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Резиме: У раду се говори о верским сектама, појму, организацији, начину деловања и врбовања нових 

чланова, као и хијерархијској структури. Посебно смо се осврнули на деструктиван и негативан утицај на 

друштвену заједницу у целини. Такође у раду се говори о војсци као специфичној средини која је 

погодна за деловање секти, са посебним освртом на примере који су се десили у прошлости.  

Кључне речи: верска секта, појам верске секте, организација верске секте, тајни култови, безбедност, 

угрожавање безбедности, војска. 

DANGEROUS RELIGIOUS CULTS AS A THREAT TO MILITARY 

AND SOCIETY 

Abstrac In this study we will talk about dangerous religious cults, meaning, organisation, ways of operation and 

attraction  of new members, and also about structure hierarchy. We will specifically consider destructive and 

negative influence on soical comunity. Also, our secondary theme will be military, as a specific environment, 

which is suitable ground for operations of dangerous religious cults, with examples that occured in the past.  

Key word dangerous religious cult, meaning of dangerous religious cult, organisation of dangerous religious 

cult, secret cults, security, endangering security, military. 

1. ПОЈАМ СЕКТЕ  

Појам секте данас можемо видети у насловима разних новина, на телевизији, 

документарним филмовима, играним филмовима где се помињу опасни култови који 

утичу на животе главних ликова. Шта су то у ствари секте и чиме се оне баве, како 

утичу на психичко и духовно стање човека и које све методе користе, размотрићемо у 

овој краткој студији. 

Реч „секта“ потиче од латинске речи „sequi“, што значи следити.  Енциклопедијска 

дефиниција секти каже да је реч о малим групама истомишљеника које су се одвојиле 

од матице религије у неку другу, самосталну религијску групу.4 

Сам појам секта има свој синоним у култу, тајном удружењу. 

Савремена  дефиниција секти гласи:„Секте су организације формално и 

неформално регистроване, које користећи стања незнања или ситуације слабости врше 

преварну злоупотребу, односно менталну манипулацију чланства доводећи их до 

физичке или  

психичке зависности или обољења“.5 Нажалост крајем деведесетих година када су 

поједини посланици у скупштини покушали да усвоје овакву дефиницију секти нису 
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наишли на разумевање колега, те је предлог одбачен и више се није разматрао. Из ког 

разлога је то учињено, можемо само да претпостављамо.  

2. ОРГАНИЗАЦИЈА СЕКТИ 

Организација секти се на глобалном нивоу своди на пирамидалну структуру. 

Постоји вођа секте, најближи сарадници који врше неку улогу посредника између 

чланова секте и вође, онда средња каста која пружа логистичку подршку, правници, 

лекари, научници,припадници државних служби (војска, полиција, безбедносне 

службе...) која финансира секту, налази начине да легално делује како не би дошли у 

сукоб са законом да би своје учење могли неометано да спроводе и на крају најнижа 

каста, обични људи који одрађују све што је потребно да би секта напредовала, дељење 

пропагандног материјала, врбовање нових чланова, неретко извршавање кривичних 

дела уколико прети разоткривање секте или неко од чланова жели да напусти секту па 

се исти «убеђује» разним методама да то не чини. 

Секте саме по себи не морају бити структурално јаке организације. Организација 

варира од поднебља и крајњег циља секте, те тако имамо примере јаких организација 

секти по свету а наравно и код нас, које држе корпорације, фирме, чак и политичке 

партије6, преко секти средње организационе целине као што су комерцијалне, 

пирамидалне секте којима је једини циљ финансијска добит7, до секти које имају 

локалну организацију и делују као засебне „ћелије“ али су повезане са осталим 

припадницима у свету. Последњи у ланцу организације су групе и појединци, који 

путем интернета и књига практикују разне облике медитације, обреда и постављају 

себе као осниваче нових праваца. Већина њих не постиже организацију на нивоу већем 

од локалног. 

 

 

 

5 Предлог чланова и ставова за регулисање проблематике секти, култова и сличних организација у 

„Закону о слободи вере, црквама, верским заједницама и верским удружењима“ и „Кривичном закону“ 

који је дат на усвајање на иницијативу Српске радикалне странке, на челу са сектологом Слађаном 

Мијаљевићем. 
 
6 Имамо пример у СРЈ 1996.године када се појавила „Партијаприродног закона“ која је отворено у свом 

политичком програму пропагирала Трансценденталну медитацију. У том моменту, ова партија је била актуелна у 60 

земаља света где су учествовали на свим страначким изборима у тим земљама, а били су директно под управом ТМ-

а. Такође се помиње термин „Министарство непобедиве одбране“ који се односи и на војску; 

„Верске секте-приручник за самоодбрану“, Зоран Д. Луковић, треће измењено и допуњено издање, издавачка 

кућа Драганић православна мисионарска школа, Београд 2000. стр 142-148 

Имамо и видео запис на интернету https://www.youtube.com/watch?v=KRUdNiAwurs ; 
7 Комерцијална секта Гем Колекшн, која људима продаје 4 књиге за цену приближно од 3000  евра. Једини 

задатак чланова је да пронађу нове жртве, јер свака нова жртва доноси профит онима у пирамиди а сав новац се 

слива идејном творцу система. http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/hronika/aktuelno.291.html:384958-Ispovesti-Kako-

smo-postali-zrtve-piramidalne-prevare; 

https://www.youtube.com/watch?v=KRUdNiAwurs
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/hronika/aktuelno.291.html:384958-Ispovesti-Kako-smo-postali-zrtve-piramidalne-prevare
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/hronika/aktuelno.291.html:384958-Ispovesti-Kako-smo-postali-zrtve-piramidalne-prevare
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На слици број 1 можемо видети начелну организацију секти: 

 

 

 
Слика број 1: Начелна организација секти 

 

3. ПОДЕЛА И КЛАСИФИКАЦИЈА СЕКТИ 

Како се човечанство развијало кроз историју, тако су се и религијски покрети 

умножавали, делили, цепали, појављивали су се разни „тајни“ култови, 

неистомишљеници легитимних верских заједница који су били екскомуницирани из 

матичних религија због искривљеног учења, непослушности, злоупотребе верника за 

своје личне циљеве, финансијске, сексуалне, политичке... Револтом према својој 

конфесији, они су оснивали своје религије, култове, секте, различите верске 

деноминације, те данас имамо велики број парарелигијских покрета који својим 

деловањем покушавају да врше злоупотребу свог чланства, кроз обмањивање, 

застрашивање, злостављање, па чак и одузимање живота својих чланова или 

наређивањем да се „неверницима“ одузме живот зарад личних или општих циљева. 

Свака религија на свету има своју секту. Тако можемо поделити секте на 

псеудохришћанске, песудоисламске, псеудохиндуистичке, псеудојудаистичке итд. 

Псеудохришћанске секте имају искривљено учење хришћанства. Њихово 

раздобље почиње 313.године, када је Цар Константин Миланским едиктом 

хришћанство прогласио државном религијом. Већ 325.године је сазван први 

васељенски сабор у Никеји где се расправљало о Аријевој јереси. Сваки следећи сабор 

је био сазиван управо због секти и њиховог деловања и сазивали су га византијски 

цареви како би стали на пут штетном учењу и деловању на грађане Византије. 

Васељенских сабора је било укупно 7 кроз историју.8 Данас имамо преко 40.000 

песудохришћанских секти у свету од којих велики број делује код нас. 

Псеудоисламске секте имају искривљено тумачење Кур'ана. Нема их много јер је 

ислам врло конзервативна, да не кажемо „тврда“ религија. Можемо издвојити пример 

Језида9 који су током ратних операција били прогоњени од стране Исламске државе, 

која је исто настала као верска секта, која је Кур'ан тумачила на најрадикалнији могући 

 

 
8 „Васељенски сабори – одабрана документа“, Протојереј-ставрофор др Радомир В. Поповић, четврто допуњено 

издање, Београд 2007.године; 
9Исламисти су подељени на две групације:суните и шиите. Од шиита су настале секте у исламу, Исмаелити, 

Бабисти, Језиди...Чак и Суфизам који је настао у оквиру сунита. Интересантно је да је Вехабизам настао из сунитске 

традиције, иако су шиити много агресивнији и радикалнији исламисти.(Види „Научно оправдање религије“, 

протојереј др Лазар Милин, Православље, Београд 1977.године)  https://sr.wikipedia.org/sr-

ec/%D0%88%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8 

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%88%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%88%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8
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начин. Вехабизам је настао на подручју Арабије као реформистички покрет због 

Суфизма. Паралелу можемо видети код хришћанске протестантске реформације од 

стране Мартина Лутера који се у 16.веку одвојио од римокатоличке цркве. 

Псеудохиндуистичке секте је јако тешко окарактерисати као засебне религије, јер 

се целокупно хиндуистичко учење заснива на сектама. Сама хинду религија се састоји 

из мноштва секти, те тако имамо Шиву, Харе Кришну, Вишну, Парвату, 

ХариХару,Ганеса, Тримуртија... Сваки од ових богова има своју секту и само своје 

вернике. Сви они живе у Индији у симбиози. Проблем је што су све псеудохиндуитичке 

секте настале од ових и након протеривања из саме Индије, своје главно упориште 

нашле на западу и одатле се прошириле на цео свет. 

Псеудојудаистичке секте постоје у јако малом броју. Јудаизам можемо сматрати 

чвршћом религијом од ислама. Код јевреја постоји Кабала, која је израсла из хасидског 

покрета. Имамо и Миснагдим или Митнагдим, који у преводу значи «Опозиција» и 

опонент је хасидизму и Кабали. 

Сатанистичке секте можемо назвати све секте које за своје учење имају тотални 

опозит званичним религијама и уместо Бога, обожавају Сатану. Најпознатије 

сатанистичке секте које делују су: Сатанина црква, Слободни спиритисти, Сатанина 

црква Енглеске, ВИКА (WICCA), Храм народа, Бело братство, Врата раја, Ред соларног 

храма, Сатанина деца, Црна ружа и друге. 

 
Табела 1 - Графички приказ статистичке процена религија у свету у 2019.години дат је у табели:10 

РЕЛИГИЈА БРОЈНОСТ 

ПРОЦЕНАТ У 

СВЕТСКОЈ 

ПОПУЛАЦИЈИ 

Хришћанство 2,4 милијарде 29,81% 

Ислам 1,9 милијарди 23,60% 

Секуларне/Нерелигијске/Агностичке/Атеистичке групе 1,2 милијарде 14,91% 

Хиндуизам 1,15 милијарди 14,28% 

Будизам 521 милион 6,47% 

Кинеска традиционална религија 394 милиона 4,89% 

Афричке традиционалне религије 100 милиона 1,24% 

Сикизам 30 милиона 0,37% 

Спиритизам 15 милиона 0,19% 

Баха'и 7 милиона 0,09% 

Џаинизам 4,2 милиона 0,05% 

Шинто 4 милиона 0,05% 

Цао Даи 4 милиона 0,05% 

Зороастризам 2,6 милиона 0,03% 

Тенрикјо 2 милиона 0,02% 

Нео-паганизам 1 милион 0,01% 

Унитарни Универзализам 0,8 милиона 0,01% 

 

 
10 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_religious_populations 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_religious_populations
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Растафари 0,6 милиона 0,01% 

УКУПНО      8,050,700,000 

 

4.  ДЕЛОВАЊЕ СЕКТИ У ДРУШТВУ 

Секте могу деловати на глобалном нивоу, локалном нивоу, да наступају као група, 

у пару, појединци. Коришћењем разних техника менталне манипулације као што је 

НЛП11, врло лако могу довести особу у такво стање, да посумња у самог себе и онда 

искористити тренутак слабости, како би започели са «програмирањем». У прошлости, 

секте су деловале путем часописа, новина, али највише личним проповедањем, 

куцајући људима на врата, заустављајући их на улици. Честа је појава да су најплодније 

тле налазили у војсци, где су војници на дослужењу војног рока који су припадници 

неке секте, врбовали друге војнике, који су након одслужења војног рока одлазили у 

њихове богомоље и постајали чланови секте. Развитком технологије у последњих 30 

година овог века, секте су добиле неограничене могућности за ширење свог утицаја 

путем друштвених мрежа (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, WeChat,Vkontakte...). 

У Србији постоји велики број интернет страница, група на друштвеним мрежама које 

отворено пропагирају сектно деловање, гатање, врачање, скидање црне магије, 

исцељивање... 

Што се тиче глобалног нивоа деловања секте имамо Сајентолошку цркву. Она у 

својим редовима има доста домаћих и страних познатих личности. Власници су 

огромних корпорација у свету и најбогатија су парарелигијска групација. Познате 

личности у овој секти су Том Круз, Џон Траволта, Вил Смит. 

Под локалне секте можемо сврстати све секте које делују као ћелије и нису толико 

финансијски и логистички јаке да би могле имати глобални карактер и вршити утицај 

на велики број људи, било да су њихови чланови или не. Можемо за пример узети секту 

Фалун гонг или Фалун дафа, која је изразито јака у Кини, али код нас има јако мали 

утицај, готово и да не постоји. Наравно локална секта може бити било која група 

практиканата која се са стоји од десетак људи и покушава да врбује и врши свој утицај 

зарад верског, финансијског или било ког другог циља. 

Оно што морамо имати на уму је следеће:  ''НЕ ПОСТОЈИ ОСОБА КОЈА ЈЕ 

ИМУНА НА ДЕЛОВАЊЕ СЕКТЕ''.  

Најрањивија популација када говоримо о врбовању од стране секте су првенствено 

особе које имају породичних проблема (насиље у породици, несугласице са 

родитељима, смртни случај драге особе, несугласице око имовине, финансијска криза, 

изненадна тешка и неизлечива болест члана породице, немогућност уклапања у 

друштво због статуса родитеља (ако неко од родитеља издржава затворску казну, има 

неки деформитет, бави се послом који гази људско достојанство...) Следећа групација 

на коју бих волео да обратимо пажњу су деца у периоду адолесценције. У овом периоду 

живота, деца полако улазе у свет одраслих и истражују сама себе, своје могућности, 

жеље, опредељују се за разне могућности које им савремено друштво нуди. Деца у овом 

периоду постају свесна себе као личности, почињу да исказују свој став, долазе у сукоб 

 

 
11 Неуро лингвистичко програмирање – овом техником се човек доводи у стање подложности утицају; 

«Сатанизам данас – како му се одупрети», Ана Пилатов, Београд, 2005. 
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са родитељима који „не разумеју“ њихове потребе, покушавају да се истакну у односу 

на своје вршњаке кроз спорт, музику, интелект, духовност. У оваквим ситуацијама 

неразумевања од стране родитеља, деца траже подршку својих вршњака, познаника 

који су старији од њих, других чланова породице. Уколико у овом периоду адолесцент 

дође у контакт са неком особом која се налази у секти, велика је вероватноћа да ће 

потпасти под њен утицај, јер та особа разуме све његове проблеме, подржава га у свему 

што науми, неретко му пружа моралну и финансијску подршку, уточиште у оркужењу 

људи који „подржавају“ његову слободу, ставове, подухвате свих врста (уметничке, 

образовне, криминалне...). 

Последња група која је исто најрањивија су особе у поодмаклим годинама свог 

живота, које су стекле пензију, средиле свој живот, извеле на пут своја поколења и на 

крају остале саме у свом комфору. Међутим, када се потомци разиђу свако својим 

путем, старије особе често остају саме, све ређе се виђају са породицом због пословних 

обавеза, школе унучади, факултета и полако постају врло усамљене. Често изостајање 

са породичних окупљања, заборављање лепих датума, прославе празника, рођендана, 

старије особе доводе до психичког стања у ком се осећају одбачене и рађа се осећај 

усамљености који је за неке од њих неподношљив и тежи ка томе да ту усамљеност 

неко попуни. Припадници секти који се баве мисионарским радом проналазе овакве 

особе, намећу им се, нуде им помоћ, испуњавају им време уместо најближих и полако 

врбују нове чланове. Стара лица се препуштају, често несвесно, не слутећи да се иза 

слаткоречивих и врло финих и културних саговорника крије секта која чека тренутак да 

искористи непажњу породице како би врбовала старије особе да раде за њих, да им 

препишу имовину коју имају, убеђују их да их је породица напустила, да не треба да им 

се јављају јер су их оставили саме, нуде им утеху и после неког времена жртве се 

препуштају и онда настају огромни проблеми који утичу на целу породицу. 

Из овога можемо закључити да је сектама најбитније задобијање поверења, 

пружање подршке, па након тога креће психолошка обрада, програмирање, одвајање од 

породице, пријатеља, познаника, комшија. Изолација је крајњи циљ сваке секте, где 

жртве ако схвате да су преварене и заврбоване, немају начин да се одупру секти јер су 

претходно све породичне и пријатељске везе раскинули, отерали од себе све људе које 

су до тада познавали, јер их је секта убедила да су им они непријатељи, да Сатана 

управља њима, да треба да гледају само себе и своје „спасење“. На крају, жртве остају 

беспомоћне и саме. Најбитније од свега је то, да фактори који утичу на потпадање под 

утицај секте су верска необразованост, криза породице, тражење припадности, тражење 

идентитета, тражење одговора, потреба да се буде нешто посебно и то да секте немају 

дефинисан опсег година који им је интересантан нити друштвени статус. 

5. ДЕЛОВАЊЕ СЕКТИ У ВОЈНОЈ СРЕДИНИ 

Војска је стуб државе и има огроман утицај на развој друштвених, политичких, 

социјалних, економских и свих важнијих аспеката. Секте војну структуру посматрају 

првенствено као мрежу која покрива целокупну територију државе и у свом саставу 

садржи велики број припадника из свих друштвених слојева. Кроз ту мрежу, секте 

имају могућност да јако брзо допру до великог броја чланства а самим тим, остваре 

велики утицај на само друштво. Онај ко влада војском, тај влада и државом. 

Припадници војске Србије своје задатке често обављају са оружјем, обављање 

задатака у копненој зони безбедности, обезбеђење објеката од изузетне важности, 

одлазе у мировне мисије у свету, помажу припадницима Министарства унутрашњих 

послова на одређеним задацима (дејство против терористичких група и организација на 
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територији државе, обезбеђење лица која су у државном врху, контрола продаје и 

кретања наоружања).  

Војни позив сам по себи доноси многе бенефиције по припаднике, али и опасности. 

Константан рад под притиском, често у тешким условима и ситуацијама, неопходност 

доношења одлука у јако кратком временском периоду, одвојеност од породице због 

теренских услова рада, немогућност добијања већег личног дохотка због обавеза на 

послу који је свакако неопходан за функционисање сваке породице, неслагање са 

старешином, притисак да се донесу одлуке са којима се припадник војске не слаже, 

могу створити услове да поједини припадници војске не успеју да се изборе са 

новонасталим ситуацијама и изазовима иако су обучени да се носе са свим оним што 

носи војнички позив.  

Сваки човек има одређен степен толеранције на стрес са којим може да се носи. 

Када се пређе граница, долази до психичких обољења, несигурности, човек почиње да 

размишља о стварима о којима до тада није размишљао и онда спас и утеху тражи у 

нечему, било чему,хвата се за сламку и покушава да се извуче из новонасталог хаоса 

који се дешава око њега. У том моменту се може десити да му пружи руку неко ко нема 

добре намере, већ задобија поверење и ствара привидно олакшање тренутне ситуације, 

а то је припадник секте.  

Уколико човек успе да се извуче из тешке ситуације захваљујући „новом 

пријатељу“ он му постаје захвалан и ствара са њим везу поверења и пријатељства. Тада 

човек постаје жртва свог пријатеља и врло лако може по његовом наговору из осећаја 

дуга а и поверења које има у њега, учинити нешто што може скупо коштати, њега или 

неког другог из војне средине.  

Поједине секте у свом учењу негују традицију приношења људских жртава Сатани 

или неком другом божанству које су узеле за поштовање и своје чланове програмирају 

да морају пролити нечију крв, зарад виших циљева, били они усмерени ка напредовању 

у рангу секте, или једноставно коришћење жртве секте да би се одстранио бивши члан 

или је пак у питању само обред. С обзиром да припадници војске имају константан 

приступ наоружању, могућност спровођења оваквог обреда, који као што знамо не мора 

да буде у посебном окружењу и под посебним условима, је готово 100% реална и 

могућа.  

Током осамдесетих и деведесетих година прошлог века показало се да су се многи 

инциденти у касарнама по Србији дешавали зато што је ''неко'' био припадник секте, те 

је самим тим искористио доступност наоружања како би починио убиство или 

самоубиство зарад свог уверења, мада можемо слободно рећи да је то уверење 

„учитано“ тј да је жртва програмирана.  

Сада ћемо погледати и из другог угла начин деловања секте на војску. 

Посматраћемо пример јапанске секте Аум Шинрикјо, која је 1995.године извршила 

терористички напад у Токијском метроу у којем је повређено 5.500 људи а њих 11 је 

преминуло услед јаких последица гаса сарин, који су пустили у метро кроз 

вентилациони систем. Пошто су заврбовали поједине припаднике јапанске војске, 

дошли су у контакт са руском обавештајном службом КГБ и од њих откупили 200 тона 

хемикалија од којих су направили гас сарин. Шоко Асахара је тежио ка томе да свргне 

јапанског цара, себе постави на његов трон и започне трећи светски рат као што је 

предсказао.  

Секта може заврбовати припадника војске који се може налазити на битном 

положају или који може бити у ''јако добрим односима'' са неким који је на битном 



15. Међународна конференција   

Ризик и безбедносни инжењеринг   Копаоник, 16.-18. јануар, 2020. 
 

222 

 

положају. Тај положај врло лако може бити близак обезбеђењу председника републике, 

премијера, министра одбране или начелника генералштаба, те самим тим угрозити 

његову личну безбедност свесно или несвесно. Уколико припадник војске буде 

заврбован од стране секте, велике су шансе да дође до компромитовања података о 

муницији, наоружању, распореду обезбеђења и страже који чувају такве објекте, 

њихове локације. Припадници секте врло лако могу ући у објекат, онеспособити или 

ликвидирати обезбеђење, узети наоружање и муницију и искористити га за своје 

циљеве, били они криминални у смислу стицања финансијских или материјалних 

добара, ликвидирања противника тј неистомишљеника секте, изазивање масовног 

крвопролића, спровођења атентата на државне званичнике, припаднике војске, 

полиције.  

Секта може бити искоришћена и од стране спољних фактора, страних обавештајних 

служби. Стране службе имају фондове из којих преко одређених НВО у другим 

земљама па и у Србији, финансирајући рад секти покушавају да утичу на репутацију 

војске.  

Циљ деловања секте је да се пољуља поверење грађана у војску, изазивањем разних 

инцидената скандала, крађа наоружања, убиства, самоубиства, извлачење података из 

војних структура које би могле да наруше безбедност државе и умање способност 

војске да изврши свој задатак у одбрани земље.  

Медијска пропраћеност скандала у великој мери може нарушити интегритет 

припадника војске и створити слику код грађана да се не пријављују за служење војног 

рока, да се не запошљавају, јер се у таквој средини не могу осећати безбедно и сигурно 

због честих инцидената који се дешавају, а узроковани су деловањем чланова секте.  

6. ПРИМЕРИ ДЕЛОВАЊА СЕКТИ У ВОСЦИ СРБИЈЕ 

Осврнућемо се на неке од знаних култова и секти за које у историјским и 

обавештајним документима постоје подаци да су деловале у државним структурама, 

или су кроз историју представљале претњу по безбедност државе и војске. 

У касарни јужноморавске бригаде у Врању, 03.06.1993.године, војник Јожеф 

Менедер, пореклом мађар, аутоматском пушком усмртио је шест војника, дежурног 

подофицира, а на крају је извршио самоубиство у санитарном чвору. Пре трагедије је 

побегао из војничког притвора, убио стражара, узео пушку, ушао у објекат где су се 

налазиле спаваоне и у својој спаваони испалио цео оквир у војнике који су спавали. По 

казивању војника који су се те ноћи налазили у спаваони, дежурни војник из њиховог 

вода је спавао и није био на дужности. У току обдукције примећена је тетоважа на руци 

војника Менедера, на којој је био истетовиран датум када је извршио злочин. 

Војницима у касарни је отворено говорио да је ишао на гробље са својим друштвом да 

ископавају сандуке свеже сахрањених људи да би вршили ритуале. Пре трагедије, 

Јожеф Менедер је послао писмо својој породици у којем шаље поруку, где им даје 

упутства како да га сахране и да у сандук ставе главу од срне. Други део писма говори 

да је то тако морало да се деси и да је он рођен да убија. Имао је циљ да учини то на 

неком другом месту, али је дошло до промене плана. 

На крају писма је крвљу на енглеском језику исписано „DEATH“, што значи смрт. 

Приликом прегледа регрутне комисије није узето у обзир казивање породице, комшија, 

пријатеља да је био агресиван, морбидан, да се чудно понашао, ишао на чудна места, 

нити је у обзир узета тетоважа на руци где је био истетовиран датум који је тек требао 
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да наступи у календару. Сам се пријавио за одслужење војног рока и прошао је 

психијатријске прегледе са највишом оценом.12 

У касарни „Мика Митровић“ у Шапцу 08.03.1993.године, , војник Нандор Киш, у 

току ноћи на смени страже је убио десетара Сашу Трајковића, тешко ранио војника 

Зорана Новаковића и на крају извршио самоубиство. За разлику од Менедера, Нандор 

Киш је био повучен, тих, није правио никакве проблеме ни у цивилству, ни у касарни. 

Киш је последњих дана водио разговоре телефоном, излазио у црној одећи у град и у 

ноћи када је био на стражи, је инсистирао да буде дежуран иако није био његов ред. 

Породица тврди да никада није био члан никакве секте. Био је родом из Бајмока и с 

обзиром да је јако мало место, све се зна. Међутим, постоји велика вероватноћа да је 

Нандор Киш заврбован управо у војсци док је био на одслужењу војног рока од стране 

неког припадника војске.13 

У Центру високих војних школа у Београду 1992. године догодио се незапамћен 

масакр породице Радојевић. Петнаестогодишњи Владан, син пуковника Р.В. је ножем 

убио потпуковника Радојевића и његову супругу, док је један од њихова два сина тешко 

повређен. Владан је био припадник сатанистичке секте. Истрагом војне полиције у 

његовој соби су нађени ритуални бодеж, цртеж људског тела са свим органима, цртежи 

сатанистичког садржаја, симбола и „Сатанска Библија“ коју је написао Антон  Шандор 

Лавеј, оснивач Сатанске цркве у Америци 1966.године. Владан је ухапшен и послат у 

КПЗ Пожаревац. 14 

7. ЗАКЉУЧАК 

Деловање секти у Србији не јењава од деведесетих година, када су након распада 

СФРЈ нагло продрле преко територије Мађарске у све поре друштва и тиме нанеле 

огромну штету свим сферама, цивилној, полицијској, војној, државној. Број припадника 

секти се сваке године само повећава, никако се не смањује. 

Културолошки гледано, српски народ је одувек у себи носио дозу паганизма, 

наслеђеног од предака, услед недостатка писмености и образовања, који су утицали да 

се поједине појаве и путеви Богопознања објашњавају на тотално другачији начин од 

оног на који би требало. Војска Србије, као битан чинилац безбедности државе и 

грађана републике Србије, не сме да дозволи да у свом саставу има лица која су 

припадници секти и разних парарелигијских покрета, јер из приложених случајева 

видимо да су таква лица изузетно опасна по безбедност припадника ВС и њихове 

околине.  

Припадници ВС су у константном додиру са наоружањем и поверљивим 

информацијама, стога постоји стална опасност да неко то злоупотреби на начин који би 

угрозио безбедност припадника ВС и државног апарата, било зарад личних убеђења, 

виших циљева или одавања информација које захтевају стране обавештајне службе. 

Кроз истраживање случајева који су се догодили у војном окружењу и случајева у 

цивилству, дошли смо до закључка да психолошка испитивања, тестови хедонике и све 

што је везано за проверу психичког стања припадника који се налазе у служби и оних 

који конкуришу за рад у истој, нису довољна да открију да ли је неко припадник секте 

и у каквом се тренутном психичком стању налази, што видимо из примера војника 

Јожефа Менедера који је на психолошком прегледу имао највише оцене.  
 

 
12 Извор: емисија „Досије-у раљама секти“https://www.youtube.com/watch?v=nOvSD7P6QCI 
13 Извор: емисија „Досије-у раљама секти“https://www.youtube.com/watch?v=nOvSD7P6QCI 
14 -„Исповести жртава секти“ – Биљана Ђурђевић-Стојковић, Народна књига 2002.година, 25-29 стр. 

https://www.youtube.com/watch?v=nOvSD7P6QCI
https://www.youtube.com/watch?v=nOvSD7P6QCI
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Безбедносне провере могу да открију и донекле примене превентивне мере да се 

лице не прими у војну службу због припадности неком опасном култу, али је већи 

проблем тај, што припадници ВС у току свог ангажовања могу потпасти под утицај 

опасних култова и тако направити огроман проблем у служби, врбујући друге 

припаднике за свој култ, заплашивати их, испољавати агресију над потчињенима и 

уцењивати их, или једноставно направити инцидент са или без смртног исхода, али који 

свакако угрожава безбедност припадника ВС или државе.  

Контрола обавештајних служби мора да се повећа а такође треба пронаћи начин за 

откривање потенцијалних и тренутних чланова опасних култова који могу довести до 

компромитовања војске и ослабити поверење грађана у способност и сигурност војске 

да изврши своје главне задатке.  

Поводом спекулација да ће се 2020.године вратити обавезно служење војног рока у 

Србији, претпостављам да ће се војска сусрести да огромним проблемом, јер од 

2011.године војска нема увид у тренутно стање међу цивилима зато што је војни рок 

био добровољан. Уколико се врати обавезно служење војног рока, војска ће у своје 

редове примити 10 генерација младих људи који су током ових девет година имали 

потпуну слободу да обликују свој живот како они сматрају да треба. Млади људи данас 

једним кликом испред себе имају све што их занима, а неретко се занимају за 

окултизам, магију, езотерију, разне врсте источњачких учења, сатанистичких ритуала, 

неко због знатижеље а неко због уверења и тако могу угрозити интегритет војске, 

државе и самих грађана републике Србије. 
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