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Сажетак
Односe из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Цр не Го ре по сле не стан-

ка њи хо ве за јед нич ке др жа ве 2006. го ди не од ли ко ва ле су број не 
осци ла ци је. Они су умно го ме би ли ве за ни и за ин тер пе со нал не 
од но се из ме ђу но си ла ца вла сти у Бе о гра ду и Под го ри ци. Та ко ђе, 
јед но стра но про гла ше ње ко сов ске не за ви сно сти 2008. го ди не и 
при зна ње тог чи на од стра не зва нич не Под го ри це ре ме ти ло је од-
но се из ме ђу две ју зе ма ља у ка сни јем пе ри о ду. Ипак, на кон до ла ска 
Срп ске на пред не стран ке на власт у Ср би ји 2012. го ди не еви ден-
тан је но ви и по вољ ни ји тренд у би ла те рал ним од но си ма са Цр ном 
Го ром. Аутор, с тим у ве зи, ука зу је и на по ја чан обим ме ђу соб них 
по се та зва нич ни ка две ју др жа ва то ком 2013. и 2014. го ди не.

Срп ско-цр но гор ске од но се, ка ко под вла чи аутор, ка рак те ри-
шу и од ре ђе ни кон стант ни про бле ми, а ко ји су ве за ни за још увек 
не де фи ни са ну ме ђу др жав ну гра ни цу и по ло жај Ср ба у Цр ној Го-
ри/Цр но го ра ца у Ср би ји. Та ко ђе, зна ча јан про блем пред ста вља и 
од су ство пот пи си ва ња ме ђу др жав ног спо ра зу ма о двој ном др жа-
вљан ству из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Цр не Го ре.

Аутор, ипак, оче ку је да ће се у на ред ном раз до бљу срп ско-
цр но гор ски од но си умно го ме по бољ ша ти, као и да ће обе др жа ве 
као „пред вод ни це“ про це са европ ских ин те гра ци ја на За пад ном 
Бал ка ну то учи ни ти и за хва љу ју ћи ком пле мен тар но сти њи хо вих 

* Рад је реализован у оквиру пројекта „Србија у савременим међународним интегратив-
ним процесима – спољнополитички, међународни, економски, правни и безбедносни 
аспекти“ Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, бр. 
OI 179023 за период 2011–2015.
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дру гих спољ но по ли тич ких ци ље ва (са рад ња у ре ги о ну, са рад ња 
у окви ру ме ђу на род них ор га ни за ци ја, и сл.). На са мом кра ју ра да 
аутор ис ти че да је нео п ход но да се вла сти у Бе о гра ду и Под го ри-
ци од рек ну ло шег на сле ђа го то во две де це ни је ду гих ме ђу соб них 
раз ми ри ца и не спо ра зу ма, и да до дат но ин тен зи ви ра ју обо стра ну 
са рад њу. 
Кључ не ре чи:  Ре пу бли ка Ср би ја, Цр на Го ра, би ла те рал ни од но си, гра ни-

це, ма њин ске за јед ни це, двој но др жа вљан ство

1. СРП СКО-ЦР НО ГОР СКИ ОД НО СИ  
ИЗ МЕ ЂУ РАС ПА ДА ДРУ ГЕ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ (1991)  

И СТИ ЦА ЊА НЕ ЗА ВИ СНО СТИ ЦР НЕ ГО РЕ (2006)

На кон фак тич ког рас па да не ка да шње Со ци ја ли стич ке Фе де-
ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је и оси ва ња Са ве зне Ре пу бли ке Ју-
го сла ви је, 27. апри ла 1992. го ди не, са чи ње не од Ре пу бли ке Ср би је 
и Ре пу бли ке Цр не Го ре, но во о сно ва на фе де рал на др жа ва има ла је 
број не про бле ме, а пре све га у ве зи са ме ђу на род ним санк ци ја ма 
и дру гим по ли тич ким и рат ним окол но сти ма ко је су по сто ја ле у 
окру же њу.1) Пр ви на го ве шта ји раз ла за из ме ђу ре пу блич ких ру ко-
вод ста ва у Бе о гра ду и Под го ри ци по ја ви ли су се већ кра јем 1997. 
го ди не и то по сле рас це па у ра ни је мо но лит ној вла да ју ћој Де мо-
крат ској пар ти ји со ци ја ли ста Цр не Го ре (ДПС).2) Већ та да се у 
Цр ној Го ри по но во ре а фир ми ше тра ди ци о нал на про шло ве ков на 
уну тра шња ли ни ја по де ле из ме ђу сна га ко је су се за ла га ле за ја ча-
ње су бјек ти ви те та Цр не Го ре уну тар бив ше СР Ју го сла ви је и оних 
по ли тич ких пар ти ја ко је су же ле ле очу ва ње та да шње фе де рал не 
за јед ни це са Ре пу бли ком Ср би јом.3)

1) Ви де ти: Жив ко Ан дри ја ше вић, Исто ри ја Цр не Го ре, Vu ko tić Me dia, Atlas fon da ci ja, Бе-
о град, 2015, стр. 343–361.

2) Реч је о пар ти ји ко ја је на ста ла тран сфор ма ци јом не ка да шњег Са ве за ко му ни ста Цр не 
Го ре (СКЦГ). Ibi dem, str. 343–361.

3) Це ло куп на са вре ме на исто ри ја Цр не Го ре на кон не стан ка ње не др жав но сти 1918. го-
ди не би ла је обе ле же на уну тра шњим по де ла ма, а за пра во ве за ним за њен по ло жај. Са 
јед не стра не „бје ла ши“ су се без ре зер вно за ла га ли за ује ди ње ње и за јед нич ки жи вот са 
су сед ном Ср би јом, док су „зе ле на ши“ би ли за фе де рал ну асо ци ја ци ју ју жно сло вен ских 
на ро да, али че сто и за не за ви сну Цр ну Го ру. Ви де ти: Жив ко Ан дри ја ше вић, Исто ри ја 
Цр не Го ре, op. cit., стр. 254–306.

 Нај и зра зи ти је по де ле овим по во дом до ла зе до из ра жа ја то ком Дру гог свет ског ра та у 
окрут ним уну тар цр но гор ским об ра чу ни ма, а по ње го вом окон ча њу сле ди кон сти ту и-
са ње и ре а фир ми са ње цр но гор ске др жав но сти уну тар сло же не ју го сло вен ске др жа ве 
све до ње ног рас па да. Ви де ти: Ра до је Па јо вић, Кон тра ре во лу ци ја – чет нич ки и фе де-
ра ли стич ки по крет 1941-1945, „Обод“, Це ти ње, Исто риј ски ин сти тут СР Цр не Го ре, 
Ти то град, 1977, стр. 17–550.
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Упо ре до са еска ла ци јом ко сов ске кри зе и са по чет ком вој не 
кам па ње Се вер но а тлант ског са ве за на та да шњу СР Ју го сла ви ју од 
мар та до ју на 1999. го ди не до дат но се про ду бљу је раз дор из ме ђу 
вла сти две ју ре пу бли ка чла ни ца. Из Цр не Го ре је, у ме ђу вре ме ну, 
сти гло и не ко ли ко пред ло га за ре де фи ни са ње по сто је ће двој не фе-
де ра ци је и ње но пре о бли ко ва ње у „ла ба ви ју” асо ци ја ци ју др жа ва.4)

Исти про цес је на ста вљен и по сле про ме не вла сти у Бе о гра-
ду, 5. ок то бра 2000. го ди не, а усле ди ле су и но ве тен зи је из ме ђу 
ру ко вод ста ва Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Цр не Го ре, а у ве зи 
са тран сфор ма ци јом та да већ из ра зи то не функ ци о нал не СР Ју го-
сла ви је. Ово је ре зул ти ра ло оја ча ним ан га жма ном Европ ске уни је 
на убла жа ва њу на ве де них не су гла си ца, ко је су пре ти ле да на од ре-
ђе ни на чин ра ди ка ли зу ју при ли ке уну тар Цр не Го ре, те да до ве ду 
до зна чај ни јих уну тра шњих не ста бил но сти. Ре зул тат ова квог ан-
га жма на би ло је и фор ми ра ње др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на 
Го ра, ко ја је по сто ја ла од 2003. до 2006. го ди не.5)

Тре ба на по ме ну ти да др жав на за јед ни ца ни је ус пе ла да у 
на ве де ном вре мен ском раз до бљу и су штин ски де лу је као функ-
ци о нал на др жа ва, што је са мо до дат но оп те ре ти ло од но се из ме ђу 
две ју др жа ва чла ни ца. Ме ђу тим, по што је „Устав на по ве ља др жав-
не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра“ пред ви ђа ла мо гућ ност одр жа ва-
ња ре фе рен ду ма у др жа ва ма чла ни ца ма, вла сти у Цр ној Го ри су, 
у скла ду са овим ак том, а на кон прет ход не са гла сно сти до би је не 
од Европ ске уни је, ор га ни зо ва ле ре фе рен дум о др жав но прав ном 
ста ту су.6) На овом ре фе рен ду му, одр жа ном 21. ма ја 2006. го ди не, 
55,5% гра ђа на Цр не Го ре опре де ли ло се за ње ну не за ви сност.7) 
Убр зо за тим је усле ди ло и фор мал но про гла ше ње цр но гор ске не за-
ви сно сти (3. јун 2006), ње но ме ђу на род но при зна ње и учла ње ње у 

4) Ви де ти до ку мент Вла де Ре пу бли ке Цр не Го ре из ав гу ста 1999. го ди не – „Осно ви но вих 
од но са Цр не Го ре и Ср би је”, Вре ме, Бе о град, 4. ја ну ар 2001. До ку мент је са др жао еле-
мен те за ства ра ње „Са ве за не за ви сних и су ве ре них др жа ва Цр не Го ре и Ср би је“. Овај 
аран жман је пред ви ђао de fac to кон фе де ра ци ју две ју ме ђу на род но при зна тих др жа ва са 
за јед нич ким ор га ни ма – пред сед ни ком, Скуп шти ном и Са ве том ми ни ста ра.

5) Др жав на за јед ни ца Ср би ја и Цр на Го ра фор ми ра на је 2003. го ди не усва ја њем „Устав не 
по ве ље“ (Слу жбе ни лист Ср би је и Цр не Го ре, бр. 1/2003), као те мељ ног кон сти ту тив ног 
ак та. Ме ђу тим, објек тив но она ни ка да ни је би ла у пот пу но сти им пле мен ти ра на, а тре ба 
на по ме ну ти и да је др жав на за јед ни ца за пра во на ста ла на ин си сти ра ње Европ ске уни је 
пот пи си ва њем „По ла зних осно ва за пре у ре ђе ње од но са Ср би је и Цр не Го ре“ (14. март 
2002).

6) „Устав на по ве ља др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра“, op. cit., члан 60, став 1–3.

7) Услов ко ји је Европ ска уни ја по ста ви ла пред та да шње вла сти Цр не Го ре био је да ће се 
ре фе рен дум о ње ном ста ту су сма тра ти успе шним је ди но уко ли ко се „за“ не за ви сност 
из ја сни ви ше од 55% иза шлих гла са ча.
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број не ме ђу на род не ор га ни за ци је (Ује ди ње не на ци је, Са вет Евро-
пе, Ор га ни за ци ја за европ ску без бед ност и са рад њу, итд.).8)

2. ОД НО СИ ИЗ МЕ ЂУ  
ЦР НЕ ГО РЕ И СРБИЈЕ ПО СЛЕ 2006. ГО ДИ НЕ – 

РАЗДОБЉЕ КОНСТАНТ НИХ ОСЦИ ЛА ЦИ ЈА

По сле про гла ше ња не за ви сно сти Цр не Го ре до шло је до пр-
во бит ног, те по мно ги ма оче ки ва ног, до дат ног за хла ђе ња од но са 
из ме ђу Бе о гра да и Под го ри це. На и ме, та да је у Ср би ји на вла сти 
би ла ко а ли ци ја оку пље на око Де мо крат ске стран ке Ср би је, а ко ја је 
ак тив но по др жа ва ла По крет за очу ва ње за јед нич ке др жа ве у Цр ној 
Го ри. По себ но су ови од но си би ли до дат но за тег ну ти због чи ње ни-
це да је Под го ри ца че сто у јав ном дис кур су го во ри ла о отво ре ном 
„ме ша њу” су сед не Ср би је у уну тра шње ства ри но во су ве ре не др-
жа ве. Ср би ја је, ме ђу тим, убр зо на кон ре фе рен ду ма, од но сно 15. 
ју на 2006. го ди не при зна ла Цр ну Го ру, а на кон све га се дам да на 
би ли су ус по ста вље ни и ди пло мат ски од но си.9) У ме ђу вре ме ну то-
ком про те клих не ко ли ко го ди на отво ре ни су и кон зу лат Ср би је у 
Хер цег Но вом (март 2011), као и кон зу лат Цр не Го ре у Срем ским 
Кар лов ци ма (јул 2015).

Вла да Цр не Го ре је још кра јем 2006. го ди не, усво ји ла до ку-
мент под на зи вом „Спољ но по ли тич ки при о ри те ти Цр не Го ре“.10) 
У овом стра те шком спољ но по ли тич ком до ку мен ту на гла ше на је 
евро а тлант ска пер спек ти ва зе мље, као и ње но ја сно по зи ци о ни ра-
ње као кон струк тив ног ак те ра и парт не ра у ре ги о ну Ју го и сточ не 
Евро пе. На ве де ни до ку мент са др жи и кон ста та ци ју да ни је мо-
гу ће успе шно при сту пи ти Европ ској уни ји и/или Се вер но а тлан-
ском са ве зу (НА ТО) без прет ход ног ин тен зи ви ра ња би ла те рал не 
и мул ти ла те рал не са рад ње у ре ги ји За пад ног Бал ка на и Ју го и сточ-
не Евро пе.11) Но, зна чај но је на по ме ну ти и да је у пр вој вер зи ји 
овог до ку мен та би ло по себ но ука за но на зна чај са рад ње ове зе-
мље са Ре пу бли ком Ср би јом. У том сми слу би ло је на ве де но да 
ће Цр на Го ра са Ср би јом „на ста ви ти да раз ви ја ти је сне ве зе због 

8) На кон про гла ше ња не за ви сно сти Цр на Го ра је по ста ла 192. чла ни ца Ује ди ње них на ци ја 
(28. јун 2006). Ви де ти: Жив ко Ан дри ја ше вић, Исто ри ја Цр не Го ре, op. cit., стр. 306.

9) „Би ла те рал ни од но си: Ср би ја“, Ми ни стар ство вањ ских по сло ва и европ ских ин те гра-
ци ја Цр не Го ре, Ин тер нет, http://www.mvpei.gov.me/ru bri ke/bi la te ral ni-od no si/bi la te ral ni-
od no si/sr bi ja, 18/08/2015.

10) „Спољ но по ли тич ки при о ри те ти Цр не Го ре”, Вла да Цр не Го ре, 15. но вем бар 2007.

11) У пре ам бу ли Уста ва Цр не Го ре (2007), став 5. ја сно се на во ди и ис ти че ње на евро а тлант-
ска ин тен ци ја. Ово је је ди ни слу чај ове вр сте у пост ју го сло вен ској устав ној тра ди ци ји.
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ни за исто риј ских, кул тур них и еко ном ских фак то ра”.12) Би ло је, 
исто вре ме но, на гла ше но да то под ра зу ме ва од нос „рав но прав ног 
парт нер ства и ува жа ва ња“ Ре пу бли ке Цр не Го ре од стра не су-
сед не Ре пу бли ке Ср би је.13) Ме ђу тим, у ак ту ел ној вер зи ји овог до-
ку мен та, ко ји је у скла ду са тре нут ном устав ном тер ми но ло ги јом у 
ме ђу вре ме ну пре и ме но ван у „Вањ ско по ли тич ке при о ри те те Цр не 
Го ре“, из о стао је пр ви на ве де ни ци тат из овог до ку мен та о „ти је-
сним“ ве за ма из ме ђу две ју др жа ва, а ко ји су усло вље ни раз ли чи-
тим чи ни о ци ма, док је дру ги остао.14)

То ком рас пра ве о но вом Уста ву Цр не Го ре из 2007. го ди не 
усле ди ла је по ја ва но вог ни за про бле ма у од но си ма две ју др жа ва, 
а ко ји су се од но си ли пре вас ход но на та ко зва на цр но гор ска иден-
ти тет ска пи та ња.15) Очи глед на је би ла на ме ра та да и са да вла да-
ју ће ко а ли ци је Де мо крат ске пар ти је со ци ја ли ста Цр не Го ре и Со-
ци јал де мо крат ске пар ти је (СДП) да и по ред при вид ног гра ђан ског 
ка рак те ра др жа ве про ба ју да у текст но вог кон сти ту тив ног ака та 
„угра де“ од ре ђе не еле мен те „ре де фи ни са ног” цр но гор ског на ци о-
нал ног иден ти те та.16) То се од но си ло на слу жбе ну упо тре бу но во-
у ве де ног цр но гор ског је зи ка, а по том и на др жав не сим бо ле, ко је 
су још 2004. го ди не про мо ви са ле ове вла да ју ће пар ти је.17) Ово је 
иза зва ло, по ко зна ко ји пут, но ве по де ле уну тар цр но гор ског дру-
штва, а зва нич ни Бе о град је, нај че шће с пра вом, че сто ука зи вао на 
не а де ква тан и не де фи ни сан ста тус Ср ба у Цр ној Го ри. Та кав по-
ло жај при пад ни ка ове за јед ни це остао је не про ме њен и до да нас.

Од но си из ме ђу Ср би је и Цр не Го ре су зна чај но би ли по-
гор ша ни и ра ди ка ли зо ва ни по сле при зна ња не за ви сно сти Ко со ва 
од стра не вла сти у Под го ри ци (9. ок то бра 2008). Ово је иза зва ло 
„бу ји цу“ ре ак ци ја у зва нич ној Ср би ји и не ко ли ко на ред них го ди-
на је ути ца ло на раз вој би ла те рал них од но са.18) Иако Цр на Го ра 

12) „Спољ но по ли тич ки при о ри те ти Цр не Го ре“, op. cit.

13) Ibi dem.

14) „Вањ ско по ли тич ки при о ри те ти Цр не Го ре“, Ми ни стар ство вањ ских по сло ва и европ-
ских ин те гра ци ја Цр не Го ре, Под го ри ца, Ин тер нет, http://www.mvpei.gov.me/mi ni star-
stvo/spolj no-po li tic ki-pri o ri te ti, 12/08/2015.

15) Дра ган Ђу ка но вић, „‘Иден ти тет ска пи та ња’ и ли ни је уну тра шњих по де ла у Цр ној Го-
ри“, Ме ђу на род ни про бле ми, год. LXVI, бр. 3–4, ИМПП, Бе о град, 2014, стр. 395–422.

16) Ви де ти: Дра ган Ђу ка но вић и Иво на Ла ђе вац, „Кон цеп ци ја ‘устав ног на ци о на ли зма’ у 
кон сти ту тив ном ак ту Ре пу бли ке Цр не Го ре“, Те ме, год. XXXIV, бр. 2, Уни вер зи тет у 
Ни шу, Ниш, 2010, стр. 289–298.

17) Ми ша Ђур ко вић, „Ка ко се кон сти ту и шу на ци је: цр но гор ски слу чај“, Со ци о ло шки пре-
глед, год. XLIV, бр. 1, Бе о град, 2010, стр. 3–36.

18)  Зва нич ни Бе о град је та да про гла сио пер со ном non gra ta та да шњу ам ба са дор ку Цр не 
Го ре Ан ку Вој во дић.
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ду го ни је ус по ста ви ла фор мал не ди пло мат ске од но се са Ко со вом, 
прав да ју ћи то ну жно шћу укљу чи ва ња Цр но го ра ца у кон сти ту тив-
ни акт овог са мо про кла мо ва ног не за ви сног ен ти те та, ја сно је да је 
да ова кав од нос Под го ри це пре ма При шти ни и умно го ме ути цао на 
од но се са зва нич ним Бе о гра дом.19)

Го то во исто вре ме но, вла сти у Под го ри ци по ка зи ва ле су стал-
ну и не рет ко нео прав да ну бо ја зан од то га да се по ли тич ки чи ни о ци 
вла сти и опо зи ци је у Ср би ји су штин ски ни су од ре кли иде ја ве за-
них за ожи вља ва ње фе де рал не/кон фе де рал не за јед ни це са Цр ном 
Го ром. Та ко су оне у сва ком по те зу зва нич ног Бе о гра да, а по себ но 
ве за но за усва ја ње стра те ги је о срп ској ди ја спо ри 2011. го ди не, ви-
де ле бо ја зан у ве зи са оспо ра ва њем ње не не за ви сно сти и, ка ко се 
на во ди ло, „гра ђан ског ка рак те ра“ др жа ве.20) На и ме, у пр во бит ном 
тек сту овог до ку мен та би ло је ис так ну то да Ср би у Цр ној Го ри мо-
ра ју по ста ти кон сти ту тив ни на род, за јед но са Цр но гор ци ма, иако 
је ова др жа ва пре ма ње ном Уста ву из 2007. го ди не би ла де фи ни са-
на као гра ђан ска, а не ет но на ци о нал на.21)

Кул ми на ци ја ло ших би ла те рал них од но са из ме ђу Ср би је и 
Цр не Го ре би ла је ве за на за, на од ре ђе ни на чин, и ин тер пер со нал не 
од но се из ме ђу но си ла ца вла сти у Бе о гра ду и Под го ри ци. Не ко ли ко 
по след њих го ди на вла да ви не ко а ли ци је оку пље не око Де мо крат-
ске стран ке и та да шњег пред сед ни ка Ср би је, Бо ри са Та ди ћа, а по-
себ но на кон 2008. го ди не, вид но је по сто ја ло не по ве ре ње из ме ђу 
две ју зе ма ља, ко је се су штин ски про ме ни ло тек на кон до ла ска Срп-
ске на пред не стран ке на власт у Ср би ји по ло ви ном 2012. го ди не.22) 
Шта ви ше, по је ди ни пред став ни ци вла сти у Под го ри ци отво ре но 
су то ком кам па ња за из бо ре у Цр ној Го ри твр ди ли да се зва нич ни 
Бе о град ме ша у та мо шњи из бор ни про цес по др шком (про)срп ској 

19) И по ред обо стра ног отва ра ња ам ба са да Ко со ва и Цр не Го ре, ови од но си су и да ље на 
кон зу лар ном ни воу јер зва нич на Под го ри ца упор но ин си сти ра да се Цр но гор ци ма на 
Ко со ву оси гу ра устав ни трет ман при зна те ет нич ке ма њи не. Но, по сто је на ја ве да ће се 
ово пи та ње ре ши ти до кра ја 2015. го ди не. Ви де ти: Ра до мир То мић, „Цр но гор ци у ‘па ке-
ту’ са Ср би ма“, По бје да, год. LXXI, бр. 17832, Под го ри ца, 12. ав густ 2015, стр. 2–3. 

20) Из пр во бит ног тек ста ове стра те ги је из ба че ни су ста во ви о ну жно сти ус по ста вља ња 
„кон сти ту тив но сти“ срп ског на ро да у Цр ној Го ри. Ви де ти ко на чан текст: Стра те ги-
ја очу ва ња и ја ча ња од но са ма тич не др жа ве и ди ја спо ре и ма тич не др жа ве и Ср ба у 
ре ги о ну, Ми ни стар ство ве ра и ди ја спо ре Вла де Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град, 2011, стр. 
37–38.

21) Ви де ти: Дра ган Ђу ка но вић, „За не ма ре ни гра ђа нин и ‘све моћ ни’ ет нос – ле ги ти ма циј-
ски те ме љи пост ју го сло вен ских др жа ва и ен ти те та“, у збор ни ку: Уста ви у вре ме ну кри-
зе: пост ју го сло вен ска пер спек ти ва (при ре ди ли: Ми лан По ду на вац, Би ља на Ђор ђе вић), 
Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Удру же ње за по ли тич ке на у ке Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град, 
2014, стр. 103–118.

22) „Ми ло Ђу ка но вић: Од но си Цр не Го ре и Ср би је ни ка да ни су би ли бо љи у но ви јој исто-
ри ји“, ТАН ЈУГ, 27. де цем бар 2013.
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опо зи ци ји. Ме ђу тим, на по след њим пар ла мен тар ним из бо ри ма у 
Цр ној Го ри, ко ји су би ли одр жа ни то ком ок то бра 2012. го ди не, би-
ло је еви дент но да та квог ме ша ња ни је би ло, те су с тим у ве зи би-
ли са гла сни и Под го ри ца и Бе о град.

Ср би ја је, то ком про те кле три го ди не, у скла ду са по ступ ним 
ре де фи ни са њем сво је ре ги о нал не ком по нен те спољ не по ли ти ке 
по ка за ла да је спрем на да уна пре ди и од но се са Цр ном Го ром. Она, 
на и ме, оства ру је ви дан су фи цит у еко ном ској раз ме ни са овом су-
сед ном зе мљом већ ду жи низ го ди на.23) Та ко ђе, Ср би ја је спрем на 
да, уз по моћ кре ди та до би је ног од Ру ске Фе де ра ци је, то ком на ред-
них не ко ли ко го ди на ре кон стру и ше вла сти ти део пру ге Бе о град–
Бар. Ова пру га, ко ја је са гра ђе на још у вре ме дру ге Ју го сла ви је 
(1976) ни ка да ни је те мељ ни је ре кон стру и са на иако је овај пра вац 
ве о ма би тан и за Ср би ју и за Цр ну Го ру. Та ко ђе, Ср би ја ин тен зив но 
гра ди ко ри дор XI, ко ји би тре бао ићи од Вр шца (на ис то ку Вој во-
ди не), пре ко Бе о гра да и цен трал не Ср би је до цр но гор ске гра ни-
це.24) По том ће овај ауто пут би ти на ста вљен ауто пу тем Бар–Бо ља-
ре, ко ји од 11. ма ја ове го ди не гра ди цр но гор ска стра на.25) Са рад ња 
у обла сти енер ге ти ке, та ко ђе, мо же би ти уна пре ђе на из ме ђу Цр не 
Го ре и Ср би је. То се пре вас ход но од но си на ко ри шће ње број них 
хи дро е нер гет ских по тен ци ја ла сред њег то ка ре ке Лим.

Вид но уна пре ђе ње од но са из ме ђу Ср би је и Цр не Го ре по-
твр ђу је и ве ли ки број уз врат них по се та ви со ких зва нич ни ка две ју 
зе ма ља то ком 2013. и 2014. го ди не. Пре ма по да ци ма Ми ни стар ства 
спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је са мо то ком овог пе ри о да би ло 
је ор га ни зо ва но по шест уз врат них по се та го ди шње.26) Ме ђу тим, 

23) Ци тат са web стра ни це Ми ни стар ства спољ них по сло ва Ср би је по све ће не би ла те рал-
ним од но си ма са Цр ном Го ром – „Ср би ја оства ру је зна ча јан су фи цит у роб ној раз ме ни 
са Цр ном Го ром. Роб на раз ме на је у 2013. го ди ни из но си ла 744,7 мил. евра (из воз 630,8 
– увоз 113,9), док је 2014. из но си ла 618,6 мил. евра (из воз 568 – увоз 50,6). Ср би ја је 
је дан од нај ва жни јих еко ном ских парт не ра Цр не Го ре.“ Из вор: Ин тер нет, http://www.
mfa.rs/sr/in dex.php/spolj na-po li ti ka/bi la te ral ni-od no si/117-bi la te ral ni-od no si/11558-cr na-
go ra?lang=cyr, 15/08/2015.

 Са дру ге стра не, на зва нич ној Ин тер нет пре зен та ци ји Ми ни стар ства вањ ских по сло ва 
и европ ских ин те гра ци ја Цр не Го ре на ла зи се сле де ћи ци тат – „Укуп на роб на раз мје на 
у 2012. го ди ни из но си ла је 616,14 ми ли о на еура, од че га је увоз из но сио 532,78 ми ли о на 
еура, док је из воз из но сио 83,36 ми ли о на еура. Ди рект не ин ве сти ци је из Ре пу бли ке Ср-
би је у 2012. го ди ни из но си ле су 26,61 милионa еура.“ Из вор: Ин тер нет, http://www.mvpei.
gov.me/ru bri ke/bi la te ral ni-od no si/bi la te ral ni-od no si/sr bi ja, 12/08/2015.

24) Ви де ти: „Ко ри дор 11“, Ми ни стар ство гра ђе ви нар ства и ур ба ни зма Вла де Ре пу бли ке Ср-
би је, Ин тер нет, http://mgu.mgsi.gov.rs/lat/ko ri dor-11.php, 12/08/2015.

25) „Ауто пут Бар–Бо ља ре“, Ин тер нет, http://auto put.me/, 12/08/2015.

26) „Би ла те рал ни од но си са стра ним др жа ва ма: Цр на Го ра“, Ми ни стар ство спољ них по-
сло ва Ср би је, Ин тер нет, http://www.mfa.rs/sr/in dex.php/spolj na-po li ti ka/bi la te ral ni-od no-
si/117-bi la te ral ni-od no si/11558-cr na-go ra?lang=cyr, 12/08/2015.
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уко ли ко се ре ал но са гле да ју од но си две ју зе ма ља ја сно је да број на 
ра ни је отво ре на пи та ња и да ље оста ју „на сто лу“ и то без ре ал ног 
бр зог ре ша ва ња.

3. НАЈ ЗНА ЧАЈ НИ ЈИ ПРО БЛЕ МИ  
У ОД НО СИ МА ИЗ МЕ ЂУ РЕ ПУ БЛИКЕ 

СРБИ ЈЕ И ЦР НЕ ГО РЕ И МО ГУЋ НОСТИ 
ЗА ЊИ ХО ВО ПРЕ ВА ЗИ ЛА ЖЕ ЊЕ

Ве ћи на би ла те рал них про бле ма из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и 
Цр не Го ре је го то во исто вет на про бле ми ма ко ји оп те ре ћу ју од но се 
ме ђу оста лим др жа ва ма на ста лим на под руч ју не ка да шње Со ци ја-
ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је. Они се пре вас ход но 
од но се на раз гра ни че ње, обо стра ни по ло жај ет нич ких за јед ни ца, 
али и на број на пи та ња ко ја се од но се на чи ње ни цу да је Цр на Го ра 
при зна ла јед но стра но про кла мо ва ну не за ви сност Ко со ва. Исто вре-
ме но, Цр на Го ра са Ко со вом окон ча ва и ви ше го ди шњи про цес ме-
ђу соб ног раз гра ни че ња, а ус по ста вље ни су и ди пло мат ски од но си 
на ни воу ам ба са да, али без фор мал ног по ста вље ња ам ба са до ра.27) 
Сва ка ко јед но од ве о ма зна чај них пи та ња из ме ђу вла сти Ср би је и 
Цр не Го ре се од но си и на не до вр ше ну сук це си ју имо ви не бив ше 
СФР Ју го сла ви је.

Са дру ге стра не, из ме ђу Ср би је и Цр не Го ре је по сле 2006. 
го ди не за кљу че но ви ше би ла те рал них уго во ра, ко ји пред ста вља ју 
ве о ма ко ри сну осно ву за даљ ње уна пре ђе ње њи хо вих од но са. На и-
ме, до кра ја 2012. го ди не би ла су за кљу че на и ра ти фи ко ва на два де-
сет два би ла те рал на ме ђу др жав на спо ра зу ма из ме ђу Ср би је и Цр не 
Го ре. (Ви де ти при лог бр. 1)

При лог бр. 1.: 
Пре глед би ла те рал них спо ра зу ма из ме ђу Ср би-
је и Цр не Го ре са да ту мом сту па ња на сна гу

1.    „Про то кол о ус по ста вља њу ди пло мат ских од но са из ме ђу Ре-
пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Цр не Го ре“, 22. 6.2006

2.    „Спо ра зум из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Цр не Го ре 
о со ци јал ном оси гу ра њу“, 1. 1. 2008.

27)  До кра ја те ку ће го ди не оче ку је се пот пи си ва ње спо ра зу ма о раз гра ни че њу из ме ђу Ко-
со ва и Цр не Го ре. Ви де ти: „Гра ни ца са ЦГ по Уста ву из 1974.“, Ра дио и Те ле ви зи ја Цр не 
Го ре, Под го ри ца, 12. ав густ 2015, Ин тер нет, http://www.rtcg.me/vi je sti/re gion/100540/gra-
ni ca-sa-cg-po-usta vu-iz-1974.html, 13/08/2014.
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3.    „Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли-
ке Цр не Го ре о прин ци пи ма и про це ду ри за при ме ну Спо ра-
зу ма о под ре ги о нал ној кон тро ли на о ру жа ња (цл. IV анек са 
1-б оп штег оквир ног спо ра зу ма за мир у Бо сни и Хер це го ви-
ни) “, 6. 7.2007.

4.    „Про то кол о са рад њи из ме ђу Ми ни стар ства спољ них по сло ва 
Ре пу бли ке Ср би је и Ми ни стар ства ино стра них по сло ва Ре пу-
бли ке Цр не Го ре“, 7. 9.2007.

5.    „Про то кол из ме ђу Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва Ре-
пу бли ке Ср би је и Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва и јав-
не упра ве Цр не Го ре о ор га ни зо ва њу и одр жа ва њу ре дов них 
са ста на ка из ме ђу пред став ни ка гра нич них по ли ци ја на цен-
трал ном, ре ги о нал ном и ло кал ном ни воу“, 23. 5. 2008.

6.    „За пи сник са са стан ка де ле га ци ја Ре пу бли ке Ср би је и Цр не 
Го ре о ме ђу на род ном друм ском пре во зу пут ни ка и те ре та“, 
13. 2. 2009.

7.    „Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Цр не 
Го ре о гра нич ној кон тро ли у же ле знич ком са о бра ћа ју“, 21. 7. 
2010.

8.   „За јед нич ко са оп ште ње Ре пу бли ке Ср би је и Цр не Го ре“, 27. 
4. 2009.

9.     „Уго вор из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Цр не Го ре о прав ној по-
мо ћи у гра ђан ским и кри вич ним ства ри ма“, 11. 6. 2010.

10.  „Уго вор из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Цр не Го ре о из ру че њу“, 
11. 6..2010.

11.  „Уго вор из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Цр не Го ре о ме ђу соб-
ном из вр ше њу суд ских од лу ка у кри вич ним ства ри ма“, 11. 6. 
2010.

12.  „Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Цр не Го-
ре о пре во зу пут ни ка и ства ри у ме ђу на род ном друм ском са-
о бра ћа ју“, 27. 5. 2012.

13.  „Спо ра зум о еко ном ској са рад њи из ме ђу Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је и Вла де Цр не Го ре“, 10. 9. 2010.

14.  „Спо ра зум из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Цр не Го ре о уза јам ном 
под сти ца њу и за шти ти ула га ња“, 10. 9. 2010.

15.  „Про то кол са са стан ка де ле га ци ја Ре пу бли ке Ср би је и Цр-
не Го ре о друм ском пре во зу пут ни ка и ства ри, одр жа ног 5. и 
6.11. 2009. го ди не“, 6. 11. 2009.

16.  „Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Цр не Го-
ре о раз ме ни сред ста ва и до ку мен та ци је“, 23. 5. 2012.
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17.  „Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Цр не Го-
ре о са рад њи у за шти ти од при род них и дру гих ка та стро фа“, 
1. 12. 2011.

18.  „Уго вор из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Цр не Го ре о из ме на ма 
и до пу на ма уго во ра из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Цр не Го ре о 
из ру че њу“, 13. 4. 2011.

19.  „Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Цр не Го-
ре о са рад њи и уза јам ној по мо ћи у ца рин ским пи та њи ма“, 1. 
9. 2011.

20.  „Про то кол о са рад њи Вла де Ре пу бли ке Ср би је, Вла де Ве ли-
ког Вој вод ства Лук сем бур га и Вла де Цр не Го ре о тран сфе ру 
си сте ма Be lex fix са бе о град ске бер зе, Ре пу бли ка Ср би ја на 
Цр но гор ску бер зу у Цр ној Го ри“, 21. 12. 2010.

21.  „Ме мо ран дум о са рад њи из ме ђу Ми ни стар ства здра вља Ре-
пу бли ке Ср би је и Ми ни стар ства здра вља Цр не Го ре у обла-
сти здрав ства и ме ди цин ских на у ка“, 21. 12. 2010.

22.  „Уго вор из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Цр не Го ре о из бе га ва њу 
дво стру ког опо ре зи ва ња у од но су на по ре зе на до хо дак“, 21. 
12. 2011.

Из вор: Пре глед је са чи њен на осно ву ши рих по да та ка ко ји су на ве де ни 
на: „Би ла те рал ни од но си са стра ним др жа ва ма: Цр на Го ра“, Ми ни стар-
ство спољ них по сло ва Ср би је, Ин тер нет, http://www.mfa.rs/sr/in dex.php/
spolj na-po li ti ka/bi la te ral ni-od no si/117-bi la te ral ni-od no si/11558-cr na-go-
ra?lang=cyr, 12/08/2015.

Ипак, уко ли ко се ап стра ху ју нај зна чај ни ји про бле ми у од но-
си ма из ме ђу Ср би је и Цр не Го ре, мо же се за кљу чи ти да су они 
ве за ни за још увек су штин ски нео т по чет про цес де фи ни са ња ме-
ђу др жав не гра ни це, а по том и ста тус Ср ба у Цр ној Го ри и Цр но-
го ра ца у Ср би ји. Та ко ђе, по сто ји и објек тив ни про блем ве зан за 
не мо гућ но сти им пле мен та ци је ин сти ту та двој ног др жа вљан ства 
из ме ђу две ју др жа ва.

3.1. Де фи ни са ње ме ђу др жав не гра ни це

Ме ђу др жав на гра ни ца из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Цр не Го ре 
још увек ни је де фи ни са на.28) У том сми слу на ве де но пи та ње мо же 
пред ста вља ти про блем, ко ји ипак сва ка ко не ће би ти пре до ми нан-

28) Цр на Го ра ни је ус пе ла да ре ши гра нич не про бле ме ни са дру гим пост ју го сло вен ским 
др жа ва ма. На и ме, сва ка ко нај зна чај ни ји спор Цр на Го ра има са су сед ном Хр ват ском око 
по лу о стр ва Пре вла ка иако са овом др жа вом има нај кра ћу гра ни цу. Он је са мо при вре-
ме но ре шен по себ ним про то ко лом из ме ђу бив ше СР Ју го сла ви је и Хр ват ске (2002), а 
по све му су де ћи на ве де ни спор ће би ти упу ћен Ме ђу на род ном су ду прав де у Ха гу на 
по себ ну ар би тра жу.
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тан, у бу ду ћим бла те рал ним од но си ма. И по ред осни ва ња Ме ђу др-
жав не ко ми си је за раз гра ни че ње из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Цр не 
Го ре од стра не срп ског Ми ни стар ства спољ них по сло ва још 2008. 
го ди не ни су усле ди ли зна чај ни ји на по ри да се ре ше ње овог отво-
ре ног пи та ња што пре по стиг не.

Срп ска стра на ука зу је и на чи ње ни цу да пред мет пре го во-
ра ме ђу др жав ног ти ма је сте и гра ни ца из ме ђу Цр не Го ре и Ко со-
ва.29) Ипак, тре ба има ти у ви ду на ја ве да ће вла сти у Под го ри ци 
и При шти ни убр зо пот пи са ти би ла те рал ни спо ра зум о гра ни ца ма 
из ме ђу Ко со ва и Цр не Го ре, че му се зва нич ни Бе о град оштро про-
ти ви.30) Зва нич ни ци Цр не Го ре су ви ше пу та то ком про те клих го ди-
на на гла ша ва ли да не ма зна чај ни јих отво ре них пи та ња са Ко со вом 
у ве зи са утвр ђи ва њем њи хо ве ме ђу соб не гра ни це, те да то не ће 
ути ца ти на од но се са но вим „су се дом“. Са дру ге стра не, по је ди ни 
пред став ни ци ко сов ске опо зи ци је на ја вљу ју да се оштро су прот-
ста вља ју за кљу че њу овог спо ра зу ма јер је на ште ту зва нич не При-
шти не.31)

3.2. Ма њин ска пи та ња – нај зна чај ни ји  
„ка мен спо ти ца ња“ у би ла те рал ним од но си ма

Ста тус Ср ба у Цр ној Го ри, као и Цр но го ра ца у Ср би ји, ла-
тент но оп те ре ћу је од но се из ме ђу Бе о гра да и Под го ри це још од 
2006. го ди не. Из ја ва не ка да шњег пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је, 
Бо ри са Та ди ћа, да та при ли ком по се те пред сед ни ка Цр не Го ре, Фи-
ли па Ву ја но ви ћа Бе о гра ду 18. ма ја 2009. го ди не, да је нео п ход но 
де фи ни са ти ста тус Ср ба у Цр ној Го ри као „аутох то ног на ро да“ ни-

 Са дру ге стра не, по сле „ве штач ки“ иза зва ног про бле ма око ушћа ре ке Су то ри не у Бо ко-
ко тор ском за ли ву, где су по је ди не по ли тич ке пар ти је у Бо сни и Хер це го ви ни по ку ша ва-
ле да оспо ре гра ни цу Цр не Го ре по зи ва ју ћи се на исто риј ску гра ни цу БиХ до окон ча ња 
Дру гог свет ског ра та у овој обла сти, ипак је до шло до по пу шта ња вла сти у Са ра је ву и 
на ја ве да ће се кра јем ав гу ста 2015. го ди не пот пи са ти ме ђу др жав ни спо ра зум о раз гра-
ни че њу.

 Ме ђу тим, са Ал ба ни јом пи та ње гра ни це је ре ше но још 1926. го ди не (у окви ру пр ве 
ју го сло вен ске др жа ве), али је 2009. го ди не пот пи сан и „Спо ра зум о об на вља њу, по-
прав ци и одр жа ва њу пи ра ми да, ме ђу пи ра ми да и дру гих гра нич них озна ка дуж цр но гор-
ско-ал бан ске др жав не гра ни це”. Ви де ти: „Ин фор ма ци ја о до са да шњним ак тив но сти ма 
на оба вља њу по сло ва раз гра ни че ња и утвр ђи ва ња др жав не гра ни це и при пре ма ма за 
за кљу чи ва ње ме ђу на род них уго во ра о др жав ној гра ни ци са су сјед ним др жа ва ма”, Ми-
ни стар ство уну тра шњих по сло ва Вла де Цр не Го ре, Под го ри ца, март 2013, стр. 3–20.

29) Ibi dem, стр. 17.

30) Ив. П., „По тез При шти не је до бра ви јест“, По бје да, го ди на LXXI, бр. 17834, Под го ри ца, 
14. ав густ 2015, стр. 2–3.

31) Ра до мир То мић, „‘Уто пље ни ци’ се за Ча кор хва та ју”, По бје да, го ди на LXXI, бр. 17828, 
Под го ри ца, 8. ав густ 2015, стр. 2–3.
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је на и шла на одо бра ва ње и бла го на кло не ста во ве вла сти у Под го-
ри ци. У ве зи са на ве де ним ни је би ло ни до дат них по ја шње ња шта 
у прав ном сми слу под ра зу ме ва по јам аутох то ног на ро да, од но сно 
да ли то под ра зу ме ва кон сти ту тив ност срп ске ет нич ке за јед ни це у 
Цр ној Го ри или од ре ђе ну вр сту спе ци јал ног ста ту са.32)

На кон до ла ска на власт Срп ске на пред не стран ке у Ср би ји 
по ло ви ном 2012. го ди не ово пи та ње ни је по нов но ак ту е ли зо ва но, 
а то ком број них уз врат них по се та зва нич ни ка две ју зе ма ља оно 
го то во и да ни је би ло по ста вља но. Не го ва ње су бјек ти ви те та срп-
ске ет нич ке за јед ни це у Цр ној Го ри за то, чи ни се, ви ше ни је из вор 
стал них про бле ма и из ве сних су рев њи во сти у од но си ма две ју зе-
ма ља. У сеп тем бру 2011. го ди не је био по стиг нут до го вор о на зи ву 
пред ме та ма тер њег је зи ка у шко ла ма у Цр ној Го ри (цр но гор ски – 
срп ски, бо сан ски, хр ват ски), што пред ста вља ве ли ки на пре дак и у 
ве зи са ста ту сом срп ске за јед ни це и мо гућ но шћу ко ри шће ња овог 
је зи ка ко ји је, пре ма Уста ву Цр не Го ре, „у слу жбе ној упо тре би“, 
али не и „слу жбе ни је зик“ у овој зе мљи.33) Та ко ђе, по је ди не по ли-
тич ке пар ти је у Цр ној Го ри ука зу ју на, ка ко на во де, не по во љан ста-
тус Срп ске пра во слав не цр кве, као и на не а де кват но од сли ка ва ње 
ет нич ке струк ту ре ме ђу за по сле ни ма у јав ној упра ви и др жав ној 
ад ми ни стра ци ји укљу чу ју ћи и за сту пље ност Ср ба у њи ма. На и ме, 
пре ма по след њем по пи су ста нов ни штва у овој зе мљи Ср би чи не 
29% укуп не по пу ла ци је (2011).

Бит но је ука за ти и на од ре ђе не про бле ме ко је има цр но гор-
ска за јед ни ца у Ср би ји. Она је пре ма по пи су 2002. го ди не бро ја ла 
70.000 при пад ни ка, а де вет го ди на ка сни је све га 38.527.34) Ово се 
мо же прав да ти и чи ње ни цом да Цр на Го ра ни је ус пе ла, а пре вас-
ход но за хва љу ју ћи та мо шњој вла сти, да за кљу чи спо ра зум о двој-
ном др жа вљан ству са Ср би јом, што на од ре ђе ни на чин, пре ки да 
и ње ну ве зу са цр но гор ском за јед ни цом у су сед ној др жа ви. Не би 
се мо гло објек тив но го во ри ти о не ка квој аси ми ла ци ји Цр но го ра ца 
у Ср би ји, али еви дент но је да је на кон про гла ше ња не за ви сно сти 
Цр не Го ре и про шло де це ниј ског „ре де фи ни са ња“ са мог кон цеп та 

32) Тре ба има ти у ви ду да је Цр на Го ра Уста вом из 2007. го ди не де фи ни са на као гра ђан ска 
др жа ва и да мо гућ ност ди фе рен ци ја ци је аутох но них и не а у тох то них на ро да ни је до-
зво ље на. Ви де ти: „Устав Цр не Го ре”, члан 1, Слу жбе ни лист Цр не Го ре, број 1, го ди на 
LXI II, Под го ри ца, 25. ок то бар 2007. Ви де ти и: Дра ган Ђу ка но вић, „За не ма ре ни гра ђа-
нин и ‘све моћ ни’ ет нос – ле ги ти ма циј ски те ме љи пост ју го сло вен ских др жа ва и ен ти те-
та“, у збор ни ку:, Уста ви у вре ме ну кри зе: пост ју го сло вен ска пер спек ти ва (при ре ди ли: 
Ми лан По ду на вац, Би ља на Ђор ђе вић), op. cit., стр. 103–118.

33) „Устав Цр не Го ре”, op. cit., члан 13, став. 3 и став 1.

34) Алек сан дар Апо сто лов ски, Но ви ца Ђу рић, „Цр но гор ци у Ср би ји, Ср би у Цр ној Го ри: 
Час их ви диш, час их не ви диш“, По ли ти ка, Бе о град, 23. де цем бар 2012, стр. 1–2.
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иден ти те та цр но гор ске на ци је (сим бо ли, је зик и цр ква) до шло и 
до ње го ве раз ли чи те пер цеп ци је у Ср би ји и са мим тим и сма ње ња 
бро ја при пад ни ка ове ет нич ке за јед ни це.35)

Тре ба ис та ћи да је, у ме ђу вре ме ну, до зво ље на упо тре ба цр-
но гор ског је зи ка у оп шти ни Ма ли Иђош (од 2010. го ди не), где Цр-
но гор ци има ју зна чај ног уде ла у ста нов ни штву, а слич на ини ци ја-
ти ва не дав но је по кре ну та и у оп шти ни Вр бас где по сто ји за кон ска 
осно ва за слу жбе но ко ри шће ње овог је зи ка.36) Са дру ге стра не, Вр-
хов ни суд је два пу та до са да по ни штио ре ше ња о од би ја њу ре ги-
стро ва ња епар хи је ина че ка нон ски не при зна те, али у Цр ној Го ри 
ре ги стро ва не вер ске за јед ни це – Цр но гор ске пра во слав не цр кве 
у Ср би ји.37) На и ме, у два на вра та, кра јем 2007. и то ком 2009. го-
ди не Ми ни стар ство ве ра Ср би је од би ло је зва нич ну ре ги стра ци ју 
ове вер ске за јед ни це. У ме ђу вре ме ну ни је усле дио на пре дак у ве зи 
са ре ша ва њем овог пи та ња, на че му ин си сти ра ка ко Цр но гор ска 
пар ти ја у Ср би ји, та ко и не ко ли ци на про цр но гор ских не вла ди них 
удру же ња у Ср би ји (Удру же ње Цр но го ра ца „Кр сташ“ и Цр но гор-
ско кул тур но-про свет но дру штво „Прин це за Ксе ни ја“ из Лов ћен-
ца). Тре ба, са дру ге стра не, ис та ћи да је, у скла ду са за кон ском ре-
гу ла ти вом, то ком 2014. го ди не успе шно кон сти ту и сан На ци о нал ни 
са вет Цр но го ра ца у Ср би ји.

Нај е фи ка сни ји на чин за пре ва зи ла же ње про бле ма у ве зи са 
ста ту сом Ср ба у Цр ној Го ри и/или Цр но го ра ца у Ср би ји пред ста-
вља ло би пот пи си ва ње би ла те рал ног ме ђу др жав ног спо ра зу ма, ко-
јим би се сва отво ре на пи та ња до дат но пре ци зи ра ла. Он би оста вио 
мо гућ ност пу не са рад ње две ју ма тич них др жа ва са при пад ни ци-
ма сво јих за јед ни ца и оси гу рао ко ри шће ње њи хо вих ко лек тив них 
пра ва. Та су пра ва сва ка ко до ми нант но ве за на за упо тре бу је зи ка, 
очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та, рад кул тур но-про свет них дру-
шта ва, пра во на ин фор ми са ње на ма тер њем је зи ку, али и уче шће 
ма њин ских за јед ни ца на ло кал ном ни воу вла сти.

35) Ми ша Ђур ко вић, „Ка ко се кон сти ту и шу на ци је: цр но гор ски слу чај“, Со ци о ло шки пре-
глед, op. cit., стр. 3–36.

36) Да би од ре ђе ни је зик био у слу жбе ној упо тре би на ло кал ном ни воу у Ср би ји нео п ход-
но је да за јед ни ца ко ја га ко ри сти има нај ма ње 15 по сто по пу ла ци је на ни воу је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве. Ви де ти: „Цр но гор ски је зик у оп шти ни Вр бас“, Са оп ште ње Цр но-
гор ске пар ти је, Но ви Сад, 6. ав густ 2015. 

37) О слу ча ју не при хва та ња зва нич не ре ги стра ци је Цр но гор ске пра во слав не цр кве у Ср-
би ји ви де ти ви ше у: Не над Ђур ђе вић, Оства ри ва ње сло бо де ве ро и спо ве сти и прав ни 
по ло жај цр ка ва и вер ских за јед ни ца у Ре пу бли ци Ср би ји, Кан це ла ри ја Ом буд сма на у 
Ср би ји, Бе о град, 2009, стр. 10–18.
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3.3. Пи та ње не ре ше ног двој ног др жа вљан ства

Пи та ње двој ног др жа вљан ства из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и 
Цр не Го ре ти че се ста ту са ве ли ког бро ја гра ђа на обе ју др жа ва. Пре-
го во ри о двој ном др жа вљан ству, ко ји су от по че ли 1. ок то бра 2008. 
го ди не, до да нас ни су да ли ни ка кве кон крет не ре зул та те. Овај про-
блем де тер ми ни шу од ре ђе ни устав ни и за кон ски про бле ми. Иако 
у Уста ву Цр не Го ре из 2007. го ди не ни је ја сно на зна че но на ко ји 
на чин др жа вља ни ове др жа ве мо гу сти ца ти и дру га др жа вљан ства, 
„Устав ни за кон за спро во ђе ње Уста ва“ (2007) пред ви део је да др-
жа вља ни Цр не Го ре, ко ји су др жа вљан ство не ке дру ге др жа ве сте-
кли по сле 3. ју на 2006. го ди не, мо гу да га за др же тек по што се 
скло пе спо ра зу ми о двој ном др жа вљан ству са том зе мљом.38) На ве-
де но је зна чи ло да при пад ни ци ал бан ског, бо шњач ког и хр ват ског 
на ро да, ко ји су пре сти ца ња не за ви сно сти Цр не Го ре сте кли пра ва 
на др жа вљан ство ма тич них др жа ва има ју пра во да их за др же.

Овим ста вом ни су би ле за до вољ не до ми нант не цр но гор ске 
опо зи ци о не по ли тич ке пар ти је, а ни вла сти у Бе о гра ду по себ но 
у кон тек сту до но ше ња „За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о 
др жа вљан ству Ре пу бли ке Ср би је“ (2007), ко јим је да та мо гућ ност 
да сви Ср би ко ји жи ве из ван ове др жа ве мо гу има ти и ње но др-
жа вљан ство.39) То ком сеп тем бра 2011. го ди не усле ди ла је из ме на 
„За ко на о др жа вљан ству Цр не Го ре“, ко јим је омо гу ће но убр за но 
до би ја ње др жа вљан ства за гра ђа не ко ји су пет го ди на пре про гла-
ше ња не за ви сно сти ове ре пу бли ке (3. ју на 2006) би ли упи са ни у 
би рач ки спи сак и ко ји су у овој не ка да шњој ју го сло вен ској ре пу-
бли ци има ли пре би ва ли ште. То под ра зу ме ва да цр но гор ско др жа-
вљан ство мо же би ти сте че но и без прет ход ног от пу ста из др жа-
вљан ства дру ге др жа ве.

Ни по пи та њу ко нач ног ре гу ли са ња двој ног др жа вљан ства 
из ме ђу Ср би је и Цр не Го ре ни је ре ал но оче ки ва ти бр зо по сти за-
ње ком про ми са. До ми нант ни чи ни о ци вла сти у Цр ној Го ри у то ме 
ви де опа сност од су штин ске про ме не еви дент не, го то во „иде ал не“ 
(50%:50%) по де ље но сти та мо шњег би рач ког те ла. Са дру ге стра-
не, има ју ћи у ви ду по сто је ће кон струк тив не по зи ци је вла сти у Бе-
о гра ду и Под го ри ци да се ре ше отво ре ни про бле ми, мо гао би се 
по сти ћи та кав ме ђу др жав ни спо ра зум ко ји ће оси гу ра ти ин сти тут 

38) „Устав ни за кон за спро во ђе ње Уста ва Цр не Го ре“, члан 12, Слу жбе ни лист Цр не Го ре, 
бр.1/2007, Под го ри ца, 25. ок то бар 2007.

39) „За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о др жа вљан ству Ре пу бли ке Ср би је“, Слу жбе ни 
гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 90/07.
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двој ног др жа вљан ства за гра ђа не Ср би је и Цр не Го ре, без ак тив ног 
и па сив ног гла сач ког пра ва, а у скла ду са ре ле вант ном ре гу ла ти вом 
Са ве та Евро пе.40)

На овај на чин би се из бе гао дис ба ланс у ве зи са та ко зва ним 
„двој ним“ гла са њем, али би се умно го ме по бољ шао и ста тус ве-
ли ког бро ја гра ђа на Цр не Го ре и Ре пу бли ке Ср би је. Та ко ђе, тре ба 
убр за но ре гу ли са ти и пи та ње из бе глих и ра се ље них ли ца срп ске 
на ци о нал но сти из Хр ват ске, Бо сне и Хер це го ви не и са Ко со ва, а 
ко ја су тре нут но на ста ње на у Цр ној Го ри.41)

4. ПЕР СПЕК ТИ ВЕ БУ ДУ ЋИХ  
СРП СКО-ЦР НО ГОР СКИХ ОД НО СА:  
ПРЕ ВА ЗИ ЛА ЖЕ ЊЕ НЕ СПО РАЗУМА 

ИЗ НО ВИ ЈЕ ИСТО РИ ЈЕ

У пред сто је ћем пе ри о ду се, сва ка ко, мо же оче ки ва ти даљ-
ње и до дат но по бољ ша ње ме ђу др жав них од но са из ме ђу Ре пу бли-
ке Ср би је и Цр не Го ре. То, као што је већ на по ме ну то, умно го ме 
за ви си од од но са по ли тич ких ели та у обе ма др жа ва ма. Тре ба, још 
јед ном на по ме ну ти, да су еко ном ски од но си из ме ђу Ср би је и Цр не 
Го ре у успо ну, са зна чај ним су фи ци том еко ном ске раз ме не у ко-
рист на ше зе мље. По сто је, исто вре ме но, и број ни по тен ци ја ли за 
са рад њу у обла сти енер ге ти ке и ин фра струк ту ре, а не тре ба пот це-
ни ти ни чи ње ни цу да је цр но гор ско при мор је тра ди ци о нал но ве о-
ма зна чај на де сти на ци ја за срп ске ту ри сте.

Ре пу бли ка Ср би ја и Цр на Го ра има ју и за јед нич ко на сто ја ње 
да по ста ну чла ни це Европ ске уни је и с тим у ве зи оства ру ју зна-
чај ну са рад њу.42) Та ко ђе, оне су еви дент не „пред вод ни це“ евро ин-

40) “Euro pean Con ven tion on Na ti o na lity”, ETS No. 166, Co un cil of Euro pe, Stras bo urg, 6 No-
vem ber 1997.

41) Пре ма про це на ма по је ди них ор га ни за ци ја број из бе глих ли ца са не ка да ра том за хва ће-
них под руч ја бив ше Ју го сла ви је у Цр ној Го ри из но си око 20.000 (14.000 са те ри то ри је 
Ко со ва и 6000 из Бо сне и Хер це го ви не и Хр ват ске).

 Вла да Цр не Го ре је 2009. го ди не усво ји ла по се бан ак ци о ни план за ре ша ва ње ста ту са 
из бе глих ли ца. Овим до ку мен том се из бе гла ли ца из јед на ча ва ју са свим стран ци ма ко ји 
бо ра ве у Цр ној Го ри, као и са др жа вља ни ма ове зе мље ка да су у пи та њу со ци јал но-еко-
ном ска пра ва. Ме ђу тим, из бе гла ли ца са Ко со ва и из БиХ и Хр ват ске у Цр ној Го ри, ко ји 
су пре до ми нант но срп ске ет нич ке при пад но сти, не ма ју пра во на до би ја ње цр но гор ских 
пут них ис пра ва, као ни би рач ко пра во. Ви де ти: „Ино ви ра ни Ак ци о ни план за рје ша ва-
ње ста ту са ра се ље них ли ца из бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка и ин тер но ра се ље них 
ли ца са Ко со ва ко ји бо ра ве у Цр ној Го ри“, Вла да Цр не Го ре, Под го ри ца, 3. но вем бар 
2009.

42) Ви де ти: „Спо ра зум о са рад њи Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Цр не Го ре у кон тек сту 
при сту па ња Европ ској уни ји“, Бе о град, 10. де цем бар 2013.
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те гра ци о ног про це са на За пад ном Бал ка ну, има ју ћи у ви ду њи хов 
кан ди дат ски ста тус и от по че те пре го во ре о члан ству.43) Исто вре ме-
но, обе др жа ве по др жа ва ју на по ре да се оја ча ју по сто је ћи ви до ви 
мул ти ла те рал не са рад ње на ју го и сто ку Евро пе и да они по ста ну 
што функ ци о нал ни ји. У том кон тек сту то ком 2013. го ди не Цр на 
Го ра је зва нич но пред ло жи ла кон цепт „За пад но бал кан ске ше стор-
ке“, ко ји је функ ци о нал но и сек тор ски тре бао оја ча ти и ефи ка сни-
јом учи ни ти ре ги о нал ну са рад њу у овом де лу Евро пе.44) Та ко ђе, 
обе др жа ве успе шно са ра ђу ју и у ра ду Ује ди ње них на ци ја, Са ве та 
Евро пе и Ор га ни за ци је за европ ску без бед ност и са рад њу. По ло ви-
ном фе бру а ра срп ски ми ни стар ино стра них по сло ва, Иви ца Да чић 
по се тио је Цр ну Го ру, а у ве зи са кон сул та ци ја ма ко је се од но се 
на срп ско пред се да ва ње Ор га ни за ци јом за европ ску без бед ност и 
са рад њу то ком те ку ће 2015. го ди не.45) На овај на чин Ср би ја је по ка-
за ла ко ли ко је при вр же на одр жа ва њу кон сул та ци ја са парт не ри ма 
у окви ру ре ги о на, а ве за но за ак ту ел на (пан)европ ска зби ва ња, а 
по себ но за кри зу у Укра ји ни.

По бољ ша ној пер спек ти ви са рад ње две ју др жа ва ће до при не-
ти и до са да број ни за кљу че ни ме ђу др жав ни спо ра зу ми о са рад њи 
у број ним обла сти ма. Ипак, њи хов број сва ка ко тре ба по ве ћа ти и 
та ко до дат но кон со ли до ва ти би ла те рал не од но се из ме ђу Ре пу бли-
ке Ср би је и Цр не Го ре. По ла зе ћи од на ве де ног ве о ма је бит но да се 
што пре ин тен зи ви ра и ди ја лог ме ђу вла ди не ко ми си је око раз гра-
ни че ња из ме ђу Ср би је и Цр не Го ре. Та ко ђе, сва ко ко нач но ре ше ње 
ве за но за ово пи та ње тре ба да по чи ва на пу ној сло бо ди кре та ња 
љу ди у по гра нич ним де ло ви ма две ју др жа ва и да олак ша пре ко гра-
нич ни са о бра ћај.

Та ко ђе, би ло би до бро ин тен зи ви ра ти ди ја лог о по тен ци јал-
ном ме ђу др жав ном спо ра зу му о ста ту су срп ске ет нич ке за јед ни це 
у Цр ној Го ри, као и Цр но го ра ца у Ср би ји. Овај спо ра зум би, на 
осно ву стан дар да ме ђу на род ног пра ва, мо гао оси гу ра ти пу но очу-
ва ње су бјек ти ви те та на ве де них за јед ни ца и им пле мен та ци ју њи хо-
вих уста вом и за ко ном утвр ђе них ко лек тив них пра ва. Еви ден тан 

43) Дра ган Ђу ка но вић, „За пад ни Бал кан 2014. – на пре дак у европ ским ин те гра ци ја ма или 
стаг на ци ја?“, у збор ни ку: Ср би ја, ре ги он и Европ ска уни ја, Ин сти тут за ме ђу на род ну 
по ли ти ку и при вре ду (при ре ди ли: Дра ган Ђу ка но вић, Алек сан дар Ја зић и Ми лош Јон-
чић) Бе о град, 2015, стр. 247–259.

44) О овом кон цеп ту, ко ји је био пред ло жен од стра не ми ни стра вањ ских по сло ва Цр не 
Го ре, Иго ра Лук ши ћа, ви де ти ви ше у: Дра ган Ђу ка но вић, „За пад но бал кан ска ше стор-
ка – европ ски под сти ца ји ре ги о нал ној са рад њи“, Европ ско за ко но дав ство, год. 12, бр. 
45–46, Бе о град, 2013, стр. 302–312.

45)  „Пред се да ва ју ћи ОЕБС-у Да чић у по се ти Цр ној Го ри, по хва љу је ре форм ску аген ду 
Вла де“, Под го ри ца, 17. фе бру ар 2015, Са оп ште ње Ми ни стар ства спољ них по сло ва Ср-
би је, Бе о град, 17. фе бру ар 2015.
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за стој у пре го во ри ма о двој ном др жа вљан ству из ме ђу Ре пу бли ке 
Ср би је и Цр не Го ре мо же би ти пре ва зи ђен за хва љу ју ћи пот пи си-
ва њу по себ ног ме ђу др жав ног спо ра зу ма, ко ји не би под ра зу ме вао 
пра во та ко зва ног двој ног гла са ња. То зна чи да би гра ђа ни ових др-
жа ва мо гли има ти ак тив но и па сив но би рач ко пра во ис кљу чи во у 
јед ној од зе ма ља.

На са мом кра ју бит но би би ло ука за ти и на ну жност пу ног 
рас те ре ће ња обе ју стра на од го то во дво де це ниј ских су рев њи во сти 
и не по ве ре ња на ре ла ци ји Бе о град–Под го ри ца. Чи ње ни ца да су 
обе др жа ве су ве ре не и ме ђу на род но при зна те већ го то во де це ни-
ју до бра је осно ва за на ве де ни про цес. По тре бу за пу ном нор ма-
ли за ци јом од но са из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Цр не Го ре прав да 
и не у пит на кул ту ро ло шка, је зич ка, ет нич ка и исто риј ска бли скост 
на родâ и гра ђа на две ју др жа ва, али, што је ве о ма бит но, и њи хо ви 
за јед нич ки еко ном ски ин те ре си.
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Dra gan Dju ka no vic

THE RE PU BLIC OF SER BIA AND MON TE NE GRO – 
ANALYSIS OF BI LA TE RAL RE LATIONS 

AND PRO BLEMS AF TER 2006

Re su me
Re la ti ons bet we en the Re pu blic of Ser bia and Mon te ne gro, al-

most a de ca de af ter the di sap pe a ran ce of the Sta te Union of Ser bia and 
Mon te ne gro in 2006, are cha rac te ri zed by nu me ro us oscil la ti ons, but 
al so with many still un re sol ved bi la te ral un sol ved pro blems. The se con-
cerns are lar gely con nec ted with in ter per so nal re la ti ons bet we en po li-
ti cal le a ders in Bel gra de and Pod go ri ca, and it is ob vi o us that un til the 
ar ri val to po wer of the Ser bian Pro gres si ve Party in Ser bia (2012) this 
was the most con tro ver sial pe riod of the ir re la ti on ship. On the ot her 
hand, the uni la te ral dec la ra tion of in de pen den ce of Ko so vo in mid-Fe-
bru ary 2008 and the its re cog ni tion by Mon te ne gro we re again dis rup-
ted and sha ken re la ti ons bet we en the two co un tri es and this is sue is in 
so me ways re ma i ned do mi nant bet we en Bel gra de and Pod go ri ca un til 
the se cond half of the 2012. Ho we ver, a new and mo re fa vo ra ble trend 
in bi la te ral re la ti ons with Ser bia with Mon te ne gro po ints to the en han-
ced sco pe of mu tual vi sits of of fi ci als of the two co un tri es du ring 2013 
and 2014 (a to tal num ber of 12 vi sits). Mo re o ver, both co un tri es ha ve 
much in te rest to im pro ve the eco no mic co o pe ra tion, and co o pe ra tion in 
the de ve lop ment of re gi o nal ra il way and road in fra struc tu re (Ra il way 
Bel gra de-Bar, Cor ri dor 11/Hig hway Bar-Bo lja re, etc.).
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Re la ti ons bet we en Mon te ne gro and Ser bia, as the aut hor sug-
gests, are cha rac te ri zed by de ter mi ning spe ci fic pro blems, which are 
re la ted to the still un de fi ned in te sta te bor der and in suf fi ci ently re sol ved 
po si tion and sta tus of Mon te ne grins in Ser bia and Serbs in Mon te ne gro. 
Per haps the most sig ni fi cant pro blem in the re la ti ons bet we en Ser bia 
and Mon te ne gro is the fa i lu re to sign an in ter sta te agre e ment on ‘dual’ 
ci ti zen ship, which is a sig ni fi cant pro blem for many ci ti zens of the se 
co un tri es. Ho we ver, the aut hor con clu des that the se pro blems will soon 
be re sol ved if the re was mu tual in te rest and po li ti cal will of the po li ti cal 
eli tes of the Re pu blic of Ser bia and Mon te ne gro.

In the fu tu re re la ti ons bet we en the Re pu blic of Ser bia and Mon-
te ne gro will be gre atly im pro ved, ac cor ding to the aut hor, and both co-
un tri es are the le a ders of the pro cess of Euro pean in te gra tion in the 
re gion of We stern Bal kans. They will do this, and thanks to the com-
ple men ta rity of the ir ot her pur su its re la ted to re gi o nal co o pe ra tion and 
co o pe ra tion wit hin in ter na ti o nal or ga ni za ti ons. In this sen se, Ser bia is 
un der the cha ir man ship of the Or ga ni za tion for Euro pean Se cu rity and 
Co o pe ra tion (OSCE) du ring 2015 sho wed a de si re for in ten si fi ca tion of 
the bi la te ral con sul ta ti ons with Mon te ne gro, on cer tain Euro pean is su-
es li ke the cri sis in Ukra i ne. At the end the aut hor po ints out that it is 
es sen tial that the aut ho ri ti es in Bel gra de and Pod go ri ca fors we ar the ir 
bad he ri ta ge for ne arly two de ca des long mu tual dis pu tes and mi sun der-
stan dings, but al so to furt her in ten sify mu tual co o pe ra tion with spe cial 
emp ha sis on the eco no mics is su es.
Key words:  Re pu blic of Ser bia, Mon te ne gro, bi la te ral re la ti ons, bor ders, mi-

no rity com mu ni ti es, dual ci ti zen ship
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