
Српски национални савјет позива политичке, невладине организације и истакнуте појединце 
које већински подржава српски народ на постизање 

СПОРАЗУМА
о заједништву у циљу обезбјеђивања услова за очување и напредак 

српског народа на простору Црне Горе
Идеју заједништва неопходно је подупирати мирним и ненасилним начинима и исту заступати са највећом одлучношћу, непрестано и неодступно.
Заједништво подразумијева интегрализам, па српска повезивања треба да користе све моделе организовања који могу да надокнаде одсуство српске 

цјеловитости. У том повезивању те карике чине Српска православна црква, српски језик и ћирилично писмо, култура и економија, што представља 
јединствену цјелину остваривања легитимних права и потреба.

Споразумом би се створила јединствена организација која би на универзалним принципима утврдила националну стратегију Срба у Црној Гори. 

У оквиру споразума српске организације прихватиле би стратегију којом треба унаприједити борбу за очување и напредак српског народа на простору 
Црне Горе у циљу заједничког дјеловања, ради очувања српског идентитета и посебности, за шта је неопходно постићи и очувати:

1. Пуну заштиту имена, имовине и достојанства Српске православне цркве у Црној Гори;
2. Нераскидиву повезаност српског и црногорског народа и њихово заједништво у борби за државност и просперитет Црне Горе; 
3. Конститутивност српског народа у уставном оквиру Црне Горе;
4. Службену употребу српског језика и ћириличног писма у државним институцијама и образовном систему Црне Горе;
5. Усвојити широко прихваћене државне симболе – химну и заставе кроз изјашњавање на референдуму свих грађана са правом гласа у 

Црној Гори;
6. Равномјерну заступљеност српског народа у јавним службама, органима државне власти и локалне управе, уз уважавање истих права 

за све друге народе и националне заједнице у Црној Гори; 
7. Квалитетну повезаност у свим областима друштвене и економске сарадње са својим сународницима у региону и расејању;

Ради очувања српског народног идентитета и остваривања националних интереса, потписници Споразума обавезују се на поштовање начела узајам-
ног повјерења, саборности, оданости и солидарности.
■  Начело узајамног повјерења подразумијева одустајање од неслоге, идеолошке и друге острашћености;
■  Начело саборности подразумијева јачање заједништва уз поштовање различитости сваке српске организације којој је стало до очувања 

српског националног, културног, језичког и вјерског идентитета у Црној Гори;
■  Начело оданости подразумијева да се заједничкој организацији пружи допринос на најбољи могући начин, користећи све своје капацитете;
■  Начело солидарности подразумијева пружање подршке сваком пројекту којим се обезбјеђује афирмација потреба и слобода српског 

народа у Црној Гори.

Српском народу 
у Црној Гори

Српски национални савјет

Срби у Црној Гори су данас народ који се бори за опстанак у 
биолошком, државотворном, духовном, културолошком, прив-
редном, социјалном и сваком другом смислу. Како је опстанак 

немогуће обезбиједити само појединачним дјеловањем, неопходна је 
саборност којом треба осмислити ангажовање за опстанак и напредак 
српског народа на етничким просторима Црне Горе који вјековима при-
падају Србима.

Српском народу је потребно заједништво које ће спријечити етничку, 
језичку, вјерску и културолошку дискриминацију и у потпуности зауста-
вити асимилацију српског народа у Црној Гори.

■  Полазећи од историјски стечених, а данас ускраћених и оспорених 
права српског народа;
■  Стављајући добробит српског народа изнад личних и интереса 

организација којима се припада;
■  Сматрајући да хармонични односи свих националних заједница, 

а посебно Срба и Црногораца представљају кључ стабилности Црне 
Горе;
■  Истичући да само рационалан однос према узроцима тренутног 

положаја српског народа може бити добра основа за напреднији жи-
вот Срба у Црној Гори;

У времену када му нико није од 
помоћи, српски народ у Црној 
Гори мора искључиво да ми-

сли о себи и свом опстанку, јер само 
од заједничке снаге српских органи-
зација, које подржава српски народ, 
зависиће положај српског народа у 
Црној Гори. Стога је неопходно да 
се све организације и појединци, 
који желе да чувају традиционалне 
вриједности Црне Горе, свој вјер-
ски, културни, језички и национални 
идентитет прикључе заједништву и 

буду у служби свога народа. 
Досадашњи покушаји српских ор-

ганизација којима је српски народ 
безрезервно пружао подршку да 
заједно са црногорском грађанском 
опозицијом кроз демократске ин-
ституције заштити легитимна права 
српског народа остали су без резул-
тата. 

Црногорска грађанска опозиција 
увијек је била непресушан извор ре-
зервног потенцијала антисрпског ре-
жима и по питању статуса и положају 

Срба није била боља од црногорске 
власти. Срби у Црној Гори су баш од 
њих много пута изневјерени, јер су 
по правилу увијек били против демо-
кратских и легитимних права Срба. 
У многим важним одлукама имали 
су нечасну улогу у односу на демо-
кратске процесе и потребе српског 
народа. 

У будућем времену важно је препу-
стити актуелној власти и крњој опо-
зицији демократизацију Црне Горе. 
Срби на њиховом путу не треба да 

их ометају, већ да се искључиво баве 
очувањем сопственог идентитета. 
За почетак се неопходно ослободи-
ти великих амбиција и лажних савез-
ника. Власт у Црној Гори, нажалост, 
задуго неће бити српска, али треба 
урадити све да у будућем времену 
зависи и од српског народа. Непри-
хватање споразума о заједништву 
значило би преузимање одговорнос-
ти за будућност и опстанак српског 
народа на простору Црне Горе који 
је већ сада неизвјестан. 


