
ПРОЈЕКАТ 14. 
 

 

„Положај и проблеми српског народа у Црној Гори“ 
- округли сто - 

 

Време одржавања:      06. 11. 2019. године 

Место:       Дом Војске Србије, Београд 
 
У организацији Евроазијског безбедносног форума 06. новембра 2019. године у Дом Војске 
Србије, Београд, одржан је округли сто под називом: „Положај и проблеми српског народа у 
Црној Гори“. Скупом је председавао директор Евроазијског безбедносног форума проф. др 
Митар Ковач, а своја саопштења су изнели:  
 

1. Протојереј Јован Пламенац, Представник Митрополије црногорско приморске  – 
„Актуелно стање Српске православне цркве у Црној Гори и његова генеза“ 

2. Горан Киковић, историчар, потпредседник СО Беране  – „Срби и њихова  права у 
Црној Гори – паралеле прошлости и будућности“ 

3. Проф. др Часлав Копривица, ФПН Београд  – „Срби у Црној Гори - нека 
претходна питања“ 

4. Проф. др Дејан Мировић, Правни факултет К. Митровица – „Република Србија и 
положај Срба у Црној Гори 2013. – 2019. Године“ 

5. Др Александар Раковић, виши научни сарадник, ИНИС – „Србија и Срби у Црној 
Гори данас“ 

6. Проф. др Митар Ковач, генерал-мајор у пензији, директор Евроазијског 
безбедносног Форума – „Историјски корени и континуитет разарања српства у 
Црној Гори“ 

 
 

Основни ставови излагача су дати у сажецима излагања која су поднели: 
 
Протојереј Јован М. Пламенац1 

 

АКТУЕЛНО СТРАДАЊЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У ЦРНОЈ ГОРИ И 
ЊЕГОВА ГЕНЕЗА 

Црногорска Влада је у мају 2019. године усвојила Предлог закона о слободи вјероисповијести или 
увјерења и правном положају вјерских заједница, који предвиђа национализацију имовине Цркве 
стечене прије 1918. године. Уколико овај Предлог буде усвојен у Скупштини и крене се у његову 
реализацију, Српска православна црква у Црној Гори запашће у веће проблеме него на Косову и 
Метохији. Њено страдање није од јуче, оно има своју генезу од почетка Другог свјетског рата. Црква 
овога свијета, коју чине клир и вјерни народ, у Црној Гори страда физички и материјално. Али, 
приклањањем црногорског режима западњачком противхришћанском вриједносном систему, Црква у 
Црној Гори нападно је изложена и много погубнијем од материјалног, страдању на духовном плану, 
које такође има своју генезу. 

 

                                                 
1
 Протојереј Јован М. Пламенац, Митрополија Црногорско-приморска, Цетиње. 



Горан Киковић2 

 

СРБИ И ЊИХОВА ПРАВА У ЦРНОЈ ГОРИ ДАНАС 
– ПАРАЛЕЛЕ ИЗМЕЂУ ПРОШЛОСТИ И БУДУЋНОСТИ 

У раду се анализира положај Срба у Црној Гори, где се, са циљем стварања „црногорске нације” и 
„црногорског језика”, притисцима, политичком индокринацијом и пропагандом одузима национално 
биће већини Срба који тамо живе и они се, по основу државности, преводе у нову нацију – 
Црногорце. При томе, у Црној Гори угрожено је све што је српско: српски језик, српска православна 
црква, српска култура, а црногорски режим не обезбјеђује елементарна права за српску заједницу ни 
на нивоу националних мањина. 

 
 
Дејан Мировић3 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ПОЛОЖАЈ СРБА У ЦРНОЈ ГОРИ ОД 2013. ДО 2019. 
ГОДИНЕ 

Након промене власти у Републици Србији 2013. године, положај Срба у Републици Црној Гори није 
се поправио упркос чињеници да и у Београду и у Подгорици тврде да односи између две власти 
никада нису били бољи. Године 2013. Република Србија веома скромно обележава 200 година од 
рођења највећег српског песника Његоша. Године 2015. доноси се први предлог Закона о слободи 
вероисповести који предвиђа одузимање имовине Српске православне цркве (СПЦ) у Црној Гори и 
Црна Гора гласа за пријем такозваног Косова у УНЕСКО. На дан парламентарних избора 2016. 
године, власти у Подгорици хапсе осам српских држављана и оптужују их за планирање тзв. 
државног удара. Нешто касније, оптужују и до данас неидентификоване руске држављање, као и вође 
српске опозиције Мандића и Кнежевића за тзв. државни удар. Из Београда, у том периоду, пружа се 
јавна подршка конструкцији тзв. државног удара са највишег места од стране тадашњег премијера. 
Године 2018, Црна Гора гласа за пријем тзв. Косова у ИНТЕРПОЛ, води кампању против мирног 
обележавања 100 година Подгоричке скупштине и забрањује српским интелектуалцима улазак у 
Црну Гору. Године 2019, осуђују се на казне затвора српски држављани, као и вође српске опозиције 
у Црној Гори, доноси се нови предлог Закона о слободи вероисповести, поново усмерен против СПЦ 
у Црној Гори и њене имовине. У овом периоду Република Србија није предузела никакве конкретне 
или реципрочне мере. Напротив, на дан доношења пресуде за тзв. државни удар, председник Србије 
састаје се са својим црногорским колегом у Тирани, а пре тога, конзул Србије У Републици Црној 
Гори посећује оптужене српске држављане у затвору и наговора их да признају наводну кривицу. На 
основу наведеног, може се закључити да су у периоду од 2013. до 2019. године односи између 
званичне Подгорице и Београда побољшани, док је положај Срба у Црној Гори погоршан. 

 

 

Митар Ковач4 

 

ИСТОРИЈСКИ КОРЕНИ И КОНТИНУИТЕТ РАЗАРАЊА СРПСТВА У ЦРНОЈ ГОРИ 

Живимо у времену када се насиљем и притисцима промовишe настајање вештачких народа и нација 
на Балкану, по „политичким критеријумима” које дефинишу ауторитарни режими под јаким утицајем 
центара моћи на Западу. Ти центри моћи разбијају на Балкану првенствено српски народ и српски 

                                                 
2 Горан Киковић, српски историчар у Црној Гори и потпредсједник Скупштине општине Беране. 
3
 Проф. др Дејан Мировић, Правни факултет Косовска Митровица. 

4 Проф. др Митар Ковач, директор Евроазијског безбедносног форума. 



етнички простор. Очигледан пример за то је промовисање Црногораца и Бошњака као нових народа, 
мимо историјских чињеница и испуњености елементарних критеријума. Црногорци као посебан 
народ никада нису постојали изван српског националног корпуса, све до појаве комунизма и 
успостављања бивше СФРЈ. Комунисти су у таквој Југославији чинили све да разбију српски 
национални простор и минимизирају утицај Срба у другим републикама. То није било довољно, па је 
комунистичка врхушка у Србији основали две аутономне покрајине, Војводину и Косово и Метохију, 
које ће додатно гушити српско национално биће и значај Срба у бившој СФРЈ и на Балкану. 
Медијском блокадом, уценама и привилегијама, преко партијске камариле, у Црној Гори спроводи се 
једна погубна политика. Из деловања власти у Црној Гори јасно се препознаје мржња према свему 
што је српско. Такво поступање води народ у дубоке поделе, које не могу имати срећан завршетак. 
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