
КО ЈЕ САЛИХ СЕЛИМОВИЋ 

 

Салих Селимовић је историчар. До пензионисања 2009. 

године радио је као наставник и директор основне школе у 

Кладници (општина Сјеница). Обављао је и функцију секретара 

СИЗ-а и Фонда за основно образовање у Сјеници. Са породицом 

живи и ствара у Сјеници. Рођен је 1944. године у Тешњу, БиХ. 

Основну школу и гимназију је завршио у родном граду. Студије 

историје и географије је завршио у Сарајеву. Кратко, на почетку, 

радио је у школи у општини Бијело Поље (Корита), ЦГ, а затим 

радни век непрекидно проводи у општини Сјеница. 

У јавним наступима се јасно изјашњава као Србин 

муслиманске вере. Његови претци Срби примили су ислам 1650. године у Херцеговини. У 

идеолошком смислу себе сматра да је умерени левичар и доследни присталица социјалне 

правде. 

Публицистичким и теренским истраживачким  радом  се почео бавити одмах по 

завршетку студија. Публицистичке радове и фељтоне је објављивао у локалним  листовима 

„Јединство“ у Сјеници, затим „Братство“ у Новом Пазару, београдском студентском листу 

„Студент“, ревији „Савиндан“ у Пријепољу као и у „Пљеваљским новинама“, затим у 

„Изворнику“у Гњиланама, затим у  „Просветном прегледу“, листу „Дан“ у Подгорици итд. 

Нешто касније  користећи  бројну архивску грађу, релевантну литературу и теренска 

истраживања објављивао је своје радове у бројним научним зборницима, Новог Пазара, 

Сјенице, Ужица, Пријепоља, Пљеваља, Историјског и Етнографског музеја у Београду, 

Института за политичке студије у Београду, Нишу, Подгорици, Беранама и др. У овим  

Зборницима до сада је публиковано око 100 његових стручних и научних радова.   

           Историчар Селимовић је и аутор дванаест књига од којих су у научној јавности 

посебно доживеле признања „Прилози прошлости Старе Рашке“, затим „Прилози 

прошлости Старе Рашке 2“, „Прилози пореклу, исламизацији, демографским и 

мирационим процесима у Рашкој области“,  као и за књиге “Кладница“, затим „Сјеница“ и 

„Сјеница 2“, као и „Рашка или Санџак“. 

           Професор Селимовић је учесник  бројних домаћих и међународних научних 

скупова. Посебну пажњу је посвећивао феномену исламизације, пореклу, хришћанским 

традицијма код муслимана, миграционим и демографским процесима у Рашкој области и 

целој Старој Рашкој. Својим радовима и интервјуима настоји да широј јавности презентује 

многе прећуткиване и или табу теме, посебно оне  које се односе на процес исламизације, 

порекло и хришћанске традиције код  наших муслимана. 

 Неки од наслова његових радова су: „Шта сам Србин или Муслиман, питање је сад“ 

(1977), „Стару Рашку не називати више Санџаком“ (1997), „ Стара Рашка, а не Санџак“ 

(1998), „Срби муслимани и њихова денационализација“ (2001), „Петровдан у народној 



традицији муслимана“ (2005), „Илиндан или Алиђун на Пештери“ (2007), „Култ светог 

Саве и Срби Муслимани“ (2015) и многи други. 

 Његов рад карактерише тврда упорност и доследност у свом истраживању истине 

по питањима којима се бави. У крају у коме живи кажу „тврд го јеге“. Своје ставове и 

принципе износи веома прецизно и јавно, уз велику храброст и фин стил.  

 Поред писане речи у књигама, чаописима, новинама и др., он то чини и усмено, 

практично, где год бива позван од стране респективних установа, попут музеја, 

библиотеке, културног центра, ТВ медија и др. Примери његовог гостовања су културне 

установе у Краљеву, Чачку, Крагујецу, Ужицу, Пријепољу, Пљевљима, Новој Вароши, 

Ивањици и др. Свуда је био истински прихваћен и веома пажљиво слушан и отворено 

питан (сведок је аутор овог рада). 

 Проблематика којом се он бави има велики историјски и културни значај за наш 

народ и нашу државу. Међутим, како по ко зна који пут, живимо у време узавреле 

друштвено животне ситуације где се, поред осталог, понављају знатни губици живота, уз 

проливање братске крви, то рад  историчара Салиха Селимовића има немерљив значај и у 

овом тренутку времена. 

Селимовић је редовни члан Матице српске, редовни члан Развојне академије Србије 

и члан Удружења књижевника Србије.  

           За свој дугогодишњи стручни и научни рад је добио бројна признања. Као 

историчар и истраживач добитник је и Вукове награде за 2013.годину коју додељује 

Културно просветна заједница Србије. Такође, Селимовић је добитник и награде „Гордан 

Ранитовић“ за 2014.годину коју додељује хумамнитарна организација „Стара Рашка“ у 

Београду за истраживачки рад на исламизацији, миграционим и демографским процесима 

на простору Старе Рашке. Затим је  добитник  и Велике награде „Задужбине Родољуб 

Нићифоровић“ из Новог Пазара за 2016.годину. Историчар Салих Селимовић је и 

добитник Грамате Милешевске епархије, затим  Захвалнице милешевског културног клуба 

„Свети Сава“, Посебног признања општине Сјеница, Сребрене значке Цивилне заштите 

као и Захвалнице Савеза удружења резервних војних старешина Региона Краљево и др. 

 

Проф. др Новак Н. Недић 

 

 

 


