
ПРОЈЕКАТ 6. 

„Војна неутралност Црне Горе“ 
-Трибина „Војна неутралност Црне Горе“- 

 
Уз организацију Уније за неутралност одржане су трибине на тему „Војна неутралност 

Црне Горе“ у Подгорици,  Будви (нсеље Грбаљ)  и Андријевици. 

1) Трибина у Подгорици одржана је 15.09.2016. године у просторијама Матице српске, са 
почетком у 19.00 часова. 

Испред Уније за неутралност наступили су: 

 Гојко Раичевић, председник Уније и 
 Андрија Мандић, члан председништва Уније и председник Нове српске 

демократије. 

Испред Евроазијског безбедносног форума наступили су: 

 проф. др Митар Ковач, генерал у пензији, директор и  
 доц. др Јелена Вукоичић, члан форума. 

У културно-забавном програму наступио је  доајен Црногорског народног позоришта 
Гојко Бурзановић интерпертацијом „Посланице Светог Петра Цетињског“ и Мр 
Миленко Лалевић, члан  Евроазијског безбедносног форума,  са „Бесједом о српској 
капи (заврати)“. 

2) Трибина у насељу Грбаљ (Будва) одржана је у згради месне заједнице на Савиној 
главици 16.09.2016. године са почетком у 19.00 часова. 

Испред Уније за неутралност наступили су: 

 Гојко Раичевић председник Уније 
 предсједница Демократске српске странке Драгица Перовић и 
 Милан Кнежевић члан председништва Уније и предсадник Демократске народне 

партије. 

Испред Евроазијског безбедносног форума наступили су: 

 проф. др Митар Ковач, генерал у пензији, директор 
 Стојан Батинић, генерал у пензији и 
 Мр Миленко Лаловић, пуковник у пензији, чланови форума. 



У културно-забавном програму наступио је  доајен Црногорског народног позоришта 
Гојко Бурзановић интерпертацијом „Посланице Светог Петра Цетињског“ и Боривоје 
Оровић, пуковник у пензији, рецитовањем својих родољубивих песама. 

3) Трибина у Андријевици одржана је у просторијама Демократског фронта 19.09.2016. 
године са почетком у 15.00 часова. 

Испред Уније за неутралност  наступили су: 

 Раичевић председник Уније и 
 Живко Пековић члан председништва Уније. 

Испред Евроазијског безбедносног форума наступили су: 

 проф. др Митар Ковач, генерал у пензији, директор 
 Стојан Батинић, генерал у пензији и 
 Мр Миленко Лаловић, пуковник у пензији, чланови форума. 

Присутнима се обратио председник Скупштине општине Беране господин Горан Киковић. 
Учешће у трибини узели су присутни мештани Андријевице изношењем својих ставова и 
постављањем питања и песници рецитовањем својих песама. 

Из излагања и дискусија  на трибинaма могу се извући следећи ставови и поруке: 

 Српски народ у Црној Гори, посебно на северу, осећа велику угроженост и 
обесправљеност и изостанак подршке званичних власти Србије, посебно у 
последње четири године, 

 Власти Црне Горе, од осамостаљења дискриминишу све локалне средине и 
заједнице које се претежно изјашњавају као српске. Утом смислу не улажу 
финансијска средства нити доводе инвеститоре за отварање нових погона и 
фабрика, тако да је млади нараштај приморан да своја животна питања решава у 
другим срединама или да се приклања званичној власти. На тај начин Мило 
Ђукановић уцењује и прогони све оне који су за очување Црне Горе и који су за 
очување српског националног простора, 

 Црногорски режим не обезбеђује елементарне права за српску заједницу на нивоу 
националних мањина, тако да је проказан српски језик, застава и све више 
припадност српској православној цркви, 

 Српски народ је јединствен у осуди увођења црногорског језика и изричит је за 
одржање српског језика и ћирилице, 

 Истакнуто је низ примера дискриминације и прогона људи из државних 
институција, кроз прекиде радног односа само зато што се декларишу као Срби. 
Истиче се пример да су учитељи тајном кампањом били инструисани да прихвате 



школскле дневнике и друге обрасце штампане на латиници и да исте морају 
попуњавати латиницом. То је почетак процеса колективног унијаћења српског 
народа у Црној Гори а да се о томе власт републике Србије никада нису одредиле и 
истакле то као проблем. Муслимани се у Црној Гори све више декларишу као 
бошњаци, а Албанци у источном делу изграђују елементе аутономије у културној и 
политичкој сфери. На тај начин само је српски народ у Црној Гори подељен на 
„Србе и Црногорце“, 

 Не постоји сагласност ни око државних симбола, пре свега око заставе. Муслимани 
носе ратне заставе муслиманске БиХ, а Албанци албанске заставе. За Србе 
постојећа застава није њихов избор већ тробојка са белим орлом, традинационална 
застава Краљевине Црне Горе. Постојећу заставу и грб Црне Горе зову „кокошком“, 
јер никада није била историјски симбол државности Црне Горе, 

 Све више је изражена и бијазан од албанског и муслиманског екстремизма, посебно 
на северу и истоку Црне Горе, 

 Не одобрава се успостављање границе између Црне Горе и лажне државе Косова јер 
сматрају да је то граница према Србији која је давно утврђена, 

 Свим демократски средствима потребно је наставити истрајну борбу за очување 
српских националних интереса и недозволити даље поделе, посебно у разбијању 
улоге и значаја српске православне цркве, 

 Српски народ у Црној Гори искрено жели још отворенију и плодотворнију сарадњу 
са руским народом на свим пољима, што је видљиво и кроз изградњу и очување 
споменика руским војницима и другим сахрањеним припадницима руског народа 
на територији Црне Горе, 

 Српски народ Црне Горе дубоко осећа жал за жртвама НАТО агресије народа 
републиоке Србије и Црне Горе и то га чини још одлучнијим у супростављању 
приступања Црне Горе НАТО пакту, 

 Одлуку о приступању Црне Горе НАТО пакту, као судбоносном питању не само за 
Црну Гору већ и за све српске земље, потребно је донети изјашњавањем народа на 
референдуму, 

 Потрбне су хитне инвестиције у већинским српским срединама како би се зауставио 
процес одласка народа из тих средина, као и процес националног и верског 
унијаћења и „политичког насиља“. То насиље се спроводи кроз корупцију, уцене 
припадника опозиционих странака, посебно виђенијих и утицајних људи. 

Зато се суштински може рећи да у  Црној Гори не постоји демократија нити 
демократски систем, него је на сцени самовоља једне корумпиране ауторитарне 
власти, која манипулише вољом народа и недозвољава истинску анфирмацију 
његових интереса. 
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