
ЖАРКО ЛЕКОВИЋ 

 

 

Рођен је 26. септембра 1965. године у Прибоју, гђе је 

завршио основну школу са одличним успјехом. Средњу 

школу: историјско-археолошки смјер такође је завршио 

са одличним успјехом у Подгорици и добитник је 

дипломе “Луча”.  

  

Завршио је Филозофски факултет у Никшићу, одсјек за 

историју и географију 1994. године (просјек оцјена из 

историје 9,00) дипломиравши радом “Црна Гора и 

Малисорски устанци”.  

  

Током 1995. и 1996. године био је стипендиста Владе 

РЦГ. 

  

Постдипломске студије историје на Филозофском факултету у Београду завршио је 

са просјечном оцјеном 9,00. Магистарски рад “Дробњак у првој половини XIX 

вијека” одбранио је октобра 2000. године пред комисијом: проф. др Радош Љушић 

(ментор), проф. др Михаило Војводић и доц. др Војин Дабић. 

  

Докторску тезу “Дробњак 1850-1918” на Филозофском факултету у Београду код 

ментора проф. др Радоша Љушића одбранио јула 2010. године. 

  

У Историјском институту Црне Горе запослен је од 01. маја 1998. године и 

тренутно ради на мјесту Научног сарадника за националну историју Црне Горе у 

XIX и XX вијеку.  

 

Члан је Научног вијећа Историјског института Црне Горе.  

 

Члан је Одбора за историју Црногорске академије наука и умјетности, члан Матице 

српске.  

 

Члан је редакције међународног научног часописа "Историјски записи", као и 

часописа "На извору Вукова језика" и "Гласника Завичајног музеја" Пљевља и члан 

више организационих одбора Зборника радова са међународних научних скупова.  

  

Учествовао је на више од 70 домаћих и међународних научних скупова одржаних у 

Црној Гори, Србији, Републици Српској, Русији и Молдавији. 

   

Говори руски а служи се италијанским језиком. 

   

Значајнији објављени научни радови: 

  

 - Дробњак у првој половини XIX вијека (два издања), Београд, 2001 и Подгорица, 

2007. 

 

 - Дробњак и Потарје, Подгорица, 2007. 

 

 - Манастир Бијела, Београд, 2008. 

 



 - Дробњак од 1850. до 1918., Никшић, 2011. 

 

 - Шаранци у документима, Подгорица, 2013. 

  

 - Српска револуција и Стара Херцеговина, Академија наука и умјетности 

Републике Српске, Бања Лука, 2004. 

  

 - Друштвено-економске прилике у Новопазарском санџаку крајем XIX и почетком 

XX вијека, Пријепоље, 2005. 

  

 - Манастири у Дробњаку, Етнографски институт САНУ, Београд, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


