог огњишта и прекрштавање Црногораца”. 
Рецимо још да су добро одабрани цитати угледника, сарадни- 
ка и гостију Народне странке, који су чинили и чине инте- 
лектуалну елиту земље-одакле су. Они вјерно дочаравају
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атмосферу времена и услова у којима се радило. Али често 
доносе и поруке које би требало запамтити, неке смо већ 
цитирали. Цитираћемо и генерални став аутора да се увијек 
опредјељивао “за Голготу”- и никада за срамоту!. Најзад ћу 
рећи да је у књизи продефиловала читава генерација изузе- 
тних личности које су обиљежиле своје вријеме. Али које су 
како аутор често каже-доносиле на политичку сцену Црне 
Горе и онај виолетни карактер-динарског човјека.

На крају рецензије желимо да апострофирамо у првом 
реду богатство података које садржи књига Године саборно- 
сти и раскола проф. др Божидара Бојовића. У том смислу она 
је права енциклопедија фактофрафије. Драгоцјена је и њена 
прича о првим годинама вишестраначја у Црној Гори и посеб- 
но свеукупног дјеловања Народне странке-тада најјаче опози- 
ционе странке у Црној Гори, која има и најдужу и најбогати- 
ју традицију-од свих странака које су икада дјеловале или 
дјелују у Црној Гори. Тај квалитет и то првјенство носи са 
собом ова књига. Из тога произилазе и добронамјерне су- 
гестије, које су дате у увјерењу да могу још више подићи 
квалитет ове добре књиге. Можда би се 22 поглавља могла 
сажети и груписати у много мањи број. Међутим, аутор је 
признати стваралац који је одавно стекао право чак и на соп- 
ствену методологију.

Поред наведених сугестија у погледу структуре књиге, 
добро би било да се кроз постојећи уводни дио још потпуни- 
је- на есејистички начин обраде- Лидери и странке, јер се 
иначе кроз текст читаве књиге провлачи нит о таквим суко- 
бима код свих странака на политичкој сцени Црне Горе. 
Увјерени смо да такав начин размишљања-филозофирања- 
сасвим лежи аутору књиге.

Много тога је стављено у исту раван-и драгоцјени де- 
таљи који књигу чине врло читљивом и они сложени проце- 
си који заслужују чак и посебне студије. И оне оперативне 
активности што организује свака странка и оне од ширег 
политичког, па и друштвеног интереса.

Кроз Општи закључак књиге аутор је отворио питање 
да ли у Црној Гори може бити народне слоге - са великим и 
малим словом НС. Па и даље остаје актуелно питање да ли
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су и данас расколи и диобе судбина њеног народа , како су 
одавно то видјели и записали угледни писци. Прихватљив је 
одговор аутора ове књиге, мада је доста тога оставио дола- 
зећим генерацијама. Слажемо се са врло прецизном оцјеном 
да расколи нијесу специфичност Црне Горе- нити само њених 
политичких лидера. Од те болести боловале су и болују мно- 
ге политичке странке, не само у Црној Гори. Зато се често 
цијепају и по вертикали и по хоризонтали. То се питање ра- 
змишља, истражује и студира - на дуги рок.

Књига Године саборности и раскола проф. др Божи- 
дара М. Бојовића је пионирски подухват, који може бити и 
прототип у рипреми сличних монографија, као практични 
приручник за рад политичких активности било које политичке 
странке у Црној Гори. као такав овај рукопис сам себе пре- 
поручује за објављивање. Ми то само запажамо и са задово- 
љством апострофирамо.

Академик др Зоран Лакић

Подгорица, 10 септембар 2012

426



ГОДИНЕ САБОРНОСТИ И  РАСКОЛА

О АУТОРУ

Проф. др Божидар М. Бојовић 
рођен је 1938. године у Потпећу.
Вишу реалну гимназију завршио у 
Пљевљима, Медицински факултет у 
Београду, а специјализацију педија- 
трије у Београду. Послиједипломске 
студије из дијабетологије и ендокри- 
нологије завршио је у Загребу, а до- 
кторску дисертацију у Новом Саду.
Као љекар, радио у Рожају, Котору 
и Подгорици. Формирао је прво 
Одјељење дјечје ендокринологије на 
Дјечјој клиници у Подгорици. Први 
је професор педијатрије и шеф катедре за педијатрију на 
Медицинском факултету у Подгорици, као и визитинг про- 
фесор на Медицинском факултету у Крагујевцу. У оквиру 
стручног усавршавања боравио на више познатих центара у 
Европи и Америци. Објавио је 223 научна и стручна рада у 
земљи и иностранству, аутор је 10 монографија, коаутор у 7 
монографија и 2 универзитетска уџбеника. Рецензент у више 
научних и стручних публикација. Био је предсједник Удру- 
жења ендокринолога Југославије и Педијатара Црне Горе. 
Члан је Медицинског одбора и Одбора за деморафска ис- 
траживања Црногорске академије наука и умјетности, Удру- 
жења клиничких ендокринолога Америке, Балканске и Ме- 
дитеранске медицинске уније. Члан је уређивачких савјета и 
издавачкихн одбора више домаћих и страних часописа из 
области педијатрије, ендокринологије, дијабетологије и боле- 
сти метаболизма. Добитник је Златне повеље Универзитета 
Црне Горе, Златне плакете Српског љекарског друштва, Зла- 
тне повеље Друштава за борбу против шећерне болести Ју- 
гославије, Златне повеље Друштава за борбу против шећерне 
болести Црне Горе и више других стручних признања.

Др Божидар Бојовић је један од оснивача Народне ст- 
ранке и њен потпредсједник од оснивања 199о. до 1997. годи- 
не. Послије Килибардиног напуштања изворног програма,
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Бојовић је предсједник већинског крила Народне странке, које 
је касније преименовано у Српску народну странку, чији је 
Бојовић оснивач и први предсједник. Послије удара на СНС. 
Бојовић остаје предсједник одвојеног крила, које је преимен- 
овано у Демократску српску странку. Био је посланик Наро- 
дне странке у Скупштини Црне Горе (1992-1997.). Био је 
посланик у Скупштини СРЈ у Вијећу република у три манда- 
та, као представник НС, СНС и ДСС. Као представник ДСС 
посланик у Парламентарној скулпштини Савјета Европе 2003
2005. Од 2006. године ванстраначка личност. Ожењен, отац 
троје дјеце, има, за сада, четворо унучади. Говори енглески, 
служи се руским и француским језиком.
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