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Извештај о политичким правима  
сpпског народа у региону написан је и објављен 

захваљујући члановима и пријатељима Напредног 
клуба.  

 
Рад је био добровољан, а помоћ практична.  

Нисмо затражили, а тиме ни добили,  
помоћ неке установе или организације 

из Србије или иностранства. 
 

Срдачно захваљујемо надлежним установама и 
удружењима из Србије, српских земаља и држава 
региона које су нам изашле у сусрет са подацима. 

 
Извештаји ће у будуће излазити са црним корицама 

док стање у овој области  
не буде уподобљено цивилизованим европским 

стандардима. 
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Пред Вама је шести редовни годишњи 

Извештај о политичким правима српског 

народа у региону. Циљ нам је да промовишемо 

међународно призната права и помогнемо 

заштити посебности и идентитета српске нације. 

Писање и штампање Извештаја није помогла 

нити једна државна или приватна установа из 

Србије, српских земаља или неке стране државе. 

Аутори су уједно и финансијери овог пројекта. 

Небрига Републике Србије и лоше стање 

политичких права српског народа у региону 

подстакли су нас да од 2013. године извештај 

уоквиримо црним корицама. Ове године разлози 

за такву одлуку су дубљи и очигледнији.  

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

УВОД 

 

Шести редовни годишњи Извештај о 

политичким правима српског народа у региону 

представља статус српског народа у осам 

међународно признатих и у једној 

самопроглашеној држави Југоисточне и 

Централне Европе. Реч је о око 1,8 милиона 

припадника српског народа који живе у Босни и 

Херцеговини, Црној Гори, Републици Хрватској, 

Републици Македонији, Републици Словенији, 

Републици Албанији, Мађарској, Румунији и 

Косову-УНМИК („Репубљик Косова“).  

По први пут представљамо стање политичких 

права српског народа на територији која 

формално припада Републици Србији, али је 

под заштитом УН (уз подршку САД и ЕУ) постала 

нова, независна држава албанског народа.  
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Откако је 2009. први пут објављен Годишњи 

извештај о политичким правима српског 

народа у региону, аутори су нашли да је општа 

слика њиховог развоја указивала на недостатак 

система и плана српске Владе. Процеси 

асимилације и негирања међународно 

прихваћених права српског народа део су 

програмске националне агенде неколико 

суседних, младих националних покрета.  

Велике силе, пре свих САД, СР Немачка и 
Британија, показале су се неправедним и 
дубоко лицемерним кад је реч о овом питању, 
будући одлучно невољне да чак и у условима 
потпуног сузбијања српског националног 
покрета и тријумфа сопствених приврженика на 
изборима у Србији захтевају равноправни 
статус за српски народ у државама региона и 
мањина у Србији. 

Напротив, заинтересоване за статус мањина у 

Србији, оне су се показале неосетљивим за 

српски народ у региону.  

Годишњи извештаји о политичким правима 

објављивани су управо у време када је светска 

економска криза почела да погађа Балкан. 
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Српске владе су управо у то време, још увек под 

притиском формално националистичке 

опозиције и приморане да попуштају око статуса 

Косова и Метохије, покушале да се посвете 

питању политичких права српског народа у 

региону. Влада Демократске странке у тој 

политици није била искрена: злоупотребљавала 

је политику према Републици Српској, користила 

везе са тамо владајућим СНСД-ом за страначку 

промоцију ДС-а, водила политику приближавања 

Турској и САД на штету РС, полуприватну 

политику према српском народу у Црној Гори, 

потпуно је промашила у односу према тек 

изабраном председнику Републике Хрватске, 

Иви Јосиповићу...  

               Приватна политика оличавала је и однос 

Београда према Србима у Македонији и 

Словенији. Ипак, за време ове Владе донети су 

закон и стратегија о овом питању и профилисане 

установе – пре свих Министарство за дијаспору и 

српски народ у региону. Истина, Стратегија је 

под благим и потпуно некоректним притиском 

из Црне Горе и Хрватске промењена на 

телефонској седници Владе Републике Србије!  
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Промена власти 2012. године довела је до 
даљег опадања интересовања Владе Србије за 
српски народ у региону.  

Влада је, ослањајући се на своје 

националистичке и популистичке корене, 

сматрала безопасним запостављање ових 

питања. Односи са Републиком Српском су 

привремено захладнели. Само су постојање и 

самостална снага овог државног енитета учинили 

да Влада Србије настави да јој поклања 

одређену пажњу. Кад је реч о осталим 

државама, српска Влада је водила политику 

незамерања и попуштања. Под изговором 

наводне штедње, прво је укинуто Министарство 

за дијаспору и Србе у региону, а потом и 

Канцеларија која га је заменила...  

Данас политику Србије према српском народу 

изван њених граница по први пут после 1991. 

спроводи једна управа у Министарству спољних 

послова уместо једна формално самостална 

установа. 
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Током 2013-2014. године коначно су 

заокружени процеси пописа у региону. Првим 

пописом у Босни и Херцеговини омогућено нам 

је да коначно добијемо релативно прецизан број 

припадника српског народа у суседним 

независним државама.  

У Босни и Херцеговини су се почетком 2014. 
догодили немири који су за циљ имали и 
укидање ентитета и обесправљивање српског 
народа. 

Настојања ЕУ и САД на унитаризацији Босне и 

Херцеговине настављена су и током ове године. 

Посебно је у томе био активан Европски 

парламент. Пристрасност високог представника, 

коме после опште кризе, парализе установа и 

рушилачких демонстрација у Федерацији БиХ и 

даље у званичним извештајима као највећи 

извор кризе фигурира Република Српска, досегла 

је врхунац од времена злогласне управе лорда 

Педија Ешдауна.  

Српској је отворено прећено и од стране 

званичне Турске. Србија је само симболично 

реаговала.  
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У Црној Гори, режим Мила Ђукановића 

маргинализовао је права српског народа који 

није равноправан чак ни са националним 

мањинама у овој држави. Партијско политичко 

пријатељство вођа СНС и Ђукановићевог 

режима, као и неспремност САД и ЕУ да помогну 

демократизацију Црне Горе довели су до 

опадања и маргинализације права српског 

народа. У Хрватској је током претходне године 

трајао успешан политички рат против ћирилице.  

Дубока идентитетска криза хрватске нације, као 
и борба између либералне и конзервативне 
опције које дубоко деле политичку сцену, 
довела је до тога да је српска мањина учињена 
неравноправном са другим мањинама. Више 
од 15% свих живих Хрвата на свету потписало је 
петицију за ограничавање употребе ћирилице! 

Иза овог пројекта стајала је странка ХДЗ за коју 

се после четврт века може рећи да је оличење 

националног и државног покрета хрватског 

народа. Ову активност подржала је и 

Римокатоличка црква.  
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Ипак, када су политички поразили владајуће 

странке левице, посланици ХДЗ су били 

уздржани приликом гласања да се питање 

референдума проследи Уставном суду који ће га 

несумњиво огласити као неуставно.  

У Републици Македонији настављен је 

полицијски и судски прогон поглавара Охридске 

архиепископије Јована Шестог.  

Није било реакције САД, Британије или СР 

Немачке (ЕУ). Политичка права српског народа у 

осталим државама региона су стагнирала. 

Проблематична су права у Мађарској (после 

изборног тријумфа ФИДЕС-а и ЈОБИК-а), у 

Албанији, Македонији и Словенији.  
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Званична Србија се према наводима овог 

Извештаја никако не може позвати на лошу 

политичку или економску ситуацију кад је реч о 

запостављању активне политике према српском 

народу који живи у региону и односа према 

његовим политичким правима. Ова политика 

није била ни приоритет ни брига српске Владе. 

Влада је из страначких разлога и процена 

запоставила ову политику, будући да су њене 

вође традиционално уверене да су 

представници и тумачи изворног српског 

патриотизма. 

Запостављајући политику према српском 

народу у региону – политику засновану на 

европским стандардима, међународним 

уговорима и реципорцитету, власти Србије 

угрозиле су демократију у самој земљи и заштиту 

идентитета српске нације и државе.     
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ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ 
ПРАВИМА СРПСКОГ НАРОДА У БОСНИ 
И ХЕРЦЕГОВИНИ 

 

 

Политичка права српског народа у Босни 

и Херцеговини била су угрожена и током 2013-

2014. године. Међународне околности: неуспех 

САД и ЕУ у рату у Сирији, руска анексија Крима и 

успон сунитских екстремиста у Ираку учинили су 

да притисак на статус српског народа у овој 

држави и аутономија Републике Српске буду 

нешто мањи него претходне године.  
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Ипак, двојаки стандарди – јасно показани 

кад је реч о односу према Албанцима у Србији и 

Македонији – те нескривен политички програм 

усмерен против афирмације политичких права 

српског народа, био је и током претходне године 

видљив у раду установе високог представника 

УН у Сарајеву, али и у деловању дипломатија 

појединих западних држава. 

Велики социјални немири који су потресли 
Федерацију Босне и Херцеговине убрзо су 
искоришћени од стране политичара из Сарајева 
и групе страних дипломата како би било 
оспорено дејтонско уставно устројство.  

Демонстрације су наводно спонтано 

преливене у хрватске крајеве Босне и 

Херцеговине, те је у Западном Мостару дошло до 

инцидената и спаљивања седишта странака. 

Криза је постала довољно дубока да политички 

интервенишу обе јемственице Дејтонског 

споразума – Република Хрватска и Република 

Србија. Хрватски премијер Зоран Милановић је 

чак посетио Мостар, разговарао са 

председавајућим Савета министара БиХ (иначе 
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хрватским политичарем) и том приликом дао 

изјаву која се у најважнијем делу односила на 

Дејтонски споразум.  

Деловање хрватског премијера, с 

обзиром на политику коју иначе заступа, чини се 

више као одраз међународног неслагања око 

протеста у БиХ и разлике која очигледно постоји 

у политици СР Немачке на једној, и Британије и 

САД на другој страни.  

Брзо је реаговала и Република Србија, 

посебно тадашњи премијер Ивица Дачић и 

утицајни први потпредседник Александар Вучић. 

Поред изјава, власт и опозиција Републике 

Српске окупљени су заједно са првим људима 

Владе Србије.1 Овај потез, међутим, немогуће је 

тумачити мимо односа у ЕУ, али и избора који су 

у Србији требало да буду одржани наредног 

месеца, као и великог попуштања званичне 

Србије у вези са Севером Косова.  

                                                           
1 Vučić: Nesuglasice rešavati na izborima, RTS, 09.02.2014, 
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1517281/Vu%C4%8
Di%C4%87%3A+Nesuglasice+re%C5%A1avati+na+izborima.html, сајт 
посећен 25.06.2014. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1517281/Vu%C4%8Di%C4%87%3A+Nesuglasice+re%C5%A1avati+na+izborima.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1517281/Vu%C4%8Di%C4%87%3A+Nesuglasice+re%C5%A1avati+na+izborima.html
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Однос према Републици Српској постао је 

2013-2014. својеврсна национална легитимација 

српских власти.  

      Најважнији организатори протеста у 

Федерацији БиХ – пре свих организација Удар 2 - 

јасно су ставили до знања да се боре за 

„Републику БиХ“, чији су „издајници“ и 

бошњачки политичари који учествују у 

„дејтонском процесу“.3 

Организатори демонстрација, које су у 

многим бошњачким градовима БиХ имале 

антидемократске црте (захтевана је успостава 

анархоидне, „непосредне“ демократије - 

пленума окупљених грађана) и претвориле се у 

насиље, тражили су укидање ентитета, полиције 

Републике Српске и враћање на снагу 

хегемонистичког великобошњачког ратног 

Устава из 1992. године. 

 

                                                           
2 Занимљива подударност назива са организацијом Виталија 
Кличка у Украјини где су у то време такође кулминирали протести.   
3Udar: Protesti i zbog Republike Srpske, VestiOnline 08.02.2014, 
http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/380744/Udar-Protesti-i-
zbog-Republike-Srpske, сајт посећен 25.06.2014. 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/380744/Udar-Protesti-i-zbog-Republike-Srpske
http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/380744/Udar-Protesti-i-zbog-Republike-Srpske


21 
 

Демонстрације су добиле међународну 
подршку. Канцеларија високог представника 
није осудила насиље. Њујорк тајмс је 
средином фебруара објавио чланак који 
несумњиво указује на политичке циљеве 
протеста.4 Према ауторки овог текста, у корену 
незадовољства је Дејтонски споразум из 1995. 
године, етнички подељена држава и 
„корумпиране, подељене и неделотворне 
политичке елите“ које су, како наводи ауторка, 
дошле као последица.  

Ауторка цитира америчког дипломату 

Џона Корнблума који је тврдио да је Дејтонски 

споразум договорен само како би био 

заустављен рат и да је намера његових 

америчких твораца била да после три године 

буде замењен неком „организованијом“ 

влашћу.5  

                                                           
4 A. Smale, Roots of Bosnian Protests Lie in Peace Accords of 1995, The 
New York Times, 14 February 2014, 
http://www.nytimes.com/2014/02/15/world/europe/roots-of-bosnian-
protests-lie-in-peace-accords-of-1995.html, сајт посећен 25.06.2014. 
5 Споменути аргумент у прилог неспровођењу тада Ердутског 
споразума често је изношен и у хрватској јавности. Чудно је да 
постоји јавност спремна да поверује да једна страна у преговорима 
прима споразум само како би се умирила и за коју годину поднела 
ревизију која би озваничила потпуни пораз. 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/s/alison_smale/index.html
http://www.nytimes.com/2014/02/15/world/europe/roots-of-bosnian-protests-lie-in-peace-accords-of-1995.html
http://www.nytimes.com/2014/02/15/world/europe/roots-of-bosnian-protests-lie-in-peace-accords-of-1995.html
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Сличан, у великој мери контрадикторан 

чланак објављен је два дана раније у Гардијану.6 

Цитирању грађана и одабраних политичара 

посебно кад је реч о присећању на рат и нову 

потребу борбе у „одбрану свог народа“, следило 

је и уверење да ће протести без обзира на 

покушаје власти да их спрече ширењем некаквих 

теорија завере почети и у Републици Српској. На 

једној страни, аутору је логично да протестује 

народ у Приједору – „месту највећих злочина“ 

почињених у недавном рату – а на другој, и да се 

борачка организација у Републици Српској 

придружи демонстрацијама.  

У Републици Српској су протестовали 

местимично припадници бошњачког и хрватског 

народа (у Дистрикту Брчко, у Приједору), а 

малобројне демонстрације већински српских 

удружења грађана одиграле су се у Бањалуци и 

Бијељини.  

                                                           
6 J. Borger, Sarajevo anti-government rallies force Nermin Nikšić to 
offer snap elections, 12 February 2014, 
http://www.theguardian.com/world/2014/feb/12/sarajevo-anti-
government-niksic-elections-bosnia-herzegovina, сајт посећен 
25.06.2014. 

 

http://www.theguardian.com/profile/julianborger
http://www.theguardian.com/world/2014/feb/12/sarajevo-anti-government-niksic-elections-bosnia-herzegovina
http://www.theguardian.com/world/2014/feb/12/sarajevo-anti-government-niksic-elections-bosnia-herzegovina
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Босна и Херцеговина и даље су се 

налазиле под притиском САД и ЕУ око 

спровођења пресуде Суда у Стразбуру по тужби 

Сејдић-Финци. Треба напоменути да се ово 

питање од широких домена људских права, 

права мањина и статуса Републике Српске свело 

на сукоб унутар Федерације Босне и Херцеговине 

око обезбеђивања равноправног представљања 

хрватског народа. Наравно, притисак ЕУ на 

Републику Српску је настављен, мада је због 

проблема око избора представника хрватског 

народа у Председништву БиХ овај притисак било 

тешко усредсредити.  

Гласови о могућем умањивању 

аутономије Републике Српске посебно су били 

учестали почетком украјинске кризе. 

Присаједињење АР Крим и града Севастопоља 

Руској Федерацији отворило је реалну могућност 

једностране ревизије Дејтонског споразума. До 

тада, вероватно због сложених односа и 

интереса Европске уније и САД, на једној и Руске 

Федерације на другој страни, овакви притисци и 

поред гласних заговорника нису имали довољну 

стварну подршку међу западним државама. 
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Ипак, чудна идеја да би упркос великом 

присуству НАТО-а у региону и БиХ, те локалној 

надмоћи Бошњака/Муслимана и Хрвата, 

Република Српска могла бити присаједињена 

Србији по „кримском сценарију“ ширила се 

током 2014. снагом која је указивала на покушај 

припреме и оправдања неког агресивног чина 

према српском народу у БиХ. Идеју да би могло 

доћи до таквог развоја, као покушај оправдања 

неуставних и нелегитимних притисака и напада 

на Републику Српску анализирали су многи, међу 

њима и угледни историчар, некада професор на 

Универзитету Јејл, хрватски интелектуалац Иво 

Банац. Он је оценио да је „руски сценарио“ 

могућ, али је коментаришући предлог 

председника Хрватске Јосиповића за 

федерализацију БиХ тврдио да би она била 

пожељна, али под условом да ентички 

критеријум не буде доминантан.7  

 

                                                           
7 Ruski scenario u BiH?, Večernje novosti, 09.04.2014, 
http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:486551-Ruski-scenario-
u-BiH, сајт посећен 25.06.2014. 

http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:486551-Ruski-scenario-u-BiH
http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:486551-Ruski-scenario-u-BiH
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Поједностављено: решење за стабилност 

БиХ и уклањање могућности мешања Руске 

Федерације јесте суштинско укидање Републике 

Српске.  

Европска унија је марта 2014. најавила 

нову стратегију укључивања БиХ у Унију. Ипак, 

вероватно због украјинске кризе, тада није био 

усвојен посебан документ. Председник РС 

Милорад Додик је том приликом изјавио да овај 

ентитет неће прихватити некакав „Дејтон 2“.8 

Политичкој нестабилности у Федерацији 

БиХ следила су и превирања на 

бошњачкој/муслиманској политичкој сцени. Тако 

је октобра 2013. постигнут споразум СНСД-а, 

владајуће странке у РС, и 

бошњачких/муслиманских странака СДП и СББ 

око расподеле државне и војне имовине. Овај 

споразум, међутим, није добио подршку 

довољне већине посланика Парламента БиХ.9 

                                                           
8 M. Filipović, Novi model evropskog puta BiH u aprilu, Večernje novosti, 
17.03.2014, http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:483117-
Novi-model-evropskog-puta-BiH-u-aprilu, сајт посећен 25.06.2014. 
9 M. Filipović, BiH: Konfuzija u Federaciji , Večernje novosti, 08.10.2013, 
http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:457882-BiH-Konfuzija-
u-Federaciji, сајт посећен 25.06.2014. 

http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:483117-Novi-model-evropskog-puta-BiH-u-aprilu
http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:483117-Novi-model-evropskog-puta-BiH-u-aprilu
http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:457882-BiH-Konfuzija-u-Federaciji
http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:457882-BiH-Konfuzija-u-Federaciji
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Тако нису остварени услови за укидање 

Канцеларије високог представника, што је важно 

за самосталност и политичка права како БиХ, 

тако и РС, те за политичка права сва три 

конститутивна народа.  

Комитет за спољне послове Европског 
парламента (ЕП) је крајем јануара 2014. 
предложио овој установи резолуцију којом је 
захтевана даља цетрализација Босне и 
Херцеговине.  

Надлежности на пољу пољопривреде и 

образовања требало је према слову овог 

документа да буду пребачене на ниво државе 

Босне и Херцеговине. Колико су се ова настојања 

морала чинити необичним и самим 

предлагачима, сведочи чињеница да је Дорис 

Пак - једна од ауторки - сматрала потребним да 

нагласи како нигде „није захтевала укидање 

ентитета“.10  

                                                           
10 M. Filipović, EP za prenos nadležnosti sa RS na BiH, Srpska neće ̀ Dejton 
dva ,̀ Večernje novosti,  21.01.2014, 
http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:474401-EP-za-prenos-
nadleznosti-sa-RS-na-BiH-Srpska-nece-Dejton-dva, сајт посећен 
25.06. 2014. 

http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:474401-EP-za-prenos-nadleznosti-sa-RS-na-BiH-Srpska-nece-Dejton-dva
http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:474401-EP-za-prenos-nadleznosti-sa-RS-na-BiH-Srpska-nece-Dejton-dva
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Када је касније усвојена, резолуција је 

била мало умеренија, али је њена политичка 

тежња остала јасна. ЕП је јасно стао иза става да 

установа високог представника не треба скоро 

да буде укинута („до испуњења услова“), а 

високи представник је у то време – за време 

великих демонстрација у Федерацији БиХ – 

предлагао да у БиХ буду упућене трупе Европске 

уније. 

Средином марта 2014. у Сарајево је 

допутовао Педи Ешдаун, британски лорд и 

некадашњи високи представник УН за Босну и 

Херцеговину. Посетивши Сарајево и Мостар, 

Ешдаун је прво говорио о опасности од 

отцепљења Републике Српске. Најавио је да ће 

покушај осамостаљења ентитета бити одлучно 

онемогућен. Затим је изнео праве разлоге своје 

мисије и посете - будући да је у време када је 

био високи представник УН за БиХ самовласно 

умањивао аутономију ентитета и прогонио 

демократски изабране политичаре. Нема сумње 

да су тврдње о опасности по суверенитет БиХ 

само оправдања за агресивно непристајање на 

постојање Републике Српске и оспоравање 
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политичких права српског народа – и устврдио 

да је корен тешкоћа у Босни и Херцеговини 

управо Дејтонски споразум.11  

Седам месеци пре почетка великих и насилних 

демонстрација у Федерацији БиХ, Педи Ешдаун 

је дао изјаву о корумпираности и 

неефикасности политичке елите у БиХ због које 

ће држава наводно кобно заостати у односу на 

своје суседе на путу за чланство у ЕУ. Једини 

излаз Ешдаун је видео у „побуни грађана 

против садашњих власти“.12 

Током 2013-2014. године није 

напредовало ни решавање реформе устава кад 

је реч о избору чланова Председништва БиХ 

према пресуди Суда у Стразбуру по тужби 

Сејдић-Финци. Иако су српски представници 

предложили решење које омогућава 

кандидовање свих грађана у постојећим 

                                                           
11 M. Filipović, RS: Ešdaun ruši „Dejton“, Večernje novosti,  18.03.2014, 
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/republika_srpska/aktuelno.655.
html:483268-RS-Esdaun-rusi-Dejton, сајт посећен 25.06.2014. 
12 Pedi Ešdaun preporučuje građanima BiH pobunu, Večernje 
novosti,  03.07.2013, 
http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:442110-Pedi-Esdaun-
preporucuje-gradjanima-BiH-pobunu, сајт посећен 25.06.2014. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/republika_srpska/aktuelno.655.html:483268-RS-Esdaun-rusi-Dejton
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/republika_srpska/aktuelno.655.html:483268-RS-Esdaun-rusi-Dejton
http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:442110-Pedi-Esdaun-preporucuje-gradjanima-BiH-pobunu
http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:442110-Pedi-Esdaun-preporucuje-gradjanima-BiH-pobunu
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изборним јединицама, остало је питање граница 

изборних јединица у Федерацији БиХ. Пошто је 

циљ читаве тужбе без много сумње била 

успостава централизоване државе и бошњачке 

хегемоније, политичари у Сарајеву и њихови 

истомишљеници из САД и ЕУ нису прихватили да 

читаву дебату сведу на конституисање посебне 

изборне јединице са хрватском националном 

већином у којој несумњиво виде заметак 

будућег трећег ентитета. Ипак, застој у решавању 

овог питања довео је до притиска ЕУ на читаву 

Босну и Херцеговину.13 

Три месеца уочи великих и насилних 

немира који су избили углавном у бошњачко-

муслиманским кантонима Федерације БиХ, 

високи представик УН за БиХ, аустријски 

дипломата Валентин Инцко, поднео је извештај 

Савету безбедности УН. За изостанак политичког 

и економског напретка БиХ оптужио је Републику 

Српску. Занимљиво је да Инцко није могао да се 

досети других аргумената за такве тврдње, па је 

                                                           
13 A. Macanović, BiH: Evropska komisija blokirala 47 miliona evra, Večernje 
novosti, 11.10.2013, 
http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:458390-BiH-Evropska-
komisija-blokirala-47-miliona-evra, сајт посећен 25.06.2014. 

http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:458390-BiH-Evropska-komisija-blokirala-47-miliona-evra
http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:458390-BiH-Evropska-komisija-blokirala-47-miliona-evra
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споменуо изјаве о референдуму за независност 

Милорада Додика и члана Председништва БиХ 

из Републике Српске, Небојше Радмановића. 

Позната неефикасност правосуђа БиХ према 

Инцковом мишљењу дестабилизује државу само 

ако је критикују установе Републике Српске. 

Коначно, Инцко је напоменуо како „неслагања 

странака и Владе“ у Федерацији БиХ чине да је 

овај ентитет мање ефикасан од Републике 

Српске.14 

Октобра 2013. Уставни суд БиХ укинуо је 

12 пресуда Суда БиХ оптуженим Србима због 

ретроактивне примене Кривичног закона БиХ. 

Реч је о досуђивању дуготрајнијих казни. 

Милорад Додик је касније изјавио да је Суд БиХ 

„суд неправде“.15 

У јесен 2013. у Босни и Херцеговини је 

извршен први попис после 23 године. Према 

незваничним резултатима, ниједан од народа 

                                                           
14 M. Filipović, Incku opet krivi Srbi, Večernje novosti, 12.11.2013, 
http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:463423-Incku-opet-
krivi-Srbi, сајт посећен 25.06.2014. 
15 V. Mitrić, BiH: Palo 12 presuda protiv Srba!, Večernje novosti,  23.10. 
2013, http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:460350-BiH-Palo-
12-presuda-protiv-Srba, сајт посећен 25.06.2014. 

http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:463423-Incku-opet-krivi-Srbi
http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:463423-Incku-opet-krivi-Srbi
http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:460350-BiH-Palo-12-presuda-protiv-Srba
http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:460350-BiH-Palo-12-presuda-protiv-Srba
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није прешао натполовичну већину. Бошњака 

према овим информацијама има 48,4%, Срба 

32,7%, Хрвата 14,6% и осталих 4.3%.16 Занимљиво 

је да је у Федерацији БиХ до 2013. у односу на 

претходни попис (1991. године) остало 

сразмерно мање становника српске 

националности него што је Бошњака/Муслимана 

остало у Републици Српској.  

О стању духова у установама Босне и 

Херцеговине речито говори случај генералног 

конзула БиХ у САД, Бране Пећанца. Пећанац је на 

прослави Дана Републике Српске изјавио да је 

поносан што је био припадник Војске Републике 

Српске и што је дао допринос њеном стварању. 

Ова изјава никако не може бити спорна пошто су 

ентитетске војске предвиђене Уставом БиХ, као и 

због тога што 2006. године основане Оружане 

снаге БиХ негују традиције три војске које су 

учествовале у грађанском рату, коначно, и Хашки 

трибунал у ослобађајућој пресуди генералу ВЈ 

Момчилу Перишићу изнео да ВРС није била 

                                                           
16 `Бошњаци` ипак не чине натполовичну већину у БиХ, већ 48% 
становништва, Нова српска политичка мисао, 11.01.2014,  
http://www.nspm.rs/hronika/bosnjaci-ipak-ne-cine-natpolovicnu-
vecinu-u-bih-vec-48-stanovnistva.html , сајт посећен 15.07.2014.  
 

http://www.nspm.rs/hronika/bosnjaci-ipak-ne-cine-natpolovicnu-vecinu-u-bih-vec-48-stanovnistva.html
http://www.nspm.rs/hronika/bosnjaci-ipak-ne-cine-natpolovicnu-vecinu-u-bih-vec-48-stanovnistva.html
http://www.nspm.rs/hronika/bosnjaci-ipak-ne-cine-natpolovicnu-vecinu-u-bih-vec-48-stanovnistva.html
http://www.nspm.rs/hronika/bosnjaci-ipak-ne-cine-natpolovicnu-vecinu-u-bih-vec-48-stanovnistva.html
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злочиначка организација. Ипак, бошњачки и 

хрватски чланови Председништва БиХ тражили 

су после ове изјаве да Пећанац буде смењен. 

Трећи члан Председништва БиХ, Небојша 

Радмановић, најавио је да ће поднети захтев за 

„заштиту ентитетских интереса“, али и 

изјашњење Народне скупштине РС о овој 

смени.17 

У мају 2014. Србију и Босну и Херцеговину 

су погодиле велике поплаве. Погинуло је више 

десетина грађана, уништено више хиљада кућа, 

градови Обреновац, Добој и Шамац су потпуно 

девастирани. Реакција јавности и медија у 

Европској унији била је збуњујуће хладна. Српки 

тенисер Новак Ђоковић морао је да јавно, на 

мечевима, позива на солидарност и помоћ 

жртвама.18  

                                                           
17 Radmanović danas podnosi veto na odluku o smeni Pećanca, Večernje novosti, 
15.02.2014,  http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:478455-
Radmanovic-danas-podnosi-veto-na-odluku-o-smeni-Pecanca ; Дан РС 
прошао је уз провокације, па је група невладиних организација из 
Федерације БиХ званичницима, али и појединим грађанима РС 
послала фотографију ексхумираних лешева бошњачких жртава уз 
поруку: Ако славите Дан РС, не заборавите - ОВО СУ ЊЕНИ 
ТЕМЕЉИ. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:478455-Radmanovic-danas-podnosi-veto-na-odluku-o-smeni-Pecanca
http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:478455-Radmanovic-danas-podnosi-veto-na-odluku-o-smeni-Pecanca
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Иако је велика већина жртава и штете 

било на територији Републике Српске, страни 

медији су углавном говорили о „босанским 

жртвама” и најчешће су у позадини кадрова 

приказивали џамије.  

У Републици Српској читава 2013-2014. 

година пролази у знаку јесењих избора. 

Створена је и уједињена опозиција, а по први пут 

у РС активно делују невладине и омладинске 

организације које подсећају на Отпор у Србији. 

Извештај о политичким правима српског 

народа неће се бавити питањима која се тичу 

грађана Републике Српске. Ипак, први пут у 

изборној кампањи покренута су и уставна 

питања. 

У изборној кампањи 2014. трајала је и 

акција великобошњачке органзације 1. март. 

Циљ 1. марта је да злоупотребом Закона о 

пребивалишту, увећавајући број фиктивних 

бирача, практично укине принцип ентитетског 

гласања. Уз велике напоре и помоћ из 

                                                                                                       
18 T.Obreht, The New Yorker: Izgubljeno u poplavama,  Pobjeda , 08. 06. 2014,  
http://www.pobjeda.me/2014/06/08/new-yorker-izgubljeno-u-
poplavama/#.U8TV2_l_vfI ,  сајт посећен 15.07.2014. 

http://www.pobjeda.me/2014/06/08/new-yorker-izgubljeno-u-poplavama/#.U8TV2_l_vfI
http://www.pobjeda.me/2014/06/08/new-yorker-izgubljeno-u-poplavama/#.U8TV2_l_vfI
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иностранства, таква акција је успела приликом 

избора начелника општине Сребреница 2012. 

године. Влада Републике Српске поднела је 

Народној скупштини нацрт новог Закона о 

пребивалишту који су подржале све српске 

странке. Све бошњачке странке у Федерацији 

БиХ изјасниле су се против овог закона. МУП РС 

је почео да подноси прекршајне пријаве због 

фиктивног боравишта, суд Републике Српске је 

на основу важећег закона већину тих пријава 

одбио. Суд БиХ такође није нашао да је нацртом 

Закона о пребивалишту у РС погођен витални 

национални интерес Бошњака. Занимљиво је да 

се ЕУ и Канцеларија међународног 

представника за БиХ нису мешали иако је 

промена овог закона део реформи неопходних 

за ступање БиХ у ЕУ.19 

Заменик амбасадора САД (у функцији 

вршиоца дужности), Николас Хил, дао је 

почетком марта интервју Гласу Српске.  

                                                           
19 S. Durmanović, `Rat za prebivalište` u Republici Srpskoj, Sudbina 
dejtonske BiH i Republika Srpska, 01.05.2014, 
http://www.nspm.rs/sudbina-dejtonske-bih-i-republika-srpska/rat-za-
prebivaliste-u-republici-srpskoj.html 

file:///C:/Users/Miljan%20Premović/Desktop/%60Rat%20za%20prebivalište%60%20u%20Republici%20Srpskoj
http://www.nspm.rs/sudbina-dejtonske-bih-i-republika-srpska/
http://www.nspm.rs/sudbina-dejtonske-bih-i-republika-srpska/
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Том приликом је изјавио да „ентитети не коче 

развој БиХ“. Ипак, ова изјава се поклопила са 

свакако највећом активношћу, изван Републике 

Српске финансираних невладиних организација 

ненаклоњених постојању Републике Српске у 

изборној кампањи. Поједини посматрачи 

препознали су у овој изјави тактику наступа САД 

у процесу покушаја ревизије Устава БиХ.20  

Политичка права српског народа у 

Републици Српској и БиХ наставила су да 

стагнирају и даље су се налазила под притиском 

током 2013-2014. године. Најважнија претња 

статусу РС и правима српског народа долазила је 

од настојања Бошњака и у мањој мери Хрвата. 

Највећи изазов статусу Републике Српске били су 

немири у Федерацији БиХ, против којих је, 

занимљиво, наступила званична Хрватска, 

посетом премијера Милановића Мостару. 

Деловање пробошњачких политичара и група у 

САД и ЕУ је такође настављено и постало 

интензивније. Јединство српских партија кад је 

                                                           
20 Н. Кецмановић,   Хилов допринос Шарповом методу у БиХ, 
Судбина дејтонске БиХ и Република Српска, 11.03.2014, 
http://www.nspm.rs/sudbina-dejtonske-bih-i-republika-srpska/hilov-
doprinos-sarpovom-metodu-u-bih.html 

http://www.nspm.rs/sudbina-dejtonske-bih-i-republika-srpska/hilov-doprinos-sarpovom-metodu-u-bih.html
http://www.nspm.rs/sudbina-dejtonske-bih-i-republika-srpska/
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реч о статусу, остало је постојеће упркос 

предизборној кампањи.  

Такође, током 2014. дошло је до 

отопљавања односа између Београда и 

Бањалуке. Подршка опозицији је из СНС остала 

пре свега начелна. Успех СНС на мартовским 

изборима и прилично велика предност, за коју се 

до закључења овог извештаја процењивало да је 

СНСД имао међу бирачима, учинили су да се 

раније напетости донекле умире и међусобна 

сарадња буде унапређена. Томе је допринела и 

чињеница да је притисак СР Немачке и донекле 

САД на Републику Србију био усредсређен на 

постепено признање независног Косова. Однос 

према Републици Српској био је прилично 

неуравнотежен. Учестале су међусобне посете 

руководстава. Председник РС Милорад Додик 

наставио је да посећује државне и скупове 

владајуће странке у Србији.  

Председник Србије Томислав Николић 

исправио је донекле своју изјаву о Србима из 
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Босне и Херцеговине које је назвао 

„Босанцима“.21  

Занимљив показатељ односа владајућег 

СНС према питању Републике Српске/БиХ 

представља чињеница да је на интернет-сајту 

ове странке годинама као један од циљева 

изношено и уједињење Републике Српске са 

Републиком Србијом. У време преговора око 

посете Томислава Николића и/или Александра 

Вучића Сарајеву 2014. године, овај садржај је 

избрисан са сајта. 22  Председник Николић и 

премијер Вучић коначно су одбили да отпутују у 

Сарајево на обележавање стогодишњице 

Сарајевског атентата, 28. јуна 2014. године, па је 

Вучић тога дана отпутовао на обележавање овог 

догађаја у Вишеград.  

 
                                                           
21 Nikolić: Srbe u Republici Srpskoj odvikli od toga da su Bosanci, 
SRNA, 17.10.2013, http://www.nezavisne.com/novosti/bih/Nikolic-
Srbe-u-Republici-Srpskoj-odvikli-od-toga-da-su-Bosanci-214129.html 
22 Vučić planira ujedinjenje Srbije i Republike Srpske?,01.05.2014, 
http://www.atvbl.com/vucic-planira-ujedinjenje-srbije-republike-
srpske/.  Занимљиво је да је потпредседник Напредног клуба, 
Милош Вулевић, у емисији Тешка реч (РТВ Пинк 2) 2013. (где је 
учествовао са саветницом председника Николића, Станиславом 
Пак, и проф. др Драганом Симићем са Факултета политичких наука 
у Београду) указао јавности на овај програмски циљ СНС, али није 
добио одговор од саговорнице нити је овај циљ избрисан са сајта.  

http://www.atvbl.com/vucic-planira-ujedinjenje-srbije-republike-srpske/
http://www.atvbl.com/vucic-planira-ujedinjenje-srbije-republike-srpske/
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ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ 
ПРАВИМА СРПСКОГ НАРОДА У ЦРНОЈ 
ГОРИ 

 

 

Црна Гора се од самог стицања своје 

независности па до данас не може похвалити 

великим бројем квалитетних и озбиљних потеза 

због којих би била сврстана у ред држава које 

брину подједнако о свим свим својим 

грађанима. Са друге стране, има много 

негативних примера њене нефункционалности. 

Свакако један од најнегативнијих показатеља у 

претходних осам година независности јесте то 
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што ова земља још није успела да успостави 

демократски карактер. Директно учешће власти 

у намештању изборних резултата постало је 

обележје Црне Горе.  

Афера Снимак, уз велики број уочених 
неправилности на изборима из 2013. године, 
била је прилика да власти покажу своју 
одговорност и казне све оне које су учествовали 
у крађи гласова и куповини радних места у 
државној управи. Поводом овог стања Европска 
унија одмах је подржала захтеве опозиције за 
испитивање случаја, али у својој 
заинтересованости није истрајала до краја, те је 
о наведеним случајевима одлучивало 
Тужилаштво Црне Горе.  

Оно се највише бавило афером Снимак, 

где је утврђено „да у радњама и изјавама 

функционера ДПС-а нема кривичног дела“. 

Недуго након ове одлуке Тужилаштва огласио се 

и председник Владе Мило Ђукановић који је 

изјавио да је тај процес за њега затворен.23  

                                                           
23 Đukanović: Stavljena tačka na aferu snimak, Blic, 06.11.2013, 
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/418102/Djukanovic-Stavljena-tacka-
na-aferu-Snimak, сајт посећен 10.07.2014. 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/418102/Djukanovic-Stavljena-tacka-na-aferu-Snimak
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/418102/Djukanovic-Stavljena-tacka-na-aferu-Snimak
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Са друге стране, у марту 2014. године 

амбасадор Немачке у Црној Гори Пијус Фишер 

изјавио је да није задовољан како су институције 

одговориле на ову аферу. Такође је истакао да 

примери попут овог указују на непостојање 

владавине права. 24  Ако подсетимо да је на 

изборима највише оштећена српска страна, 

намеће се закључак да су мотиви Ђукановићевих 

власти на првом месту били онемогућавање 

једнаког и праведног демократског статуса 

грађанима српске националности у Црној Гори. 

Логична последица неразјашњења крађе на 

председничким изборима јесте приметна 

нерегуларност и на локалним изборима који су 

одржани 25. маја 2014, што је проузроковало 

даљи недемократски статус српског народа, 

коме се, сад већ константо, не дозвољава 

                                                           
24 Фишер: Незадовољни смо одговором институција на аферу 
Снимак, ЦДМ, 13.03.2014, http://www.cdm.me/politika/fiser-
nezadovoljni-smo-odgovorom-institucija-na-aferu-snimak, сајт 
посећен 10.07.2014. 

http://www.cdm.me/politika/fiser-nezadovoljni-smo-odgovorom-institucija-na-aferu-snimak
http://www.cdm.me/politika/fiser-nezadovoljni-smo-odgovorom-institucija-na-aferu-snimak
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поштено и адекватно политичко изјашњавање у 

овој европској држави.25 

Када говоримо о карактеристикама данашње 
Црне Горе, нажалост, уочавамо још један облик 
дискриминације према Србима, јер су грађани 
са Косова и Метохије, Босне и Херцеговине и 
Хрватске били приморани да расељенички 
статус замене статусом странаца са сталним 
настањењем у Црној Гори, чиме су остали без 
здравствене заштите.  

Овим поводом председник Савеза 

удружења расељених Косова и Метохије (КиМ) у 

Црној Гори, Миленко Јовановић, и председник 

Удружења избеглих и расељених лица из Босне и 

Херцеговине и Хрватске, Душко Кондић, изјавили 

су да им је „Влада Црне Горе обећала да ће 

расељеници који пристану на статус странаца са 

сталним настањењем добити сва права као 

црногорски држављани осим бирачког права”.26  

                                                           
25 Гласање у Црној Гори уз песничења и претње, Политика, 
26.05.2014, http://www.politika.rs/rubrike/region/Glasanje-u-Crnoj-
Gori-uz-pesnicenja-i-pretnje.sr.html, сајт посежен 27.05.2014. 
26 Расељени у Црној Гори остали без здравствене заштите, 
Политика, 08.04.2014, 

http://www.politika.rs/rubrike/region/Glasanje-u-Crnoj-Gori-uz-pesnicenja-i-pretnje.sr.html
http://www.politika.rs/rubrike/region/Glasanje-u-Crnoj-Gori-uz-pesnicenja-i-pretnje.sr.html
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Мотив оваквог понашања црногорских 

власти јесте да приволе расељена лица да узму 

црногорско држављанство, а по Закону о 

држављанству који омогућава да сва расељена 

лица која дуже од десет година бораве у земљи 

добију црногорско држављанство, што је услов 

који испуњавају практично сви грађани који 

спадају у ову категорију, било да су дошли из 

Хрватске, БиХ или са Косова и Метохије.  

Свакако да би, већином Срби, на које се 

ова одлука односи, пристали на добијање 

двојног држављанства, међутим, режим 

инсистира на узимању само црногорског. Тако су 

најугроженији, они који нису својом вољом 

дошли у Црну Гору, остали без здравствене 

заштите, иако црногорски држављани ту исту 

заштиту имају у Србији.  

 Бранећи име српског језика у Црној Гори, 

26 наставника и професора из четири никшићке 

школе и један њихов колега из Херцег Новог 

2004. године остали су без посла до данашњег 

                                                                                                       
http://www.politika.rs/rubrike/region/Raseljeni-u-Crnoj-Gori-ostali-
bez-zdravstvene-zastite.sr.html, сајт посећен 19.05.2014. 

http://www.politika.rs/rubrike/region/Raseljeni-u-Crnoj-Gori-ostali-bez-zdravstvene-zastite.sr.html
http://www.politika.rs/rubrike/region/Raseljeni-u-Crnoj-Gori-ostali-bez-zdravstvene-zastite.sr.html


44 
 

дана. По налогу тадашњег министра просвете 

добили су отказ, јер су одбили да изводе наставу 

на „матерњем језику“, пошто је одлуком 

црногорских власти српски језик избрисан из 

наставних предмета. Бирајући између хлеба и 

часто, одабрали су част. Тих 26 храбрих 

наставника нашла су се на улици.  

Иако би требало да ови људи добију 

здравствену заштиту (када би Србија била 

озбиљна држава) они су препуштени сами себи и 

њихова агонија која се тиче запослења и даље 

траје. Истовремено, ови људи су инспирација и 

позитиван пример свакоме коме је стало до 

српског питања, грађанске тј. националне свести. 

Зато је Српски национални савјет (СНС) објавио 

зборник Насиље над српским језиком у коме ће 

вечно бити похрањено сећање на чин и судбину 

српских професора у Црној Гори који су бранили 

не само српски језик већ и свој позив и 

професију.  

 Српски национални савјет је један од 

светлих примера деловања Срба у овој 

балканској држави.  
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Конституисањем свог другог сазива 

учвршћен је легитимитет организације, која 

наилази на велики отпор режима, као уосталом 

и све што је српско.  

Тако се већ скоро годину дана ускраћује новац 

за редовно фукнционисање и онемогућава му 

се конкурисање на пројектима значајним за 

српку заједницу. Председник овог савета 

Момчило Вуксановић истиче да Срби поштују 

сва грађанска права, али да не желе да 

грађанизацијом једино они изгубе могућност 

националног опредељења.27  

Дискриминаторски пример понашања 

црногорског режима јесте и предлог новог 

Закона о националним симболима који у својој 

садржини потпуно ниподаштава постојање 

српског народа.  

Наведеним законом се, између осталог, 

дефинишу случајеви када је употреба грба и 

заставе забрањена, уз веома високе казне које 
                                                           
27 Статус Срба у Црној Гори све гори, VestiOnline, 21.02.2014, 
http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/383834/Status-Srba-u-
Crnoj-Gori-sve-gori, сајт посећен 26.06.2014. 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/383834/Status-Srba-u-Crnoj-Gori-sve-gori
http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/383834/Status-Srba-u-Crnoj-Gori-sve-gori
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износе од 2.000 до 20.000 евра. Предложено 

законско решење говори о употреби симбола 

националних мањина и црногорских симбола, 

чиме се у потпуности игнорише постојање Срба, 

што је и у супротности са самим Уставом Црне 

Горе.  

Такође, овај предлог закона не дозвовољава 

употребу нецрногорских симбола приликом 

међународних сусрета, политичких, научних, 

културно-уметничких, спортских и других 

сусрета на којима се представља Црна Гора, без 

обзира на друге учеснике у њима.28  

Веома битно питање за Србију и Србе, а 

које се, као и многа друга у овој земљи на 

Јадрану не решава већ годинама, јесте враћање 

имовине породици Карађорђевић. У ту, силом и 

противправно отету имовину, спадају: дворац 

Милочер, плац на Цетињу са родном кућом 

краља Александра (тренутно је ту Етнографски 

музеј) и летњиковац на простору Ријеке 

Црнојевића са дворцем Љесковац.  

                                                           
28 Aleksić: Po Zakonu Srba nema u Crnoj Gori, Mondo, 05.07.2014, 
http://mondo.me/a379708/Info/Crna-Gora/Aleksic-Po-Zakonu-Srba-
nema-u-Crnoj-Gori.html, сајт посећен 10.07.2014. 

http://mondo.me/a379708/Info/Crna-Gora/Aleksic-Po-Zakonu-Srba-nema-u-Crnoj-Gori.html
http://mondo.me/a379708/Info/Crna-Gora/Aleksic-Po-Zakonu-Srba-nema-u-Crnoj-Gori.html
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 Одлуком Вишег суда у Београду о 

рехабилитацији краљице Марије актуелизовало 

се питање повраћаја имовине династији 

Карађорђевић.29 По свему судећи, о правди за 

Србију и породицу Карађорђевић одлучиваће 

суд у Стразбуру, јер су црногорске власти од 

2005. године, када је захтев поднет, показале 

потпуну незаинтересованост за његово 

решавање. Главни аргумент режима јесте да не 

постоји црногорски акт којим се утврђује како је 

имовина одузета и када се то догодило. 

Поставља се питање о томе како не постоји акт о 

одузимању на основу ког су они уписани у 

земљишним књигама као носиоци права 

коришћења. Најригиднији став према српској 

династији изнео је извесни Н.А. који је 

Карађорђевиће назвао страном окупационом 

династијом која је владала територијом Црне 

Горе од 1918. до 1941. године.30  

                                                           
29 Vraćanje imovine kraljice Marije u Crnoj Gori ponovo 
aktuelizovano, Blic, 16.04.2014, 
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/458412/Vracanje-imovine-kraljice-
Marije-u-Crnoj-Gori-aktuelizovano, сајт посећен 10.07.2014. 
30 Карађорђевићи траже вилу Милочер, Новости, 19.01.2014, 
http://www.novosti.rs/Karadjordjevici-traze-vilu-Milocer, сајт посећен 
20.07.2014. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/458412/Vracanje-imovine-kraljice-Marije-u-Crnoj-Gori-aktuelizovano
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/458412/Vracanje-imovine-kraljice-Marije-u-Crnoj-Gori-aktuelizovano
http://www.novosti.rs/Karadjordjevici-traze-vilu-Milocer
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 Невладина организација Црногорска 

православна црква (ЦПЦ) која је изузетно 

медијски и новчано подржана и даље своје 

главне активности усмерава ка Српској 

православној цркви, при чему се као главна 

тежња издваја борба за имовину која припада 

СПЦ.  

У јулу ове године одржан је скуп под 

називом Општенародни црногорски збор, на ком 

су главна тема били Срби и Српска православна 

црква.  

На скупу је затражено да се сви сакрални 
објекти којима управља СПЦ ставе у 
власништво државе, без наглашавања 
чињенице да исто важи за имовину која 
припада другим верским заједницама. Такође, 
усвојена је резолуција која наводи да су одлуке 
Подгоричке скупштине из 1918. године 
нелегалне.31  

 

                                                           
31 CPC bi da prekraja istoriju!, VestiOnline, 04.07.2014, 
http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/416351/CPC-bi-da-
prekraja-istoriju, сајт посећен 10.07.2014. 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/416351/CPC-bi-da-prekraja-istoriju
http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/416351/CPC-bi-da-prekraja-istoriju
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Оно што посебно изазива пажњу у овом и 

сличним случајевима јесте реакција надлежних 

институција које би, у свакој држави која држи 

до себе, у корену сасекле идеје које позивају на 

дискриминацију, непоштовање владавине права 

и кршење устава.  

Наупрот томе, режим у Црној Гори 

подржава ове неразумне захтеве истичући да су 

одлуке Подгоричке скупштине већ поништене 

референдумским резултатом из 2006. године, 

чиме се практично најављује напад на имовину 

српске цркве у Црној Гори. 

 Још један од многих неразумних 

поступака јесте пребацивање кривице за 

бомбардовање из 1999. године на државу 

Србију.  

Црна Гора неће од НАТО-а тражити извињење 
за жртве, али ни одштету за бомбардовање, јер 
је за злочиначко понашање овог војног савеза 
„крива” Република Србија. Ово су закључци са 
конференције Отворено о НАТО-у.  
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Такав став власти родбина жртава 

бомбардовања оцењује као поновно вређање 

невиних жртава и њихових породица.32 Посланик 

ДПС-а Обрад Станишић том приликом истакао је 

да су жртве у Црној Гори последица погрешне 

политике Београда, што је посебно увредило 

породице страдалих. Поразно је што опседнутост 

Србима и Србијом преовлађује и у оваквим 

примерима, где је свакоме јасно да кривица за 

страдање не може бити на жртви. 

Када државни званичници, посланици и 

остали људи на јавним функцијама од значаја 

дају шовинистичке изјаве, онда не изненађује 

исказивање таквих ставова међу грађанством. 

Тако је на друштвеној мрежи Фејсбук 

оформљена група под називом Покрет за 

истрагу посрбица на којој су се могли прочитати 

коментари махом младих Црногораца који 

позивају на „дављење Срба и Цигана“, „смрт 

вјештачке творевине Републике Српске“, 

„транспорт Срба за Сурдулицу“...  

                                                           
32 Црна Гора неће од НАТО-а тражити одштету за 
бомбардовање, Политика, 03.04.2014, 
http://www.politika.rs/rubrike/region/Crna-Gora-nece-od-NATO-a-
traziti-odstetu-za-bombardovanje.sr.html, сајт посећен 10.07.2014. 

http://www.politika.rs/rubrike/region/Crna-Gora-nece-od-NATO-a-traziti-odstetu-za-bombardovanje.sr.html
http://www.politika.rs/rubrike/region/Crna-Gora-nece-od-NATO-a-traziti-odstetu-za-bombardovanje.sr.html
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Након интервенције, група је укинута, али овај 

случај је показатељ све мржње према Србима 

која је пренета са режима Мила Ђукановића на 

црногорски народ. 

У односу на прошлогодишњи Извештај,33 

ситуација се није поправила ни у једној области 

од значаја за српски народ, почев од школства 

(избачени српски ствараоци из програма, 

неадекватан наставни план, дискриминација 

приликом запошљавања), преко односа према 

СПЦ, затим нерешен велики број шовинистичких 

и физичких напада на припаднике српског 

народа. Ситуација није боља ни у погледу 

суштинских питања слободе избора, владавине 

права, поштовања устава, а како се из 

претходног текста и времена иза нас уочава, 

ситуација се константно погоршава.  

Из тог разлога потпуно је неразуман став 

државе Србије о питањима права Срба у Црној 

Гори. Односима између две државе доминира 

Мило Ђукановић који је тај однос свео на теме 

                                                           
33 Антић, Ч., Извештај о политичким правима српског народа у 
региону 2012-2013, Напредни клуб, Београд, 2013, стр. 75-84 
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које одговарају његовом режиму, док српске 

власти не интересују права српског народа, осим, 

и то у ретким случајевима, само декларативно. 

Тако је Станислава Пак-Станковић, саветница 

председника Републике Србије, Томислава 

Николића, истакла да Срби треба да се уједине 

око једног циља, а то је уставно дефинисање 

српског језика и ћириличког писма, те око 

добијања статуса Срба као националне 

заједнице. Она је Србима још поручила да их 

Србија никада неће заборавити и да им је српска 

држава мајка и матица. 34  Иако је генерално 

гледано боље да то буде изјава подршке него да 

је нема, постављамо питање које су конкретне 

користи за Србе од оваквих наступа нижих 

чиновника, када ни председник ни премијер не 

изговарају ни приближно исте ствари, а када 

пређемо на терен стварно урађеног од стране 

Србије, не уочава се никакав помак.  

                                                           
34 Николићева савјетница: Србима у Црној Гори Србија је и мајка 
и матица, портал Аналитика, 28.01.2014,  
http://www.portalanalitika.me/drustvo/vijesti/132106-nikolieva-
savjetnica-srbima-u-crnoj-gori-srbija-je-majka-i-matica-, сајт посећен 
29.05.2014. 

http://www.portalanalitika.me/drustvo/vijesti/132106-nikolieva-savjetnica-srbima-u-crnoj-gori-srbija-je-majka-i-matica-
http://www.portalanalitika.me/drustvo/vijesti/132106-nikolieva-savjetnica-srbima-u-crnoj-gori-srbija-je-majka-i-matica-
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Посебан је проблем уколико типске изјаве 

служе у политикантске сврхе прикупљања поена 

у Србији, при чему се наши сународници у Црној 

Гори стављају у још тежи положај. 

 У свом експозеу, нови председник Владе 

Србије Александар Вучић као једну од основних 

ставки поставио је изградњу ауто-пута од 

Београда до Бара, али није поменуо проблеме са 

којима се суочавају Срби у Црној Гори као и 

начин на који види њихово решавање.  

 Због ових и сличних пропуста наших 

државника, Напредни клуб већ шесту годину 

заредом изражава забринутост за опстанак 

српског народа у Црној Гори. 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ 
ПРАВИМА СРПСКОГ НАРОДА У 
РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ 

 

У протеклој години настављен је тренд 

назадовања положаја српске заједнице у 

Хрватској, и поред чињенице да је 1. јула 2013. 

ова држава постала 28. чланица ЕУ.  

Србима се и даље ускраћују људска, грађанска 
и мањинска права. Оспорава им се употреба 
језика и писма, истицањe националног 
идентитета, предмет су честих напада и 
дискриминације на националној основи. 
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Ширење антисрпских ставова и даље je један од 

главних темеља политичке мобилизације у 

Хрватској.  

У периоду август 2013 - август 2014. није дошло 

до значајнијег помака у решавању питања 

повратка избеглих (напротив, УНХЦР је 

предложио укидање статуса избеглица), 

повратка имовине, кажњавања одговорних за 

злочине над Србима у време рата 1991-1995, 

права на пензије. 

Четвртог августа 2013. године у Книну је 

обележена осамнаеста годишњица операције 

хрватске војске и полиције потпомогнутих 

паравојном формацијом ХВО и Армијом БиХ, под 

називом Олуја, која се у Републици Хрватској 

слави као Дан домовинске захвалности. 

Приликом ове операције убијено је окo 

2.000 припадника српског народа, а најмање 

250.000 њих је прогнано из Хрватске. Према 

евиденцији, која је усаглашена са хрватском 

страном, укупно се са простора Хрватске око 

2.400 лица води као нестало, од којих је око 
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1.400 особа српске националности, 403 српска 

држављанина, а остали су Срби који су свој 

нестанак пријавили српској комисији, односно 

који су протерани и прогнани.35 

Занимљиво је, међутим, да је хрватски 
председник Јосиповић у интервјуу почетком 
децембра 2012. оспорио и број Срба који су 
побијени у операцији Олуја.  

Јосиповић је рекао да није тачно да је 

током хрватске војно-полицијске акције Олуја 

убијено 2.000 цивила, што су, према речима 

новинара, подаци Веритаса, него да је убијено 

између 200 и 300 цивила, али је нагласио да је „и 

једна цивилна жртва превише“.36 

                                                           
35 Из гостовања Вељка Одаловића, председника Владине комисије 
за нестале особе на РТС, пренето у тексту у дневнику Блиц. 
Годишњица `Олује`: Србија ће инсистирати на расветљавању 
судбине свих несталих, Блиц, 02.08.2013, 
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/396791/Godisnjica-Ol, сајт посећен 
20.07. 2014. 
36 Још нисмо никог осудили за 'Олују', интервју Иве Јосиповића за 

телевизију Б92, 07.12.2012, 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=12&dd=07

&nav_category=11&nav_id=667053, сајт посећен 20.07.2014. 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/396791/Godisnjica-Ol
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=12&dd=07&nav_category=11&nav_id=667053
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=12&dd=07&nav_category=11&nav_id=667053
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Са друге стране, Документациони центар 

Веритас у саопштењу од 2. јула 2014. истиче да 

се на њиховом списку несталих налази још 1.909 

лица српске националности који су нестали у 

периоду 1991-1995. на подручју Хрватске и 

бивше РСК. Међу несталима је 1.330 цивила, од 

којих је 514 жена. Веритас тврди да располаже 

поузданим подацима за још око 385 

регистрованих гробних места „у којима се налазе 

неидентификовани посмртни остаци смртно 

страдалих Срба на поменутом подручју и у истом 

периоду, који и 19 година по престанку рата, 

искључиво због опструкције хрватске стране, 

чекају на ексхумације“.37 

За разлику од прославе у 2012, када су 

највиши државни функционери Републике 

Хрватске јавно и недвосмислено дали до знања 

да се од српских представника у Хрватској 

очекује да прослављају страдање сопственог 

народа,38 овог пута потреба за легитимисањем 

                                                           
37 Саопштење Документационог центра Веритас, 02.07.2014, 
http://www.veritas.org.rs/veritas-02-07-2014-saopstenje/, сајт 
посећен 20.07.2014. 
38 Hrvati slave `Oluju`: Srbi, dođite i vi, VestiOnline, 05.08.2012, 
http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/244529/Hrvati-slave-
Oluju-Srbi-dodite-i-vi, сајт посећен 20.07.2014. 

http://www.veritas.org.rs/veritas-02-07-2014-saopstenje/
http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/244529/Hrvati-slave-Oluju-Srbi-dodite-i-vi
http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/244529/Hrvati-slave-Oluju-Srbi-dodite-i-vi
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Олује преко присуства српских представника није 

дошла до посебног изражаја, тако да званичних 

представника Срба није било у Книну. 

Хрватски генерали Готовина и Маркач на 

прослави Олује 2013. проглашени су за почасне 

грађане Сиња. 39  Прославу годишњице Олује 

2013. обележили су инциденти. Након што су 

окупљени скандирањем поздравили генерале 

повратнике из Хага, премијера Милановића су 

извиждали. 40  У обраћању јавности премијер 

Хрватске Зоран Милановић нити једном речју 

није поменуо српске жртве у тим операцијама.41 

Дан касније хрватски премијер је поменуо 

српске жртве.  

                                                           
39 Gotovina i Markač na godišnjicu `Oluje` postali počasni građani 
Sinja!, Telegraf.rs, 04.08.2013, http://www.telegraf.rs/vesti/797684-
gotovina-i-markac-na-godisnjicu-oluje-postali-pocasni-gradjani-sinja, 
сајт посећен 20.07.2014. 
40 Umesto proslave `Oluje` politički obračun, Dojče vele, 06.08.2013, 
http://www.dw.de/umesto-proslave-oluje-politi%C4%8Dki-
obra%C4%8Dun/a-16999300, сајт посећен 20.07.2014. 
41 Милановић `заборавио` Србе“, РТС, 04.08.2013, 
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/1372018/Milanovi
%C4%87+nije+pomenuo+Srbe.html, сајт посећен 20.07.2014. 

http://www.telegraf.rs/vesti/797684-gotovina-i-markac-na-godisnjicu-oluje-postali-pocasni-gradjani-sinja
http://www.telegraf.rs/vesti/797684-gotovina-i-markac-na-godisnjicu-oluje-postali-pocasni-gradjani-sinja
http://www.dw.de/umesto-proslave-oluje-politi%C4%8Dki-obra%C4%8Dun/a-16999300
http://www.dw.de/umesto-proslave-oluje-politi%C4%8Dki-obra%C4%8Dun/a-16999300
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/1372018/Milanovi%C4%87+nije+pomenuo+Srbe.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/1372018/Milanovi%C4%87+nije+pomenuo+Srbe.html
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Хрватски председник Иво Јосиповић 

отишао је корак даље тражећи од Срба да 

„прихвате значај `Олује`“.42 

И током прославе Олује 2013, као и ранијих 
година, приметно је настојање хрватских 
политичара и истакнутих представника у 
јавности да умање етничко чишћење које је 
током те акције почињено и да одговорост за то 
пребаце на Србе.  

Тако у разговору за немачки Дојче веле 

поводом годишњице Олује, Весна Шкаре-

Ожболт, некадашњи саветник Фрање Туђмана и 

министар правде Хрватске од 2003. до 2006, 

тврди да се „одлазак Срба није могао спречити 

будући да је то била њихова дуго припремана 

одлука“ (...) „Планови евакуације и наредбе 

народу да морају отићи доказују да је то ипак 

била њихова одлука“.43  

                                                           
42 Josipović: Srbi da prihvate značaj `Oluje`, Al Džazira, 02.08.2013, 
http://balkans.aljazeera.net/vijesti/josipovic-srbi-da-prihvate-znacaj-
oluje, сајт посећен 20.07.2014. 
43 Umesto proslave `Oluje` politički obračun, Dojče vele, 06.08.2013, 
http://www.dw.de/umesto-proslave-oluje-politi%C4%8Dki-
obra%C4%8Dun/a-16999300, сајт посећен 20.07.2014. 

http://balkans.aljazeera.net/vijesti/josipovic-srbi-da-prihvate-znacaj-oluje
http://balkans.aljazeera.net/vijesti/josipovic-srbi-da-prihvate-znacaj-oluje
http://www.dw.de/umesto-proslave-oluje-politi%C4%8Dki-obra%C4%8Dun/a-16999300
http://www.dw.de/umesto-proslave-oluje-politi%C4%8Dki-obra%C4%8Dun/a-16999300
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Са друге стране, злочини почињени над 

Србима у току Олује и након ње правдају се 

непредвиђеним околностима: „Кад је реч о 

подручју Книна и `Крајине`, дошло је до једне 

врсте освете оних који су се почели враћати. Није 

било довољно полиције и није био добар прелаз 

са војног на цивилни део. Ту је настао проблем 

који није био предвиђен, намеран или 

планиран“, истакла је Шкаре-Ожболт.44 

Према подацима Хрватског центра за 
суочавање с прошлошћу Documenta, Центра за 
мир, ненасиље и људска права из Осијека, као 
и Грађанског одбора за људска права из 
Загреба, у Хрватској за сада постоји само једна 
правоснажна пресуда за ратне злочине над 
Србима и то за злочин у Проклијанима и 
Мандићима.45  

Реч је о пресуди од 14. јуна 2013. којом је 

Божо Бачелић, командант вода извиђачке 

                                                           
44 Исто. 
45 Zločin u Gruborima – presuda u postupku pred Županijskim sudom 
u Zagrebu, http://www.centar-za-mir.hr/wp-
content/uploads/2014/06/Zlocin-u-Gruborima-presuda-pred-
Zupanijskim-sudom-u-Zagrebu-priopcenje-za-medije.pdf, сајт посећен 
20.07.2014. 

http://www.centar-za-mir.hr/wp-content/uploads/2014/06/Zlocin-u-Gruborima-presuda-pred-Zupanijskim-sudom-u-Zagrebu-priopcenje-za-medije.pdf
http://www.centar-za-mir.hr/wp-content/uploads/2014/06/Zlocin-u-Gruborima-presuda-pred-Zupanijskim-sudom-u-Zagrebu-priopcenje-za-medije.pdf
http://www.centar-za-mir.hr/wp-content/uploads/2014/06/Zlocin-u-Gruborima-presuda-pred-Zupanijskim-sudom-u-Zagrebu-priopcenje-za-medije.pdf
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јединице 113. бригаде ХВ у доба Олује, осуђен на 

пет година затвора, да би након жалбе Врховни 

суд преиначио пресуду на седам година, а због 

убиства супружника Николе и Милице Дамјанић 

11. августа 1995. у месту Прокљан код Скрадина 

и убиства ратног заробљеника Вука Мандића два 

или три дана пре, у засеоку Мандићи у општини 

Кистање. 

О начину на који се поступа у хрватским 

судовима у процесима у вези са ратним 

злочинима сведочи и коментар председавајућег 

у Већу загребачког Жупанијског суда, судије 

Здравка Мајеровића, а поводом изрицања 

ослобађајуће пресуде за некадашње ниже 

заповеднике антитерористичке јединице 

хрватске полиције, Франу Дрљу и Божу Крајину, 

оптужене за ратне злочине над шесторо старих и 

болесних људи српске националности у селу 

Голубари, 25. августа 1995. У образложењу 

ослобађајуће пресуде, судија Мајеровић је 

рекао: „Осрамоћена је елитна постројба хрватске 

полиције која је цијели рат прошла чистих руку и 

чиста образа, и онда ју је нетко од њезиних 

чланова без разлога и без властите савјести свео 
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на онај ниски приземни ниво српских 

добровољачких банди које су овуда харачиле 

док нисмо ослободили домовину. И то је 

срамота и то се није смјело догодити!“46 

Хрватски центар за суочавање с 

прошлошћу Documenta, Центар за мир, 

ненасиље и људска права из Осијека, као и 

Грађански одбор за људска права из Загреба у 

јуну 2014. су саопштили да је у првој години од 

уласка Хрватске у ЕУ „потпуно заустављен процес 

помирења“. На конференцији за штампу на којој 

је представљен Извешај о праћењу суђења за 

ратне злочине у Хрватској, годину дана након 

приступања ове земље ЕУ, утврђено је да „за 

разлику од претходних година, када су тијеком 

интензивирања приступних преговора између РХ 

и Еуропске комисије проведене истраге и 

подигнуте оптужнице за неке од најтежих 

злочина које су починили припадници хрватских 

постројби, тијеком цијеле 2013. године, те у прва 

                                                           
46Dvojica policajaca nepravomoćno oslobođeni za zločine u 
Gruborima, Радио слободна Европа, 06.06.2014, 
http://www.slobodnaevropa.org/content/dvojica-policajaca-
nepravomocno-oslobodjeni-za-zlocine-u-gruborima/25413093.html, 
сајт посећен 20.07.2014. 

http://www.slobodnaevropa.org/content/dvojica-policajaca-nepravomocno-oslobodjeni-za-zlocine-u-gruborima/25413093.html
http://www.slobodnaevropa.org/content/dvojica-policajaca-nepravomocno-oslobodjeni-za-zlocine-u-gruborima/25413093.html
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четири мјесеца 2014. године није покренута нити 

једна истрага нити је оптужен иједан припадник 

ХВ-а или МУП-а РХ.“47 

Пред Судом у Стразбуру почели су судски 

поступци по 21 тужби више подносилаца против 

Хрватске, који сматрају да државна тела нису 

спровела ефикасну истрагу о смрти њихових 

рођака, цивила који су погинули за време војно-

полицијске акције Олуја у августу 1995. или 

непосредно након ње. У сваком предмету 

држава треба да достави прво изјашњавање 

Суду најкасније до 15. септембра, што је врло 

битно јер је реч о утврђивању тога да ли су 

повређена конвенцијска права.48 

Јула месеца хрватска Влада донела је 

одлуку о оснивању Међуресорне радне групе за 

подршку Канцеларији заступника Хрватске пред 

Европским судом за људска права у припреми 

                                                           
47 Godina u kojoj je RH postala članica EU – a potpuno je zaustavljen 
proces pomirenja, Documenta centar za suočavanje s prošlošću, 
30.06.2014, http://www.documenta.hr/hr/godina-u-kojoj-je-rh-
postala-%C4%8Dlanica-eu-a-potpuno-je-zaustavljen-proces-
pomirenja.html, сајт посећен 20.07.2014. 
48 На Европском суду 21 тужба против Хрватске због `Олује`, 

Вечерње новости, 10.07.2014. 

http://www.documenta.hr/hr/godina-u-kojoj-je-rh-postala-%C4%8Dlanica-eu-a-potpuno-je-zaustavljen-proces-pomirenja.html
http://www.documenta.hr/hr/godina-u-kojoj-je-rh-postala-%C4%8Dlanica-eu-a-potpuno-je-zaustavljen-proces-pomirenja.html
http://www.documenta.hr/hr/godina-u-kojoj-je-rh-postala-%C4%8Dlanica-eu-a-potpuno-je-zaustavljen-proces-pomirenja.html
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предмета који се односе на истраге ратних 

злочина и других кривичних дела почињених за 

време акције Олуја 1995. или непосредно после 

ње.  

Када је о положају Срба у Хрватској реч, 

постоји тренд инсистирања да се они 

ословљавају као „хрватски Срби“, што је 

приметно у иступима хрватског председника Иве 

Јосиповића. 

Дана 25. маја у Хрватској су одржани 

избори за Европски парламент. Хрватска има 11 

посланика у Европском парламенту, али међу 

њима нема ниједног Србина. Једини српски 

кандидат на европским изборима из Хрватске 

био је др Милорад Пуповац, који је био 11. на 

листи „кукурику коалиције“ и није успео да буде 

изабран.Занимљиво је да је највећи део гласова 

(41,42 одсто од укупно изашлих у Хрватској) 

узела коалиција ХДЗ, ХСС и Хрватске странке 

права Анте Старчевић коју предводи 

контроверзна политичарка Ружа Томашић, 
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позната по шовинистичким и фашистичким 

изјавама о Србима.49 

У Хрваткој дуго траје шира кампања 
оспоравања уставних и законских мањинских 
права српског народа. 

Тако је саветник хрватског председника, Синиша 

Таталовић, иначе стручњак за права 

националних мањина, 50  оспорио и право 

мањинских народа на загарантоване посланичке 

мандате у хрватском Сабору. Наводно забринут 

због ненаменског трошења средстава од стране 

организација националних мањина, Таталовић 

се заложио за укидање права мањинских 

заступника у Сабору да учествују у формирању 

                                                           
49 Резултати избора за Европски парламент, Хрватска: 

http://www.rezultati-izbori2014.eu/hr/country-results-hr-

2014.html#table01, сајт посећен 20.07.2014. 

50 Србима је Уставним законом о правима националних мањина 
загарантован известан број заступничких мандата у Сабору. Ипак, 
српски кандидати према постојећем изборном систему могу да 
освоје највише три заступничка мандата, чиме Република Хрватска 
крши Ердутски споразум, али и препоруке Венецијанске комисије 
која је у својим мишљењима затражила од хрватских власти да 
врате на снагу одредбе бившег Уставног закона из 1991. године, 
којима је српском народу била загарантована заступљеност у 
Сабору сразмерна уделу српског народа у укупном становништву у 
Хрватској. 

http://www.rezultati-izbori2014.eu/hr/country-results-hr-2014.html#table01
http://www.rezultati-izbori2014.eu/hr/country-results-hr-2014.html#table01
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парламентарне већине и усвајању државног 

буџета!51 

На хрватском јавном сервису и другим 

медијима од јавних делатника блиских 

владајућој коалицији могли су се такође чути 

позиви да се српском народу у Хрватској 

ограниче мањинска права. Тезу да Срби не треба 

да уживају загарантоване мандате у Парламенту 

упркос уставним, законским и међународним 

обавезама Републике Хрватске заступа и 

Хрватски хелсиншки одбор са Иваном 

Звонимиром Чичком на челу, који је оспоравао 

ово право у поступку пред Уставним судом РХ, 

невладине организације која се наводно залаже 

за демократске вредности попут ГОНГ-а и 

других.52 53 Такође, на хрватском јавном сервису 

                                                           
51 Prof. dr. Siniša Tatalović o odnosu Josipovića i Pupovca: 
Manjinskim zastupnicima treba ograničiti mandat, Novilist.hr, 
18.08.2012, http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Prof.-dr.-Sinisa-
Tatalovic-o-odnosu-Josipovica-i-Pupovca-Manjinskim-zastupnicima-
treba-ograniciti-mandat, сајт посећен 20.07.2014. 
52 Ustavni suci odlučit će o Zakonu o manjinama vjerojatno u srpnju, 
Večernji list, 11.04.2011, http://www.vecernji.hr/vijesti/ustavni-suci-
odlucit-ce-zakonu-manjinama-vjerojatno-srpnju-clanak-275429, сајт 
посећен 20.07.2014. 
53 Гостовање Ивана Звонимира Чичка у емисији Апостроф на 
Алтернативној телевизији у БиХ, 29.06.2013, 
http://www.youtube.com/watch?v=8lToC9-VxTo, сајт посећен 
20.07.2014. 

http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Prof.-dr.-Sinisa-Tatalovic-o-odnosu-Josipovica-i-Pupovca-Manjinskim-zastupnicima-treba-ograniciti-mandat
http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Prof.-dr.-Sinisa-Tatalovic-o-odnosu-Josipovica-i-Pupovca-Manjinskim-zastupnicima-treba-ograniciti-mandat
http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Prof.-dr.-Sinisa-Tatalovic-o-odnosu-Josipovica-i-Pupovca-Manjinskim-zastupnicima-treba-ograniciti-mandat
http://www.vecernji.hr/vijesti/ustavni-suci-odlucit-ce-zakonu-manjinama-vjerojatno-srpnju-clanak-275429
http://www.vecernji.hr/vijesti/ustavni-suci-odlucit-ce-zakonu-manjinama-vjerojatno-srpnju-clanak-275429
http://www.youtube.com/watch?v=8lToC9-VxTo
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су се емитовале емисије о „повјести сукоба 

Хрвата и Срба“, а основ према њиховој анализи 

лежи у империјалистичкој идеологији 

Немањића, а нарочито у национализму Светог 

Саве. Овакав приступ је пре свега у рангу 

шизофрених болести високог степена, али је 

његова политичка порука дубоко утемељена у 

мржљи и шовинизму (најблаже речено). 

На положај Срба у Хрватској у протеклој години 
негативно се одразила и одлука УНХЦР-а да се 
укине избеглички статус Србима из Хрватске.  

Као разлог за укидање овог статуса 

наведена је „промена околности које су довеле 

до расељавања,“54 мада једина промена до које 

је дошло јесте улазак Хрватске у ЕУ, а не 

побољшање положаја избеглих или решавање 

њихових проблема. Тако земље које су примиле 

избеглице из Хрватске могу да им укину 

избеглички статус ако саме тако процене, 

препорука је УНХЦР-а. 

                                                           
54 Хрватска: Бришу избеглице из Србије, скривају злочине, 
Вечерње новости, 04.04.2014. 
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Србија је изразила противљење овој 

одлуци и најавила да ће се заложити за њено 

укидање. Иначе, према правилима УНХЦР-а, 

приликом доношења одлука о укидању 

избегличког статуса морају бити консултоване 

заинтересоване државе. 

До сада се више од 133.000 прогнаних 

вратило у Хрватску, а многи су узели српско 

држављанство. Међутим, за готово 42.000 људи 

у Србији статус избеглице је једино решење јер, 

иако су хтели да се врате, за то нису имали 

услове. 

Крајем 2012. године објављени су 

резултати пописа становништва у Хрватској 

одржаног априла 2011. године. Према 

резултатима пописа, данас у Хрватској живи 

186.633 Срба, а српски народ чини 4,36% укупног 

становништва Републике Хрватске. Упркос 

сталним уверавањима хрватских власти да се 

ради на повратку српских прогнаника, те да је 

много новца уложено у обнову порушене 

имовине и повраћај отетих непокретности, 

испоставило се да је број припадника српског 
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народа у Републици Хрватској смањен за 14,998 

у односу на 2001. годину.  

Према хрватским пописима 

становништва, број Срба у Хрватској смањен је за 

бар 395.030 (66%) у односу на 1991. годину. Од 

2003. до данас број Срба који напуштају Хрватску 

континуирано превазилази број повратника 

(2009. се чак 4.458 њих доселило у Србију, док се 

свега 755 вратило).55 Не располажемо подацима 

да је овим резултатима уследио било какав 

коментар званичне Србије, док хрватски 

„експерти“ за овакво стање криве другачији 

методолошки приступ 1991.  

Међутим, у појединим  подручјима, као 

што је град Вуковар, забележен је пораст удела 

српске популације у укупном броју 

становништва. Тако је према попису број Срба у 

Вуковару порастао на 34,87%, чиме је 

превазиђен високи праг из Уставног закона о 

правима националних мањина којим је 

мањинским народима загарантовано право на 

                                                           
55 Саво Штрбац: Срби по попису становништва у Хрватској, 
19.12.2012, http://www.veritas.org.rs/, сајт посећен 20.07.2014.  

http://www.veritas.org.rs/
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равноправну употребу језика и писма у 

градовима  и општинама у којима чине више од 

трећине укупне популације.56  

Упркос декларативном залагању највиших 
хрватских државних званичника да одредба 
Уставног закона коначно буде спроведена у 
дело, ова вест је изазвала буру жестоких 
реакција и масовних шовинистичких протеста.  

У Хрватској је организована и петиција 

против увођења ћирилице, 57  као и бројни 

протести. У Хрватској још од децембра 2012. 

траје кампања да се забрани употреба ћирилице 

                                                           
56 Постоји и могућност признавања овог права одлуком скупштине 
јединице локалне самоуправе и онда мањински народ не чини 
трећину популације на њеној територији, али се Србима ово право 
по правилу не признаје у тим околностима, иако су такве одлуке 
донете у случају неких других мањинских народа, као што су 
Италијани у појединим истарским општинама или Мађари у 
Барањи. Једини случај где је ово право било делимично признато 
српском народу управо је град Вуковар, али су одредбе градског 
статута о равноправној употреби српског језика у службеној 
комуникацији са локалном управом остале непримењене због 
одбијања одборника хрватских странака у Градском већу. Више о 
томе: Извештај о политичким правима српског народа у региону, 
Београд, Напредни клуб, 2011, стр 61.  
57 HSP dr. A.Starčević peticijom protiv uvođenja ćirilice u Vukovaru, 
Večernji list, 21.12.2012, http://www.vecernji.hr/vijesti/hsp-dr-a-
starcevic-peticijom-protiv-uvodenja-cirilice-vukovaru-clanak489840, 
сајт посећен 20.07.2014. 

http://www.vecernji.hr/vijesti/hsp-dr-a-starcevic-peticijom-protiv-uvodenja-cirilice-vukovaru-clanak489840
http://www.vecernji.hr/vijesti/hsp-dr-a-starcevic-peticijom-protiv-uvodenja-cirilice-vukovaru-clanak489840
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тамо где су испуњени хрватским Уставом 

прописани услови. 

Крајем фебруара 2013. године у Вуковару 

је организован велики протест против употребе 

ћирилице. У Загребу је више од 20.000 људи 

демонстрирало против увођења ознака на 

ћириличком писму, а екстремистичке 

организације најавиле су уклањање двојезичних 

натписа.58 59  

Влада је затим демантовала да ће 

двојезичне табле које садрже ћириличке натписе 

бити постављене у Вуковару. 60 Увођење 

двојезичности у складу је са Уставним законом о 

правима националних мањина, као и са 

Хелсиншком повељом, који члановима мањина 

гарантују права на коришћење и истицање 

властитог језика и писма. 

                                                           
58 На протесту у Загребу наступио и Томпсон: Нећемо 
допустити ћирилицу у Хрватској, Блиц, 07.04.2013, 
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/376166/Na-protestu-u-Zagrebu-
nastupio-i-Tompson-Necemo-dopustiti-cirilicu-u-Hrvatskoj, сајт 
посећен 20.07.2014. 
59 Штаб за одбрану Вуковара најавио скидање ћириличних табли, 
Блиц, 05.02.2013, http://www.blic.rs/Vesti/Politika/366303/Stab-za-
odbranu-Vukovara-najavio-skidanje-cirilicnih-tabli, сајт посећен 
20.07.2014. 
60 Исто.  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/376166/Na-protestu-u-Zagrebu-nastupio-i-Tompson-Necemo-dopustiti-cirilicu-u-Hrvatskoj
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/376166/Na-protestu-u-Zagrebu-nastupio-i-Tompson-Necemo-dopustiti-cirilicu-u-Hrvatskoj
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/366303/Stab-za-odbranu-Vukovara-najavio-skidanje-cirilicnih-tabli
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/366303/Stab-za-odbranu-Vukovara-najavio-skidanje-cirilicnih-tabli
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Ипак, и поред тога што су уставом и 

законом загарантована мањинска права, Срби су 

у протеклој години били предмет великог броја 

напада. Један од најгорих свакако јесте било 

објављивање списка 35 српских продавница у 

Вуковару, са именима и презименима власника, 

уз позив хрватској јавности да их бојкотује.  

„Не купујте у тим радњама, све док се 

ћирилица не макне из Вуковара“, каже се у 

позиву који је објављен у Хрватској.61 

Листа која је дуго кружила интернетом 

преко разних мрежа, објављена је на крају на 

порталу Дневно. 

После низа инцидената, небројених 

случајева ломљења ћириличких табли у 

Вуковару и широм Хрватске, протеста и петиција 

против ћирилице од екстремних десничарских 

до доминирајућих политичких структура у 

Хрватској, ово питање налази се пред Уставним 

судом. 

                                                           
61 Вуковар: Српске радње на листи за бојкот, Вечерње новости, 
09.04.2014. 
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Децембра 2013. са прикупљених преко 

600.000 потписа Штаб за обрану хрватског 

Вуковара покренуо је референдумску 

иницијативу са намером да право на 

равномерну употребу језика и писма мањине 

остварују само у срединама у којима чине више 

од половине становништва. 

Хрватски сабор упутио је референдумско 

питање о двојезичности на оцену уставности, а 

заступници Хрватске демократске заједнице 

(ХДЗ) су били уздржани.62 

Сабор је раније донео одлуку на основу 

предлога Одбора за Устав, који је оценио да је 

питање по којем би грађани на референдуму 

одлучивали да ли су за то да право на 

равноправну службену употребу свог језика и 

писма националне мањине остварују у 

срединама у којима чине више од половине, 

уместо садашње трећине становништва, у 

нескладу с Уставом. 

                                                           
62 ХР: О ћирилици на Уставном суду, Танјуг, 15.07.2014. 
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Хрватска Влада својевремено је 

најављивала уставне промене које би 

онемогућиле одржавање референдума којима 

се ограничавају или смањују права мањина. 

У међувремену, у Вуковару су одржани 

ванредни избори на којима је у другом кругу, 

одржаном 29. јуна 2014, победу однео кандидат 

ХДЗ, Иван Пенава, победивши дотадашњег 

градоначелника Жељка Сабу. 

Уочи избора, три српске странке - СДСС, 

Српска народна странка и Нова српска странка – 

потписале су споразум о коалицији и успеле су 

да освоје пет мандата. 

Победа кандидата ХДЗ-а била је тесна, 

свега 191 глас разлике. Хрватски медији 

спекулисали су да су гласови Срба у Вуковару 

отишли Жељку Сабу. 63  У хрватској јавности 

такође се спекулисало да је победи кандидата 

ХДЗ-а допринела и чињеница да је из целе 

Хрватске аутобусима довезен велики број 

гласача који имају пребивалиште у Вуковару.  
                                                           
63 Penava novi gradonačelnik – slavio za samo 191 glas, Sabo mu nije 
hteo čestitati, Juarnji list, 29.06.2014. 
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Даља судбина ћирилице у Вуковару остаје 

неизвесна; иако је нови вуковарски 

градоначелник Иван Пенава поручио да жели да 

буде „градоначелник свих Вуковараца“, 

истовремено је оценио да је двојезичност у том 

граду, у коме трећину становништва чине Срби, 

уведена „на силу и противно закону“.64 

У Хрватској и даље делује Хрватска 
православна заједница која се реактивирала 
децембра 2012. Реч је о организацији која је 
први пут основана (под тим именом) у усташкој 
хрватској држави у време Анте Павелића.  

Та организација је крајем децембра 2012. 

издала проглас којим је обавестила јавност о 

„устоличењу“ извесног Александра Иванова за 

„свештеника хрватских православаца“ на 

подручју читаве Хрватске.65 Иако је годину дана 

раније, реагујући на појаву ове организације, 

хрватски председник Јосиповић рекао да такве 

                                                           
64 Градоначелник свих Вуковараца против ћирилице, РТС, 
30.06.2014. 
65 Оживљавају `православци` Анте Павелића, VestiOnline, 
18.12.2012, http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-
YU/278387/Ozivljavaju-pravoslavci-Ante-Pavelica, сајт посећен 
20.07.2014. 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/278387/Ozivljavaju-pravoslavci-Ante-Pavelica
http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/278387/Ozivljavaju-pravoslavci-Ante-Pavelica
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„деструктивне организације не могу бити 

регистроване“, ово удружење је убрзо уредно 

регистровано у Хрватској и наставило је да 

дела. 66  Ово удружење делује и даље. На 

званичној интернет-презентацији овог 

удружења, 67  као и на Фејсбук-страници, 68 

редовно се објављују текстови и коментари који 

величају хрватске генерале који су учествовали у 

Олуји, затим се пропагирају текстови о „научним 

доказима хрватског порекла Николе Тесле“ и 

слично. 

Када је о статусу СПЦ у Хрватској реч, 

недавно је устоличен нови митрополит 

загребачко-љубљански Порфирије. На 

церемонији која је у Загребу одржана 13. јула 

били су присутни високи верски представници 

римокатоличке и православне цркве, као и 

градоначелник Загреба, Милан Бандић, и 

председник СНВ, Милорад Пуповац. Из 

                                                           
66 Исто. 
67 Вебпрезентација Hrvatske pravoslavne crkve, 
http://www.hrvatskipravoslavci.com/, сајт посећен 20.07.2014. 
68 Фејсбук-страница Hrvatske pravoslavne crkve, 
https://www.facebook.com/pages/Hrvatska-pravoslavna-crkva-
Croatian-orthodox-church/234848743199694, сајт посећен 
20.07.2014. 

http://www.hrvatskipravoslavci.com/
https://www.facebook.com/pages/Hrvatska-pravoslavna-crkva-Croatian-orthodox-church/234848743199694
https://www.facebook.com/pages/Hrvatska-pravoslavna-crkva-Croatian-orthodox-church/234848743199694
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Републике Србије на свечаности су били 

изасланица председника Републике Јасмина 

Митровић Марић, потпредседник Владе и 

министар спољњих послава Ивица Дачић, 

министар правде и државне управе Никола 

Селаковић и министар омладине и спорта Вања 

Удовичић. 

Према извештају Фридом хауса за 

Хрватску за 2014. годину, наводи се да чланови 

СПЦ настављају да пријављују случајеве 

застрашивања и вандализма, а истиче се и да је 

мало учињено на враћању национализоване 

имовине неримокатоличким групама.69 

Односи Србије и Хрватске су стабилни, 

али на релативно ниском нивоу. Председник 

Хрватске Иво Јосиповић, после више пута 

поновљеног става да се противи одржавању 

билатералног састанка са председником Србије 

Томиславом Николићем под разним изговорима, 

16. октобра 2013. боравио је у званичној посети 

                                                           
69 Извештај Фридом хауса за Хрватску за 2014. годину, 
http://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/croatia-
0#.U8vJtOMbX_U, сајт посећен 20.07.2014. 

http://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/croatia-0#.U8vJtOMbX_U
http://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/croatia-0#.U8vJtOMbX_U


79 
 

Београду.70 Пре тога Николић и Јосиповић срели 

су се 30. јуна 2013. у Загребу, када је 

организована прослава поводом уласка Хрватске 

у ЕУ. 

Иако се од посете много очекивало, 

остало је доста отворених питања. Ипак, иако су 

и Јосиповић и Николић послали помирљиве 

поруке, посета хрватског председника је у 

медијима у Хрватској наишла на бројне критике, 

па се, између осталог, ишло толико далеко да се 

тврдило да иза посете стоје масони.71 Хрватски 

портал Дневно објавио је да су Јосиповића, а 

раније Милановића на одлазак у Београд 

натерали масони. Наводи се, наиме, да је 

Јосиповић у Београду показао толико 

„неспретности и неприпремљености“, као и да се 

том посетом „стегао западнобалкански обруч 

око државе Хрватске“.72 

Између Хрватске и Србије у току је спор 

пред Међународним судом правде у Хагу, по 

међусобним оптужбама за геноцид. 

                                                           
70 Јосиповић у Београду, Политика, 14.10.2013. 
71 Јосиповић на удару медија након посете Србији, РТВ, 24.10.2013. 
72 Исто. 
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Хрватска је 2. јула 1999. поднела тужбу 

против Србије. После многих неуспелих 

преговора две земље о одустајању хрватске 

стране од тужбе, Србија је 4. јануара 2010. 

уложила контратужбу за геноцид над Србима у 

Хрватској. Све време је приметно да је Србија 

вољна да одустане од читавог процеса, те да је 

контратужба поднета „на силу“. 

Суд у Хагу се прогласио надлежним у оба 

случаја, а након саслушања сведока и изношења 

доказа у јавној расправи која је одржана од 3. 

марта до 1. априла 2014, одлука судија могла би 

бити донета на јесен ове године или најкасније 

почетком 2015.73 Незванично, и Београд и Загреб 

оцењују да највише шанси постоји за пресуду по 

којој ниједна страна није починила геноцид. 

Торшкови Србије у протеклих седам 

година процеса пред Судом у Хагу износили су 

800.000 евра. Са друге стране, Загреб је за 15 

година издвојио укупно 3,7 милиона евра.74 

                                                           
73 Хашки суд правде почео већање о српско-хрватском спору,  
Политика, 27.06.2014. 
74Обрадовић: Одбрана јака и с мање пара, Вечерње новости, 
15.07.2014. 
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Поред много отворених питања из рата, 

Хрватска и Србија воде спор око границе на 

Дунаву. Иако је из Загреба првобитно 

најављивано да ово питање неће бити 

коришћено за услољавање уласка Србије у ЕУ, 

околности су се промениле изјавом хрватског 

премијера Зорана Милановића марта 2014. да је 

време да се реши граница на Дунаву.75 

Децембра 2012. Хрватска је усвојила и 

нови Закон о пребивалишту у којем изричито 

стоји да ће из евиденције пребивалишта бити 

избрисани сви они за које полиција теренским 

обиласцима утврди да не живе на пријављеној 

адреси. Како се страхује, ове одредбе ће највише 

погодити Србе који су прогнани из Хрватске, а 

нису се вратили јер им нису обезбеђени услови.  

                                                           
75 Словеначки сценарио за Србију, Хрвати затежу око границе на 
Дунаву, Вечерње новости, 23.03 2014. 
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Према речима Саве Штрпца из НВО Веритас, 
сви који не успеју да докажу да су у последњих 
12 месеци боравили на адреси на којој су 
пријављени најмање три месеца, биће 
избрисани са списка и неће моћи да гласају.  

То је посао полиције која увелико обилази 

српска села и проверава ко ту живи, а ко не. Сви 

који су прошли ту проверу, а доказало се да нису 

живели ту, у овом року ће преко Хрватске 

амбасаде добити обавештење да врате личне 

карте.76 

Чак се и за проблеме социјалне или 

економске природе у хрватском друштву 

понекад окривљује Србија и то чине особе које у 

хрватској јавности уживају велики углед. Тако су 

почетком децембра 2012. године, убрзо по 

ослобађању генерала у Хашком трибуналу, 

медији пренели изјаву ослобођеног полицијског 

генерала Младена Маркача о томе како Влада 

Хрватске не би смела да објави регистар ратних 

                                                           
76 Srbima u Hrvatskoj uzimaju pravo glasa, VestiOnline, 25.02.2013, 
http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/294928/Srbima-u-
Hrvatskoj-uzimaju-pravo-glasa-, сајт посећен 20.07.2014. 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/294928/Srbima-u-Hrvatskoj-uzimaju-pravo-glasa-
http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/294928/Srbima-u-Hrvatskoj-uzimaju-pravo-glasa-
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ветерана због опасности да у Србији буду 

подигнуте бројне нове оптужнице, иако је у 

Републици Хрватској и даље на снази тзв. Закон 

о ништавности који фактички онемогућава 

поступање по оптужницама, пресудама и 

међународним замолницама правосудних 

ограна Републике Србије у материји ратних 

злочина.77 Регистар ветерана из рата 1991-1995. 

године у Хрватској садржи више од 500.000 

хиљада имена, што многоструко превазилази 

број мобилисаних војника који су служили у ХВ у 

датом периоду. 

Према подацима којима Напредни клуб 

располаже, и даље није дошло до помака када је 

реч о праву на пензије које имају прогнани Срби 

из Хрватске. 

                                                           
77 Markač: Nije vreme za objavu registra veterana zbog Srbije, Блиц, 
02.12.2012, http://www.blic.rs/Vesti/Politika/356018/Markac-Nije-
vreme-za-objavu-registra-veterana-zbog-Srbije, сајт посећен 
20.07.2014. 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/356018/Markac-Nije-vreme-za-objavu-registra-veterana-zbog-Srbije
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/356018/Markac-Nije-vreme-za-objavu-registra-veterana-zbog-Srbije
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Када је реч о томе како Срби у Хрватској виде 

свој положај, они сматрају да су у врло 

незавидној позицији, што темеље чињеницама 

да је током 2013. забележено повећање броја 

случајева етнички мотивисаног насиља, говора 

мржње и несношљивости према припадницима 

српске заједнице. 

Ова тврдња поткрепљена је и 

Извјештајем пучке правобранитељице за 2013. 

годину 78  (омбудсмана) према којем је 

испитивање ставова јавног мњења у Хрватској 

показало да највећа нетрпељивост постоји 

према Ромима и Србима.79  

У Извештају се наводи да је током 2013. 

године Министарство унутрашњих послова 

Хрватске забележило 35 казнених дела 

мотивисаних мржњом, од чега је 26 мотивисано 

мржњом на националној основи.  

                                                           
78 Линк за Izvješće pučke pravobraniteljice za 2013. godinu: 
http://www.ombudsman.hr/index.php/hr/izvjesca/izvjesce-pucke-
pravobraniteljice/finish/20-2013/55-izvjesce-pucke-pravobraniteljice-
za-2013-po-prvi-puta-objedinjeno-izvjesce-o-stanju-ljudskih-prava-u-
hrvatskoj-i-radu-ureda, сајт посећен 20.07.2014. 
79 Izvješće pučke pravobraniteljice za 2013. godinu, стр. 30 

http://www.ombudsman.hr/index.php/hr/izvjesca/izvjesce-pucke-pravobraniteljice/finish/20-2013/55-izvjesce-pucke-pravobraniteljice-za-2013-po-prvi-puta-objedinjeno-izvjesce-o-stanju-ljudskih-prava-u-hrvatskoj-i-radu-ureda
http://www.ombudsman.hr/index.php/hr/izvjesca/izvjesce-pucke-pravobraniteljice/finish/20-2013/55-izvjesce-pucke-pravobraniteljice-za-2013-po-prvi-puta-objedinjeno-izvjesce-o-stanju-ljudskih-prava-u-hrvatskoj-i-radu-ureda
http://www.ombudsman.hr/index.php/hr/izvjesca/izvjesce-pucke-pravobraniteljice/finish/20-2013/55-izvjesce-pucke-pravobraniteljice-za-2013-po-prvi-puta-objedinjeno-izvjesce-o-stanju-ljudskih-prava-u-hrvatskoj-i-radu-ureda
http://www.ombudsman.hr/index.php/hr/izvjesca/izvjesce-pucke-pravobraniteljice/finish/20-2013/55-izvjesce-pucke-pravobraniteljice-za-2013-po-prvi-puta-objedinjeno-izvjesce-o-stanju-ljudskih-prava-u-hrvatskoj-i-radu-ureda
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Од тих 26 случајева, 19 (преко 73 одсто) је 

мотивисано мржњом према Србима, наводи се у 

Извештају.80 У Извештају се такође констатује да 

је повратак избеглих Срба у Хрватску протеклих 

година успорен. 81  Један од разлога смањења 

броја повратника у Хрватску јесу потешкоће при 

остваривању права на стамбено збрињавање 

бивших носитеља станарског права.82 

„Невладине организације које годинама 

пружају помоћ повратницима, указују како је 

непостојање могућности за запошљавање 

повезано с дискриминацијом темељем 

националне припадности, заправо најтежа 

препрека у повратку српских избјеглица“, наводи 

се у Извештају.83 

У поглављу Извештаја које је посвећено 

Србима закључује се да су Срби повратници „још 

увијек далеко од социјалне укључености у 

                                                           
80 Исто. 
81 Исто, стр. 33 
82 Исто. 
83 Исто. 
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хрватско друштво, а посебно им је отеготно 

запошљавање“.84 

Срби у Хрватској сматрају да би реакција 

Србије на дешавања у вези са њиховим 

положајем требало да буде гласнија, уместо тога 

– она често изостаје. Они такође сматрају да 

надлежне хрватске институције и доминантни 

политички чиниоци у Хрватској нису учинили 

довољно да се смањи антисрпска хистерија. 

Срби не виде да постоји јасна стратегија 

државе Србије када је о њиховом положају реч. 

Они такође сматрају да је неопходна редовна 

реакција Српске амбасаде на кршење српских 

права и већа ангажованост конзулата у подели 

држављанстава Србима, као и јасан програм 

економске подршке. 

У 2014. години званични представници 

Срба у Хрватској имали су једну посету, од 

директора Канцеларије за дијаспору и Србе у 

региону. Када је реч о средствима која добијају 

од Републике Србије, Срби у Хрватској од 

                                                           
84 Исто. 
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Министарства културе добијају средства за 

одржавање три културне манифестације и за 

реализацију емисије Хроника Славоније, Барање 

и Западног Срема у износу од максимално 3.000 

евра. Према Одлуци о распореду средстава 

осигураних у државном прорачуну Републике 

Хрватске за 2014. годину, за српски Савјет за 

националне мањине предвиђено је 9.562.000,00 

куна (приближно милион и 255 хиљада евра). 

Срби ипак истичу да добијају знатно мање новца 

у односу на друге националне мањине, уколико 

се упореди њихов проценат у укупној 

популацији. 

У претходној години, према оцени Срба у 

Хрватској, није забележен помак у остваривању 

права на повраћај имовине, као ни помак у 

решавању питања откупа станова и решавања 

права на обнову. И даље су то дуготрајни, 

бирократски оптерећени поступци са 

елементима дискриминације према Србима. 

У протеклих годину дана Срби као 

посебан проблем истичу дискриминацију и раст 

незапослености. Они сматрају да улазак Хрватске 
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у ЕУ није довео до побољшања њиховог 

положаја, напротив – он је још више у сенци 

других тема. 

Као највеће проблеме са којима се 

суочавају, Срби у Хрватској убрајају следеће: 

 незапосленост (дискриминација по 
националности); 

 нерешавање имовинско-правних односа 
(станарских права); 

 нерешавање питања несталих особа; 

 ускраћивање права на обнову; 

 медијска изолација; 

 напади на национални идентитет, уз 
напомену да се свега 50.000 Срба изјаснило 
да говори српски језик. 

 

Положај Срба у Хрватској у протеклој 

години погоршан је у односу на 2012-2013. Реч је 

о наставку тренда који траје неколико година. 
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У Хрватској се Србима оспоравају 

грађанска, мањинска и људска права. Не 

примењују се уставне одредбе о праву на језик, 

као ни Ердутски споразум. 

У Хрваткој је приметан пораст насиља 

мотивисаног мржњом према Србима. 

Припадници српске заједнице немају потпуну 

слободу да испољавају свој идентитет и културу. 

Срби у Хрватској су под притиском да 

прихвате Олују као „ослободилачку акцију“ и 

занемаре етничко чишћење и убиства која су 

почињена. 

Од уласка Хрватске у ЕУ није покренута 

ниједна истрага нити је оптужен иједан 

припадник ХВ-а или МУП-а Републике Хрватске 

за злочине почињене од 1991. до 1995. 

Срби отежано остварују право на 

повратак, док у протеклој години готово да није 

било значајнијег помака у погледу остваривања 

права на повратак имовине или пензија. 

Република Србија у протеклој години, као 

и раније, није показала да има јасну стратегију и 
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план за Србе у Хрватској. Напротив, за разлику 

од хрватске стране која много јасније дефинише 

своје захтеве и износи их, званични Београд 

нема јасан план осим да се декларативно позива 

на помирење. 

Односи две земље су оптерећени 

бројним питањима која ће опстати и у 

будућности. У предстојећем периоду, поред 

сталног питања положаја Срба у Хрватској (које 

се све више занемарује), односе две земље 

наставиће да оптерећују питања несталих из 

времена рата, али и међусобне оптужбе за 

геноцид и спор око границе на Дунаву.Реално је 

очекивати да ће Хрватска свој положај у ЕУ 

настојати да искористи како би притисла Србију, 

као земљу која жели да постане члан ЕУ, да 

попусти у спорним питањима. 
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ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ 
ПРАВИМА СРПСКОГ НАРОДА НА 
ТЕРИТОРИЈИ КОСОВО-УНМИК 

 

Република Србија је прихватањем 

Бриселског споразума пристала да српски народ 

на Косову и Метохији постане део државне 

творевине коју апсолутна већина чланица 

Организације Уједињених нација признаје за 

независну државу и познаје под називом 

„Република Косово“. 85  Србија је после 1999. 

постепено признала већи део самосталности, а 

после 2008. и самопроглашену независност 

Косова и Метохије.  

                                                           
85 Бриселски папир, http://www.vaseljenska.com/wp-
content/uploads/2013/03/Briselski-papir.pdf, сајт посећен 13.07.2014. 

http://www.vaseljenska.com/wp-content/uploads/2013/03/Briselski-papir.pdf
http://www.vaseljenska.com/wp-content/uploads/2013/03/Briselski-papir.pdf
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На политичкој сцени Србије постојао је 

неформални консензус око односа према статусу 

Косова и Метохије. После пада Милошевићевог 

режима, већина влада била је спремна да стави 

ово тешко питање изван страначке борбе. 

Настојања да буде заустављен или промењен 

ток успоставе независне албанске државе у 

Јужној Покрајини Репубике Србије достигла су 

врхунац за време влада Зорана Ђинђића (2002-

2003) и Војислава Коштунице (2007-2008).  

Ипак, ове политике су уз велики притисак 

ЕУ и САД напослетку напуштене. Упркос 

покушајима, Србија није пронашла модел, макар 

плана, реинтеграције Покрајине у свој састав, а 

није било чак ни назнака покушаја организовања 

Срба ради добијања посебног ентитета или 

постизања споразума Срба и Албанаца и поделе 

Покрајине. Србија је после смрти Зорана 

Ђинђића прихватила модел „више од аутономије 

- мање од независности“, гледајући да на тај 

начин макар одржи постојеће стање и спречи 

формалну успоставу независне „Републике 

Косово“. Тако су српске власти до погрома из 

2004. прихватале „привремене установе“ Косова 
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и учешће Срба у политичком животу настајуће 

албанске државе. После погрома од 17. марта 

2004, који су САД и СР Немачка искористиле као 

подстицај за убрзавање успоставе независности, 

српске странке на КиМ су до 2010. године на 

Централном Косову, а до 2013. на Северном 

Косову, бојкотовале установе албанске 

парадржаве.  

Иако је на КиМ од успоставе међународног 

протектората из шовинистичких и политичких 

разлога убијено око 940 Срба 86 (што је око 11 

пута више него што је Срба убијено на простору 

Републике Српске Крајине током десет година 

после успоставе мира и чак 55 пута мање него 

што је Бошњака/Муслимана-повратника 

убијено на територији Републике Српске у 

сличном раздобљу), УН су под притиском САД и 

ЕУ закључиле да су „испуњени стандарди“ 

права за отпочињање преговора о статусу КиМ.  

 

                                                           
86 Više od hiljadu Srba ubijeno od 1999. godine, Beta, 10.11.2011, 
http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/178357/Vise-od-hiljadu-
Srba-ubijeno-od-1999-godine, сајт посећен 13.07.2014. 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/178357/Vise-od-hiljadu-Srba-ubijeno-od-1999-godine
http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/178357/Vise-od-hiljadu-Srba-ubijeno-od-1999-godine
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До краја 2007. постало је извесно да Уједињене 

нације због противљења Руске Федерације, и 

вероватно НР Кине, неће бити у стању да 

спроведу признање на начин којим је разбијена 

СФР Југославија. Ахтисаријев план 87  успоставе 

независности је зато пропао, али су га САД и ЕУ 

после проглашења независности Косова, 17. 

фебруара 2008, спроводиле тамо где им је 

одговарао. Србија је током наредних година 

притисцима и корупцијом натерана да постепено 

призна независност. Посебно је било важно да 

се одрекне стварног утицаја на Србе са Косова и 

Метохије.  

Европска унија, коју су оличавале Немачка, 

Британија и Француска, показала је готово 

изопачену малициозност, лицемерје и мржњу 

када је мешајући се у унутрашњу политику 

Републике Србије суштински подржала управо 

оне снаге и тенденције које оличавају 

ауторитарно и социјално-радикално наслеђе 

српског друштва.  

                                                           
87 Свеобухватни предлог за решење статуса Косова, 26.03.2007, 
http://www.unosek.org/docref/Comprehensive_proposal_-
_Sveobuhvatan_predlog_-_serbian_final.pdf, сајт посећен 13.07.2014. 
 

http://www.unosek.org/docref/Comprehensive_proposal_-_Sveobuhvatan_predlog_-_serbian_final.pdf
http://www.unosek.org/docref/Comprehensive_proposal_-_Sveobuhvatan_predlog_-_serbian_final.pdf
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ЕУ је прво лажно представила да је једна 

коалиција 2008, мењајући своју политику према 

КиМ, способна да уведе Србију у ЕУ и омогући 

грађанима бољи живот без много рада. 

Споразум о стабилизацији и придруживању и 

кандидатура за чланство постали су тако тема 

која је у Србији развијана пуних ПЕТ година. За то 

време су Брисел и Берлин уцењивали Београд да 

омогући укључивање српског народа на КиМ у 

нову албанску државу, поигравајући се 

ратификацијама, потписивањима, применама 

уговора и условним статусима.  

Србија је током претходних шест година 

прихватила прво да настави укључивање у ЕУ 

упркос суштинском признању независности од 

стране установа Уније. Потом је одлучила да 

уместо тужби против појединих држава које су 

признале независност Косова питање пребаци на 

Међународни суд у Хагу – после две године суд 

је донео пресуду противно очекивањима Србије. 

Затим је Београд преговоре о статусу под 

притиском пребацио са УН на ЕУ (чија већина 

чланица је признала независност).  
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Званична Србија је 2010. подржала излазак Срба 

са Централног Косова на изборе у оквиру 

албанске косовске државе. Коначно су под 

притиском ЕУ и најављеног напада албанске 

полиције на српске општине на Северу Косова, 

српске власти 2011. прихватиле преговоре о 

интеграцији северних општина у Републику 

Косово. Иако је Тадићева Влада била спремна на 

уступке, ускоро су САД и СР Немачка 

неформално подржале 2008. формирани СНС 

који је 2012. показао спремност да прихвати све 

захтеве. Непуну годину дана од успоставе Владе 

СПС-СНС-УРС под председништвом Ивице 

Дачића, званична Србија је прихватила 

Бриселски споразум којим је коначно дефинисан 

статус српског народа у „Репубљик Косово“.  

Република Србија је тако до 2014. 

прихватила независност Косова по свему осим 

по имену, формалним појединостима и 

сагласношћу да нова држава буде примљена у 

пуноправно чланство УН. Током 2013-2014. 

године Срби са Севера Косова су после 

спроведених месних и парламентарних избора 
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противно својој вољи, на силу, укључени у састав 

„друге албанске државе“.  

Статус Срба на Косову и Метохији 

дефинисан је како Уставом „Репубљик Косова“ и 

законима који се односе на положај 

националних мањина, тако и никада у 

потпуности примењеним Ахтисаријевим планом 

и Бриселским споразумом. 88  Српски народ је 

овим документима признат као национална 

мањина са посебним правима кад је реч о 

појединим јединицама локалне самоуправе. 

Такође, Србима је Бриселским споразумом 

омогућено стварање Заједнице општина.  

Иако предвиђена Ахтисаријевим планом, 

ова установа до сада није превазишла форму 

„удружења грађана“, она није укључена у Устав 

„Републике Косово“. Приликом преговора око 

интеграције северних општина Косова у састав 

„Репубљик Косова“, ЕУ је понудила Србији права 

мања него она предвиђена Ахтисаријевим 

планом.  

                                                           
88 Minority Rights, European Centre for Minoritiy Issues Kosovo,  
http://www.ecmikosovo.org/?page_id=1369, сајт посећен 13.07.2014. 

http://www.ecmikosovo.org/?page_id=1369
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Током преговора на којима је српска страна била 

заступљена на највишем нивоу (премијер Дачић 

и први потпредседник Владе Вучић), са албанске 

стране преговарао је председник владе 

привремених установа, Хашим Тачи.  

Уз велике притиске, међународне уцене, 

али унутрашње и манипулације (посебно кад се 

Влада суочила са отвореним неслагањем СПЦ), 

прихваћен је Бриселски спорзум. Овим 

споразумом Србија је прихватила да српски 

народ са КиМ буде у потпуности укључен у другу 

државу. Албанска Влада у Приштини пристала је 

да укључи српски народ у свој састав у статусу 

националне мањине, са тим што би српске 

општине могле да оформе Заједницу општина. 

Пошто Бриселским споразумом није предвиђена 

промена Устава „Репубљик Косова“, несумњиво 

је да Заједница општина својим аутономним 

правима не би превазилазила границе косовске 

уставности. 89  

                                                           
89 Устав Републике Косово, 
http://www.kushtetutakosoves.info/repository/docs/Ustav.Republike.
Kosovo.Srpski_cyr.pdf, (о мањинама) 17-20, сајт посећен 13.07.2014. 

http://www.kushtetutakosoves.info/repository/docs/Ustav.Republike.Kosovo.Srpski_cyr.pdf
http://www.kushtetutakosoves.info/repository/docs/Ustav.Republike.Kosovo.Srpski_cyr.pdf
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Србима на Северу омогућено је да Влади 

„Републике“ на избор дају три кандидата за 

команданта полиције заједнице, такође је 

предвиђено да при косовском правосуђу буде 

успостављен посебан судијски панел за Север 

Косова, са тим што је именовање судија такође 

уподобљено постојећим законским решењима 

албанске државе на Косову.  

Српска Влада је, дакле, ради одређивања 

„Датума за почетак преговора о укљуивању у ЕУ“ 

и свакако даљих кредита и инвестиција, готово 

безусловно прихватила не само све накнадне 

последице рата са НАТО из 1999. већ и 

последице једностраног проглашења 

независности Косова. Србија је узела на себе и 

да помогне у демонтирању остатака сопственог 

државног апарата на Косову. Народна скупштина 

Републике Србије није расправљала о 

Бриселском споразуму, иако је свега четири 

месеца раније прихватила Платформу за 

преговоре сасвим другачије садржине, сада је 
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само усвојила Извештај о преговорима. 90 

Бриселски споразум је доспео до Уставног суда 

Србије, али с обзиром на несамосталност српског 

судства, слаби су изгледи да би његово 

спровођење могло бити спречено. Мукотрпно 

отпочињање преговора о чланству у ЕУ, као и 

даље уцене и списак захтева Бундестага 

(Парламента СР Немачке) пратило је отворено 

учешће Владе Србије у локалним и 

парламентарним изборима Републике Косово. 

Зато је смењено цолокупно вођство локалних 

самоуправа на Северу Косова.  

Пошто локални избори на Северу Косова 

нису успели, а у Северној Митровици су се 

претворили у немире, тадашњи први 

потпредседник Владе Александар Вучић упутио 

је јавну поруку која није запамћена у историји 

Србије. Затражио је четрдесет и пет минута да 

српска полиција заведе ред у Србима насељеној 

Северној Митровици. Српска Влада је једино 

инсистирала на „статусној неутралности“, 

                                                           
90 Skupština Srbije usvojila Vladin izveštaj, Večernje novosti, 26.04.2013, 
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:4313
25-Skupstina-Srbije-usvojila-Vladin-izvestaj, сајт посећен 13.07.2014. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:431325-Skupstina-Srbije-usvojila-Vladin-izvestaj
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:431325-Skupstina-Srbije-usvojila-Vladin-izvestaj
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захтевајући да званичан назив албанске државе 

у Покрајини и њени симболи не буду 

промовисани на Северу Покрајине. Када се то 

догађало, били су спремни на разне трикове и 

смицалице како би сачували ранији привид.  

Исход избора представљао је 

непријатност за Владу Србије. На изборе је 

изашло изузетно мало бирача, у Северној 

Митровици су они неславно пропали. Када је 

коначно некако спроведен изборни процес, 

новоизабрани градоначелник Северне 

Митровице поднео је оставку зато што чак ни 

прва седница Скупштине није била „статусно 

неутрална“. 91  Избори су потом поново 

спроведени, опет са малом излазношћу грађана. 

Парламентарни избори прошли су у кампањи 

Владе Србије према којој је требало да Срби 

узму судбину у своје руке, да „прихвате 

одговорност“ и значајно утичу на политику 

Косова. Ипак, после свега, кандидати Владе нису 

успели да пређу изборни цензус, а ни 

                                                           
91 Изабрани градоначеник Крстимир Пантић је касније остао тих у 
својој критици, па је и изабран за посланика у Народној скупштини 
Србије на мартовским изборима 2014. године.   
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гарантованих десет посланика им коначно није 

дато од стране Централне изборне комисије 

Републике Косово. 

Ахтисаријев план предвиђао је значајну 

заштиту српског историјског, верског и културног 

наслеђа на Косову и Метохији, заштиту Српске 

православне цркве и појединих права Републике 

Србије кад је реч верском и културном наслеђу. 

До данас сличан споразум није постигнут, нити је 

Ахтисаријев план (иначе самовласно 

примењиван уз помоћ САД и ЕУ) у овом сегменту 

примењен.  

Чињеница је да су албанске власти Косова 

и поред обавеза која су прихватиле усвајајући 

законе о заштити националних мањина учиниле 

много на маргинализацији ћириличког писма.92  

Албански национализам је током 

протеклих 15 година значајно подстакнут 

благонаклоним ставом САД и појединих 

европских држава.  

                                                           
92 Rakočević: Nestaje ćirilica na Kosovu, Blic, 13.12.2011, 
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/295666/Rakocevic-Nestaje-cirilica-
na-Kosovu, сајт посећен 13.07.2014. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/295666/Rakocevic-Nestaje-cirilica-na-Kosovu
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/295666/Rakocevic-Nestaje-cirilica-na-Kosovu


104 
 

Хашки трибунал је процесуирао занемарљив 

број Албанаца оптужених за ратне злочине. У 

случају Рамуша Харадинаја и Фатмира Љимаја 

показао је очигледну пристрасност. 93  Док су 

српски злочини код елита и јавности држава САД 

и ЕУ изложени као некаква „историјска 

вертикала зла“, албански злочини представљени 

су као нешто узгредно и случајно. Није зато 

чудно да у албанском друштву нема настојања, 

нити потребе за суочавањем са ратним 

злочинима које су извршиле албанске јединице.  

Најбоља слика тог става изграђена је 

после погрома од 17. марта 2004. који су САД, СР 

Немачка и савезници уместо за подстицај борби 

против криминала, екстремизма и националне 

мржње, искористили за даље промовисање 

косовске независности. Тешке оптужбе бивше 

главне тужитељке Хашког трибунала Карле дел 

Понте и Извештај известиоца Савета Европе, 

швајцарског сенатора Дика Мартија, о једном од 

најјезивијих злочинстава Рата на Косову – 

трговини органима заробљених српских цивила 

                                                           
93 Довољно је само упоредити процесе Рамушу Харадинају и 
Војиславу Шешељу. 
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– завршен је једнодушним одбијањем, 

омаловажавањем и релативизовањем од стране 

албанских, немачких, британских и америчких 

политичара.  

Поред тога што не остварују пуна 

политичка права која им је наменио Устав 

„Репубљик Косова“ или неприхваћени План 

Мартија Ахтисарија, Србима на Косову је 

оспорена просветна аутономија. У жељи да их 

укључе у просветни систем међународно 

непризнатог Косова, међународни представници 

дозволили су да једна група опскурних 

„научника“ на Црногорском приморју изради 

програм наставе „историје“ за српске ученике.  

Поред албанизације и косовизације 

српске прошлости на простору данашње 

отцепљене Покрајине Републике Србије, ове 

особе су из програма избациле Косовску битку 

зато што „не афирмише мир“ (вероватно они 

знају за неку „пацифистичку“ битку), као и 
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велика дела српске књижевности, каква је 

„Симонида“ Милана Ракића.94  

Слично је и са верским и културним 

наслеђем. Екстремистичку и шовинистичку тезу 

дела албанских историчара петрификованих у 

далекој прошлости да је средњовековна 

баштина Покрајине у ствари косовска и 

албанска суштински су подржале Сједињене 

Државе које су без подршке своје научне 

јавности и без значајнијег политичког повода 

годинама подржавале захтеве да УНЕСКО 

престане да ово наслеђе третира као баштину 

српског народа.  

Током 2014. трајали су притисци да Србија 

у потпуности призна независност „Репубљик 

Косова“. Иако ЕУ није јединствена у признању 

независности Покрајине, извесно је да су односи 

Београда и Приштине уврштени у односе између 

суседних држава који морају бити јединствено 

уређени у оквиру предуслова за ступање Србије 

у ЕУ.  

                                                           
94 A. Zejneli, Srpski udžbenici na Kosovu podstiču sukobe, 
http://www.slobodnaevropa.org/content/kosovo_skole_udzbenici/217
3018.html, сајт посећен 13.07.2014. 

file:///C:/Users/Miljan%20Premović/Desktop/A.%20Zejneli
http://www.slobodnaevropa.org/content/kosovo_skole_udzbenici/2173018.html
http://www.slobodnaevropa.org/content/kosovo_skole_udzbenici/2173018.html
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Република Србија није прихватила да 

српски народ на Косову и Метохији третира као 

своју мањину у иностранству. Ипак, поред 

материјалних давања за српски народ у 

Покрајини која ће и поред интеграције Срба у 

косовско друштво бити настављена, чињеница је 

да Србија у другим случајевима углавном мање 

мари за права српског народа него кад је реч о 

Србима у међународно признатим државама 

региона. 
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ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ 
ПРАВИМА СРПСКОГ НАРОДА У 
РЕПУБЛИЦИ МАКЕДОНИЈИ 

 

Српски народ у Македонији углавном 

ужива загарантована права у складу са 

мањинским положајем. Ипак, у протеклих 

годину дана настављен је тренд постепеног 

погоршања положаја српске заједнице. Највећи 

изазови за Србе тичу се постепене асимилације и 

права на вероисповест. Поред тога, све 

компликованија политичка ситуација у 

Македонији због нарастајућих етничких сукоба 

додатно доприноси погоршању положаја српске 

мањине. Односи Србије и Македоније су 

стабилни. 
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Ситуација у Македонији се оцењује као 

веома компликована. У средишту проблема јесте 

напетост у односима Македонаца и албанске 

мањине (најбројније мањинске заједнице). У 

протеклих годину дана забележен је пораст 

етничког насиља. 

Након што су 30. јуна изречене доживотне 

казне затвора шесторици Албанаца оптужених у 

случају „Монструм“, Македонију су потресли 

немири. Албанци су осуђени зато што су у 

априлу 2012. недалеко од Смиљковског језера 

извршили петоструко убиство особа македонске 

националности. Организовани преко друштвених 

мрежа, албански демонстранти широм 

Македоније сукобили су се са полицијом и 

напали зграде државних институција тражећи 

ослобађање и поновно суђење шесторици 

сународника. У Скопљу и другим македонским 

градовима дошло је до сукоба албанских 

демонстраната и полиције, а протести су добили 

и верско-ектремистичку димензију која је 

изазвала пажњу и забринутост и у Албанији и 



111 
 

другим земљама региона. 95  Иван Стоилковић, 

предводник једине  српске парламентарне 

странке, упозорио је да протести Албанаца у 

Македонији немају везе са демократским 

правима и позвао пре свега суседне земље да 

пруже подршку македонској Влади. Стоилковић 

је такође упозорио да „све што се у будућности 

буде дешавало Македонцима на овим 

просторима дешаваће се и нама (Србима – 

напомена НК), свако евентуално страдање нам је 

заједничко“. 96  Оваква етничка напетост 

погоршава општу сигурност у Македонији, а 

посебно је претња за мањинске заједнице, међу 

којима и српска. 

 

 

                                                           
95 Интифада у Скопљу?, РТС, 5.07.2014, 
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3
%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1641104/%D0%98%D0%BD%D1%82%D
0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D1%83+%D0%A1%D0%
BA%D0%BE%D0%BF%D1%99%D1%83%3F.html, сајт посећен 
19.07.2014. 
96 Стоилковић:`Клицање џихаду нема везе са правима Албанаца`, 
Вечерње новости, 10.07.2014, 
http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:500129-Stoilkovic-
Klicanje-dzihadu-nema-veze-sa-pravima-Albanaca, сајт посећен 
19.07.2014. 

http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1641104/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D1%83+%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%99%D1%83%3F.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1641104/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D1%83+%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%99%D1%83%3F.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1641104/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D1%83+%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%99%D1%83%3F.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1641104/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D1%83+%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%99%D1%83%3F.html
http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:500129-Stoilkovic-Klicanje-dzihadu-nema-veze-sa-pravima-Albanaca
http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:500129-Stoilkovic-Klicanje-dzihadu-nema-veze-sa-pravima-Albanaca
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Српска мањинска заједница и српска 

обележја у протеклој години били су предмет 

напада од стране екстремистичких 

шовинистичких албанских група и организација.  

Непосредно након што је почетком децембра 
2013. откривен споменик цару Душану у центру 
Скопља, реаговало је неколико албанских група 
и организација које су потврдиле да је реч о 
„окупатору Западног Балкана“ који нема шта да 
тражи у Скопљу.97 

Потом је група од тридесетак Албанаца оштетила 

споменик. Постављање споменика албанске 

организације оцениле су као одраз „србофилије“ 

и узели га као доказ антиалбанског карактера 

пројекта „Скопље 2014“.98 

 

                                                           
97 Цар Душан смета Албанцима у Скопљу, РТС, 07.12.2013, 
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3
%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1464295/%D0%A6%D0%B0%D1%80+%
D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD+%D1%81%D0%BC%D0%
B5%D1%82%D0%B0+%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD
%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D1%83+%D0%A1%D0%BA%
D0%BE%D0%BF%D1%99%D1%83.html, сајт посећен 19.07.2014. 
98 Исто. 

http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1464295/%D0%A6%D0%B0%D1%80+%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D1%83+%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%99%D1%83.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1464295/%D0%A6%D0%B0%D1%80+%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D1%83+%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%99%D1%83.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1464295/%D0%A6%D0%B0%D1%80+%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D1%83+%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%99%D1%83.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1464295/%D0%A6%D0%B0%D1%80+%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D1%83+%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%99%D1%83.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1464295/%D0%A6%D0%B0%D1%80+%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D1%83+%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%99%D1%83.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1464295/%D0%A6%D0%B0%D1%80+%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D1%83+%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%99%D1%83.html
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Осим Напредног клуба, ниједна друга 

организација у Србији није реаговала поводом 

овог вандалског чина и излива отворене мржње 

према Србима.  

Јануара 2014. председник скопске 

општине Центар (на чијој територији се налази 

Мост цивилизација са 29 скулптура значајних 

историјских личности) најавио је уклањање 

споменика цару Душану и још 11 споменика јер, 

како је навео, „нема документације ко их је 

наручио, урадио и поставио“.99 Споменик цару 

Душану још увек није уклоњен и налази се под 

даноноћним надзором македонске полиције. 

Срби у Македонији су аутохтоно 

становништво које на тим просторима живи 

вековима. Територија данашње Македоније 

некада је била у саставу Србије. Услед 

политичких околности уследило је њено 

издвајање и од 1991. године Македонија је 

                                                           
99 Скопље, скидање Цара Душана, РТС, 24.01.2014, 
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3
%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1503544/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%
D0%BF%D1%99%D0%B5%2C+%22%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%
B4%D0%B0%D1%9A%D0%B5%22+%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%
B0+%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B0.html, сајт 
посећен19.07.2014. 

http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1503544/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%99%D0%B5%2C+%22%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%9A%D0%B5%22+%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B0.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1503544/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%99%D0%B5%2C+%22%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%9A%D0%B5%22+%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B0.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1503544/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%99%D0%B5%2C+%22%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%9A%D0%B5%22+%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B0.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1503544/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%99%D0%B5%2C+%22%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%9A%D0%B5%22+%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B0.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1503544/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%99%D0%B5%2C+%22%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%9A%D0%B5%22+%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B0.html
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независна република са међународним 

признањем и спором око имена који траје до 

данас. 

Према попису из 2002. године, Срба у 

Македонији има 35.939 и чине око 1.78 одсто 

становништва. 100  Овај податак, међутим, више 

није довољно валидан будући да је требало да 

се обави нови попис 2011, али је он прекинут 

због политичких несугласица између албанских 

политичких структура (Албанци су највећа 

мањинска заједница у тој држави) и 

македонских.101  У периоду август 2013- август 

2014. није дошло до помака у решавању питања 

пописа које представља саставни део знатно 

ширег етничког спора који прожима Македонију, 

а посебно македонску и албанску заједницу. 

 

 

                                                           
100 Податак наведен према резултатима пописа из 2002. године. 
Извор: Македонски завод за статистику, http://www.stat.gov.mk, 
сајт посећен 19.07.2014. 
101 Прекинут попис у Македонији, РТС, 11.10.2011, 
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/970672/Prekinut+
popis+u+Makedoniji.html, сајт посећен 19.07.2014. 

http://www.stat.gov.mk/
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/970672/Prekinut+popis+u+Makedoniji.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/970672/Prekinut+popis+u+Makedoniji.html
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Број Срба у Македонији постепено опада 

услед асимилације и старења. Према подацима 

публикације Македонија у бројкама – 2014,102 

коју је јуна ове године издао македонски 

Државни завод за статистику, у 2013. рођено је 

укупно 120 српске деце, од тога 34 којима су и 

отац и мајка етнички Срби.103  Док је у 2013. 

рођено 120 деце српске националности, у истој 

години преминуло је 400 особа које су се 

изјашњавале као Срби - 200 жена и 200 

мушкараца.104  

Према подацима македонског Државног 

завода за статистику, у 2013. регистровано је 116 

венчања на којима је млада била српске 

националности, од тога у свега 19 случајева 

младожења је био такође српске националности. 

Ови подаци показују да се број Срба у 

Македонији постепено смањује због већег броја 

                                                           
102 Публикација је објављена на енглеском језику. Назив: 
Macedonia in figures – 2014. Линк за електронско издање: 
http://www.stat.gov.mk/Publikacii/MakBrojki2014_en.pdf, сајт 
посећен 19.07.2014. 
103 Извор: Macedonia in figures – 2014, р. 14, 
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija_en.aspx?id=27. 
сајт посећен 19.07. 2014. 
104 Извор: Macedonia in figures – 2014, стр. 15, 
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija_en.aspx?id=27, 
сајт посећен 19.07.2014. 

http://www.stat.gov.mk/Publikacii/MakBrojki2014_en.pdf
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija_en.aspx?id=27
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija_en.aspx?id=27
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умрлих него новорођених, као и због постепене 

асимилације преко претапања у већинску 

заједницу. 

Што се тиче распрострањености, Срба и 

даље највише има на северу Македоније и то у 

општинама Куманово и Скопље. 

Устав Македоније положај националних 

мањина регулише користећи специфичан термин 

„националности“, којим се гарантује право на 

језички, етнички, верски и културни идентитет, 

као и на слободно изражавање тог идентитета и 

наставу на матерњем језику. Међутим, након 

Охридског мировног споразума 2001, Албанци су 

у Македонији постали заједница чији се 

мањински положај више фаворизује у односу на 

све остале мањине у тој земљи. 

Представљеност Срба у јавном и 

политичком животу Македоније одвија се 

највише преко Демократске партије Срба у 

Македонији (ДПСМ) 105  коју (од 2001. године) 

                                                           
105 Вебпрезентација Демократске партије Срба у Македонији, 
http://www.dpsm.info/, сајт посећен 19.07.2014. 

http://www.dpsm.info/


117 
 

предводи Иван Стоилковић, који је посланик у 

македонском Собрању. 

Иако планирани за 2015, априла 2014. у 

узаврелој атмосфери у Македонији су одржани 

(ванредни) општи избори.106 Победу су однели 

кандидати ВМРО-ДПМНЕ из чијих редова долазе 

и актуелни председник (Ђорђе Иванов) и 

премијер (Никола Груевски) Македоније. ВМРО-

ДПМНЕ сам има 61 од 123 посланика. ДПСМ је 

наступио као саставни део коалиције ВМРО-

ДПМНЕ, што му је обезбедило даље учешће у 

власти. После тих избора Стоилковић је остао  

једини посланик српске странке у македонском 

Собрању, док је у претходном сазиву био још 

један парламентарац, из тамошње Српске 

напредне странке. 

Највиши чиновник српске националности 

у македонском државном апарату јесте Драган 

Недељковић, који је по избору нове македонске 

Владе у јуну наставио да обавља функцију 

заменика министра културе Македоније. 

                                                           
106 Победа Иванова и ВМРО-ДПМНЕ, Танјуг, 28.04.2014, 
http://www.tanjug.rs/novosti/126937/pobeda-ivanova-i-vmro-
dpmne.htm, сајт посећен 19.07.2014. 

http://www.tanjug.rs/novosti/126937/pobeda-ivanova-i-vmro-dpmne.htm
http://www.tanjug.rs/novosti/126937/pobeda-ivanova-i-vmro-dpmne.htm
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Срби су у овој држави удружени у Српску 

заједницу у Македонији и она броји преко 7000 

чланова. 107  У општинама Куманово и Старо 

Нагоричане српски језик се од 2010. користи као 

службени. 

Највећи проблем за Србе у Македонији 
представља питање испољавања вероисповести 
и прогон представника Српске православне 
цркве. 

Положај и слобода деловања Српске 

православне цркве већ годинама се доводи у 

питање поступцима македонских власти. 

Посебно је илустративан случај охридског 

архиепископа Јована Шестог (по националности 

Македонца) који се већ годинама налази под 

притиском македонских власти. 

У Македонији од 1967. делује канонски 

непризната Македонска православна црква 

(МПЦ).  

                                                           
107 Податак преузет из говора Ивана Стоилковића на Јавном 
слушању о политичким правима српског народа у региону које је 
13. фебруара 2013. одржано у Београду. Напредни клуб поседује 
интегрални текст говора. 
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Након отпочињања транзиције и осамостаљења 

Македоније, СПЦ и МПЦ више пута су покушале 

да уреде односе. У 2002. години потписан је 

Нишки споразум према коме би припадници 

непризнате МПЦ прихватили литургијско и 

канонско јединство са СПЦ. Тадашњи епископ 

велешки Јован и сви свештеници његове 

епархије убрзо су се по споразуму одазвали 

позиву СПЦ, али је непризната МПЦ убрзо 

одустала. Од тада се владика Јован (који је од 

2005. одлуком Пећке патријаршије проглашен 

архиепископом охридским) под сталним 

институционалним притиском македонских 

власти. 

Први пут је 2003. године осуђен на пет 

дана затвора због ремећења јавног реда и мира 

пошто је покушао да обави крштење;108 потом је 

2004. осуђен на годину и по дана затвора због 

„ширења верске мржње“ јер је „оклеветао 

МПЦ“.109 Тада је у затвору провео 220 дана. ОЕБС 

је пре преиначења пресуде оценио да је казна 

                                                           
108 Politički zatvorenik, Danas, 10.07.2013, 
http://www.danas.rs/danasrs/dijalog/politicki_zatvorenik.46.html?ne
ws_id=264125, сајт посећен 19.07.2014. 
109 Исто. 

http://www.danas.rs/danasrs/dijalog/politicki_zatvorenik.46.html?news_id=264125
http://www.danas.rs/danasrs/dijalog/politicki_zatvorenik.46.html?news_id=264125
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претерана и неоправдана. 110   Потом је 2006. 

осуђен на две године затвора због проневере 

57.000 евра. Иако је суд касније одбацио 

оптужницу и ослободио владику, он је у затвору 

боравио 256 дана. 111  Архиепископ Јован је у 

октобру 2009. године осуђен (потврђена пресуда 

2010)112  на затворску казну у трајању од две 

године и шест месеци за кривично дело утаје, 

док је био владика Охридске архиепископије. 

Суд је, такође, одредио да архиепископ Јован 

исплати одштету Македонској православној 

цркви од 14.804.211 денара (око 240.000 

евра).113  Пошто се није јавио на издржавање 

затворске казне, за њим је октобра 2010. 

расписана Интерполова потерница 114  и 

                                                           
110 Uhapšen vladika ohridski Jovan, VestiOnline, 12.11.2011, 
http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/186637/Uhapsen-vladika-
ohridski-Jovan, сајт посећен 19.07.2014. 
111 Politički zatvorenik, Danas, 10.07.2013, 
http://www.danas.rs/danasrs/dijalog/politicki_zatvorenik.46.html?ne
ws_id=264125, сајт посећен 19.07.2014. 
112 Makedonija: Sud potvrdio kaznu Vraniškovskom, Blic, 19.07.2010, 
http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/199137/Makedonija-Sud-potvrdio-
kaznu-Vraniskovskom, сајт посећен 19.07.2014. 
113 Архиепископ Јован осуђен на две и по године затвора, Вечерње 
новости, 16.11.2009, 
http://www.novosti.rs/vesti/planeta.299.html:254276-Arhiepiskop-
Jovan-osudjen-na-dve-i-po-godine-zatvora, сајт посећен 19.07.2014. 
114 Raspisana poternica za vladikom Jovanom, VestiOnline, 20.11.2010, 
http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/90587/Raspisana-
poternica-za-vladikom-Jovanom, сајт посећен 19.07.2014. 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/186637/Uhapsen-vladika-ohridski-Jovan
http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/186637/Uhapsen-vladika-ohridski-Jovan
http://www.danas.rs/danasrs/dijalog/politicki_zatvorenik.46.html?news_id=264125
http://www.danas.rs/danasrs/dijalog/politicki_zatvorenik.46.html?news_id=264125
http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/199137/Makedonija-Sud-potvrdio-kaznu-Vraniskovskom
http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/199137/Makedonija-Sud-potvrdio-kaznu-Vraniskovskom
http://www.novosti.rs/vesti/planeta.299.html:254276-Arhiepiskop-Jovan-osudjen-na-dve-i-po-godine-zatvora
http://www.novosti.rs/vesti/planeta.299.html:254276-Arhiepiskop-Jovan-osudjen-na-dve-i-po-godine-zatvora
http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/90587/Raspisana-poternica-za-vladikom-Jovanom
http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/90587/Raspisana-poternica-za-vladikom-Jovanom
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новембра 2010. године архиепископ Јован 

ухапшен је на бугарско-српској граници.115 Суд у 

Бугарској је, међутим, 4. јануара 2011. ослободио 

архиепископа Јована уз образложење да је 

судска пресуда из БЈР Македоније резултат 

гоњења која архиепископ већ девет година 

подноси на религиозној основи, а не зато што је 

био крив по кривичном закону.116 

Децембра 2011, приликом уласка у 

Македонију из Грчке, архиепископ Јован је 

поново ухапшен и превезен у скопски затвор 

Идризово. 117  Повод за хапшење била је 

затворска казна од две и по године изречена у 

Суду у Битољу 2010. године. Од тада се 

архиепископ Јован налази у затвору у 

Македонији.118 

                                                           
115 Vraniškovski priveden na granici, B92, 17.11.2011, 
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2010&mm=11&dd=17
&nav_id=473044, сајт посећен 19.07.2014. 
116 Uhapšen vladika ohridski Jovan, VestiOnline, 12.12.2011, 
http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/186637/Uhapsen-vladika-
ohridski-Jovan, сајт посећен 19.07.2014. 
117 Поново ухапшен владика Јован, РТС, 12.12. 2011, 
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/1007288/Ponovo+
uhap%C5%A1en+vladika+Jovan.html, сајт посећен 19.07.2014. 
118 Nema pregovora dok je vladika Jovan u zatvoru, VestiOnline,  
10.11.2012,  http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/268573/Nema-
pregovora-dok-je-vladika-Jovan-u-zatvoru, сајт посећен 19.07.2014. 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2010&mm=11&dd=17&nav_id=473044
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2010&mm=11&dd=17&nav_id=473044
http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/186637/Uhapsen-vladika-ohridski-Jovan
http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/186637/Uhapsen-vladika-ohridski-Jovan
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/1007288/Ponovo+uhap%C5%A1en+vladika+Jovan.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/1007288/Ponovo+uhap%C5%A1en+vladika+Jovan.html
http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/268573/Nema-pregovora-dok-je-vladika-Jovan-u-zatvoru
http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/268573/Nema-pregovora-dok-je-vladika-Jovan-u-zatvoru


122 
 

Новембра 2012. поглавар канонски 

непризнате МПЦ изјавио је да Нишки споразум 

постигнут 2002. „више не важи“, те да су односи 

„две цркве“ на почетку и да мора да се „стартује 

са нечим новим“.119 Убрзо је уследио одговор 

патријарха СПЦ Иринеја који је рекао да нема 

преговора док је владика Јован у затвору. 

После 11 месеци у затвору, пред судом у 

Скопљу поново је почело суђење владици Јовану 

по оштужници да је заједно са сарадницима 

проневерио око четврт милиона евра.120 

Другог јула 2013. архиепископ Јован је 

осуђен на три године затвора.121 

Положај архиепископа Јована био је 

предмет расправе Скупштинске комисије 

Републике Македоније за политички систем и 

односе међу заједницама на тему Анализа 
                                                           
119 MPC ne priznaje Niški sporazum, Blic, 05.11.2012, 
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/351505/MPC-ne-priznaje-Niski-
sporazum, сајт посећен 19.07.2014. 
120 Наставак суђења владици Јовану, РТС, 01.11.2012, 
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/1203636/Nastavak
+su%C4%91enja+vladiki+Jovanu.htm, сајт посећен: 19.07.2014. 
121 Вранишковски осуђен на три године затвора, РТС, 02.07.2013, 
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/1352810/Vrani%C5
%A1kovski+osu%C4%91en+na+tri+godine+zatvora.html, сајт посећен 
19.07.2014. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/351505/MPC-ne-priznaje-Niski-sporazum
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/351505/MPC-ne-priznaje-Niski-sporazum
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/1203636/Nastavak+su%C4%91enja+vladiki+Jovanu.htm
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/1203636/Nastavak+su%C4%91enja+vladiki+Jovanu.htm
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/1352810/Vrani%C5%A1kovski+osu%C4%91en+na+tri+godine+zatvora.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/1352810/Vrani%C5%A1kovski+osu%C4%91en+na+tri+godine+zatvora.html
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поштовања уставом загарантованог права на 

презумпцију невиности, налази о злоупотреби 

притвора, угрожавање слободе изражавања и 

медијумских слобода и права на изражавање 

јавног протеста у Републици Македонији, која 

је одржана 12. и 13. децембра 2013. У расправи 

је учествовала и др Мирјана Најчевска, експерт 

за људска права, која се у свом излагању 

осврнула на однос власти према архиепископу 

Јовану, недвосмислено изазивајући његово 

притварање – тортуром од стране власти.122 

У тексту који је овим поводом објављен 

на сајту СПЦ, а чији је потписник Православна 

охридска архиепископија, истиче се апел 

домаћој и међународној јавности да се прекине 

однос тортуре на верској основи и да се у обзир 

узму апели васељенског патријарха Вартоломеја, 

Светског савета цркава и Европске конференције 

цркава, да се погледају међународни извештаји 

                                                           
122 Проф. др Мирјана Најчевска: Притварање архиепископа 
охридског Јована претставља тортуру од стране власти, 
званична презентација СПЦ, 17.12.2013, 
http://www.spc.rs/sr/prof_dr_mirjana_najchevska_pritvaranje_arhie
piskopa_ohridskog_jovana_pretstavlja_torturu_od_strane, сајт 
посећен 19.07.2014. 

http://www.spc.rs/sr/prof_dr_mirjana_najchevska_pritvaranje_arhiepiskopa_ohridskog_jovana_pretstavlja_torturu_od_strane
http://www.spc.rs/sr/prof_dr_mirjana_najchevska_pritvaranje_arhiepiskopa_ohridskog_jovana_pretstavlja_torturu_od_strane
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о угрожавању верских слобода у Републици 

Македонији.123 

Априла месеца 2014. канонски 

непризната МПЦ преко поглавара послала је 

поруку да је на заседању њеног Синода донета 

одлука да се обрате патријарсима цариградском 

Вартоломеју, московском Кирилу и српском 

Иринеју, како би они потврдили спремност на 

дијалог ради регулисања неканонског статуса.124 

Представници МПЦ одбацили су посредовање 

државе (и српске и македонске) у овом спору.125 

У СПЦ су негирали да су добили икакав позив од 

МПЦ. 

Јула месеца 2014. Апелациони суд у 

Скопљу потврдио је пресуду Првостепеног суда 

од три године затвора за архиепископа 

охридског и митрополита СПЦ Јована 

                                                           
123 Исто. 
124 Македонска црква жели дијалог са СПЦ, РТС, 20.04.2014, 
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3
%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1579389/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%
D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1
%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%B
B%D0%B8+%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BE%
D0%B3+%D1%81%D0%B0+%D0%A1%D0%9F%D0%A6.html, сајт 
посећен 19.07.2014. 
125 Исто. 

http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1579389/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D0%B0+%D0%A1%D0%9F%D0%A6.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1579389/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D0%B0+%D0%A1%D0%9F%D0%A6.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1579389/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D0%B0+%D0%A1%D0%9F%D0%A6.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1579389/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D0%B0+%D0%A1%D0%9F%D0%A6.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1579389/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D0%B0+%D0%A1%D0%9F%D0%A6.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1579389/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D0%B0+%D0%A1%D0%9F%D0%A6.html
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Вранишковског и условне казне за 18 његових 

следбеника, међу којима су и његове мајка и 

сестра. Другостепени суд је одбио жалбу 

Вранишковског као неосновану и прогласио га 

кривим за прање новца, имовина његовог 

удружења у Битољском Низопољу је 

конфискована, а све у корист непризнате МПЦ. 

Ово је пето изрицање затворске казне 

владици Јовану.126 

У Србији, осим СПЦ и Напредног клуба, 

ниједна организација нити институција није 

реаговала на очит верски прогон свештеника 

СПЦ. 

Овакво поступање македонске државе 

према једном српском архиепископу, притом 

човеку који је по националности Македонац, 

предмет је бројних критика током протеклих 

година, како у региону, тако и шире. 

Међународне организације су више пута 

скретале пажњу не непримерен однос какав се 

већ годинама практикује према архиепископу 

                                                           
126 Потврђена затворска казна владици Јовану, Политика, 
18.07.2014. 
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Јовану. 127  Десетог јула 2013. реаговала је и 

Конференција европских цркава која је позвала 

Владу Македоније и (тадашњег и садашњег) 

премијера Николу Груевског да обезбеде фер 

суђење и одмах ослободе архиепископа 

охридског Јована.128 

Значајан догађај за Србе у Македонији, у 

протеклих годину дана било је организовање 

Светосавске академије 27. јануара 2014. којој су 

присуствовали високи државни представници 

Македоније и Србије. 

Непосредно након катастрофалних 

поплава које су у мају 2014. погодиле Србију и 

регион, српска заједница у Македонији 

организовала је хуманитарни концерт на којем је 

прикупљан новац за жртве у Србији, БиХ и 

Хрватској.  

                                                           
127 DOCUMENT – EUROPE AND CENTRAL ASIA: SUMMARY OF 
AMNESTY INTERNATIONAL’S CONCERNSIN THE BALKANS. 
JANUARY – JUNE 2005, Amnesty International, 
http://amnesty.org/en/library/asset/EUR05/001/2006/en/28018728-
d44a–11dd–8743-d305bea2b2c7/eur050012006en.html; Macedonia, 
FREEDOM IN THE WORLD, 
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-
world/2006/macedonia?page=22&year=2006&country=7006, 
http://www.poa-info.org/, сајт посећен 20.07.2014.  
128 КЕК: Фер суђење за владику Јована, Танјуг, 10.07.2013. 

http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2006/macedonia?page=22&year=2006&country=7006
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2006/macedonia?page=22&year=2006&country=7006
http://www.poa-info.org/
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Манифестацији је присуствовао и македонски 

премијер Никола Груевски, као и други високи 

македонски званичници. 

Српска заједница у Македонији 

организовала је и Свечану академију поводом 

стоте годишњице од Видовдана 1914, која је 

пропраћена изложбом. 

Односи Србије и Македоније се оцењују 

као стабилни и у постепеном успону, након 

несугласица 2012. Званичници обе државе 

имали су више сусрета, а разматра се и 

могућност тешње сарадње на међународном 

плану преко отварања заједничких дипломатско-

конзуларних представништава. 129  Према 

званичним македонским подацима, Србија је у 

2013. била четврти по реду увозник у ову земљу 

(испод осам одсто).130 Када је реч о земљама у 

                                                           
129 И Скопље за заједничке амбасаде, РТС, 05.01.2014, 
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3
%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1488232/%D0%98+%D0%A1%D0%BA%
D0%BE%D0%BF%D1%99%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D
0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B
A%D0%B5+%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%
D0%B4%D0%B5.html, сајт посећен 19.07.2014. 
130 Извор: Macedonia in figures – 2014, р. 49, 
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija_en.aspx?id=27, 
сајт посећен: 19.07.2014.  

http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1488232/%D0%98+%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%99%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1488232/%D0%98+%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%99%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1488232/%D0%98+%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%99%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1488232/%D0%98+%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%99%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1488232/%D0%98+%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%99%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/1488232/%D0%98+%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%99%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5.html
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija_en.aspx?id=27
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које Македонија највише извози своју робу, 

Србија је у 2013. на трећем месту са шест 

одсто.131  Такође, у порасту је и број српских 

туриста у Македонији којих, после Турака и Грка, 

има највише (38.000).132 

Србија политички и даље не показује већу 

заинтересованост за Македонију иако са овом 

земљом има дубоке историјске и политичке 

везе, као и због чињенице да је српско наслеђе у 

тој земљи велико. Српска заједница у 

Македонији све је старија, бројчано мања и 

постепено се асимилира. Право вероисповести и 

припадности СПЦ се оспорава. Компликована 

политичка ситуација додатно отежава положај 

Срба. 

 

 

                                                           
131 Исто. 
132 Извор: Macedonia in figures – 2014, р. 58, 
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija_en.aspx?id=27, 
сајт посећен: 19.07.2014. 

http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija_en.aspx?id=27
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Србија би морала да покаже већу 

заинтересованост и ангажовање, посебно на 

следећим питањима: 

- положај СПЦ и њеног свештенства и имовине 

у Македонији; 

- решавање случаја архиепископа Јована; 

- афирмација националног идентитета Срба 

спречавањем асимилације и неговањем 

културног и историјског наслеђа у 

Македонији; 

- усаглашавање свог деловања са потребама 

Срба у Македонији и у дијалогу са њима; 

- у светлу нарастајућих националних тензија у 

Македонији, Србија би морала да посвети 

више пажње тим дешавањима како би 

помогла македонским властима у смиривању 

ситуације, а уједно и у очувању мањинских 

права српске и других етничких заједница. 

 

 



130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ 
ПРАВИМА СРПСКОГ НАРОДА У 
СЛОВЕНИЈИ 

 

Срба у Словенији, према подацима 

пописа из 2002, има 38.964, односно два одсто у 

укупној популацији.133 Иако су после Словенаца 

најбројнија национална група, Срби у Словенији 

и даље, 23 године од стицања независности ове 

државе, немају решен статус и нису признати као 

национална мањина. Непризнавање статуса 

националне мањине представља главни 

проблем Срба у Словенији из ког проистичу сви 

                                                           
133 Резултати пописа у Словенији 2002, 
http://www.stat.si/popis2002/en/rezultati/rezultati_red.asp?ter=SLO
&st=7, сајт посећен 20.07.2014. 

http://www.stat.si/popis2002/en/rezultati/rezultati_red.asp?ter=SLO&st=7
http://www.stat.si/popis2002/en/rezultati/rezultati_red.asp?ter=SLO&st=7
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други изазови који се тичу очувања националног 

идентитета. 

Због непризнавања статуса националне мањине 

и посебно услед непостојања наставе српског 

језика у словеначким школама, припадници 

српског народа у Републици Словенији 

изложени су асимилацији.  

Словеначке власти одбијају да српском 

народу признају статус националне мањине иако 

Срби у Словенији чине највећу националну 

заједницу после већинског народа. Са друге 

стране, Словенци у Републици Србији признати 

су као национална мањина. 

Крајем августа 2013. у Љубљани, испред 

седишта Савеза српске дијаспоре, окупила се 

група грађана који је затражила да се Србима у 

Словенији додели статус националне мањине.134 

Савез српске дијаспоре одржао је тада и 

конференцију за новинаре на којој је позвао 

словеначку Владу да Србима у Словенији додели 
                                                           
134 Srbi u Sloveniji traže status nacionalne manjine, Blic, 31.08.2013. 
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статус националне мањине. Председник Савеза 

Саша Гајић је рекао да је српска заједница у 

Словенији дискриминисана у односу на три 

Уставом признате мањине - италијанску, 

мађарску и ромску. Ове тврдње словеначке 

власти су одбациле.135 

Ипак, положај припадника српског народа 

делимично је побољшан пошто је Влада 

Републике Словеније предложила закон којим 

би један број „избрисаних“ грађана, од ког 

највећи број припада српском народу, био 

обештећен због противправног брисања из 

регистра сталног пребивалишта, спроведеног по 

налогу Министарства унутрашњих послова 

Републике Словеније, фебруара 1992. године. 

Словенија је 21. новембра 2013. усвојила 

Закон о одштети више хиљада грађана који су, 

након што је проглашена независност 1991. 

године, избрисани из регистра пребивалишта. 

Избрисани грађани ће за сваки месец који су 

                                                           
135 Исто. 
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провели без грађанских права добити 50 евра. То 

ће Словенију коштати око 130.000.000 евра.136 

Додатни подстицај за „избрисане“ Србе у 

Словенији свакако представља и пресуда 

Европског суда за људска права у случају „Курић 

и остали избрисани против Словеније“, којом се 

Словенија обавезује да шесторици тужилаца 

исплати 240.000 евра за штету која им је нанета 

брисањем из пописа сталних становника те 

државе почетком 1992. године.137 

Реч је о проблему више од 25.000 

држављана републике некадашње СФР 

Југославије који су били „избрисани“ приликом 

словеначког осамостаљења, јер су одстрањени 

из пописа становништва, чиме су изгубили сва 

социјална и радна права. 

 

                                                           
136 Словенија: Одштета за `избрисане` грађане, РТС, 21.11.2013, 
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/1450968/Slovenija,
+od%C5%A1teta+za+%22izbrisane+gra%C4%91ane%22.html, сајт 
посећен 20.07.2014. 
137 Одштете `избрисанима` у Словенији, РТС, 12.03.2014, 
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/1546829/Od%C5%
A1tete+%22izbrisanima%22+u+Sloveniji.html,  сајт посећен 
20.07.2014. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/1450968/Slovenija,+od%C5%A1teta+za+%22izbrisane+gra%C4%91ane%22.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/1450968/Slovenija,+od%C5%A1teta+za+%22izbrisane+gra%C4%91ane%22.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/1546829/Od%C5%A1tete+%22izbrisanima%22+u+Sloveniji.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/1546829/Od%C5%A1tete+%22izbrisanima%22+u+Sloveniji.html
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Коментаришући пресуду, словеначки 

министар унутрашњих послова Грегор Вирант 

изјавио је да је задовољан и да је у пресуди 

имплицитно потврђено да је Словенија на 

правом путу да реши проблем „избрисаних“.138 

Како је подсетио, држава се законом 

обавезала на исплату материјалне штете у 

паушалном износу по 50 евра за сваки месец у 

ком су „избрисани“ били без статуса који су 

изгубили на основу закона прихваћеног 1992. 

године. Иначе, тај закон је словеначки Уставни 

суд оценио неуставним.139 

Славка Драшковић, директорка 

Канцеларије за дијаспору и Србе у региону, 

посетила је Љубљану крајем маја 2013. године и 

том приликом разговарала је са словеначким 

званичницима о статусу српског народа у 

Републици Словенији.140 

                                                           
138 Исто. 
139 Исто. 
140 Славка Драшковић код Срба у Словенији, РТС, 27.05.2013, 
http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1518/Vesti/1331996/Sl
avka+Dra%C5%A1kovi%C4%87+kod+Srba+u+Sloveniji.html, сајт 
посећен 20.07.2014. 

http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1518/Vesti/1331996/Slavka+Dra%C5%A1kovi%C4%87+kod+Srba+u+Sloveniji.html
http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1518/Vesti/1331996/Slavka+Dra%C5%A1kovi%C4%87+kod+Srba+u+Sloveniji.html
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Саопштено је да је директорка 

Канцеларије за дијаспору од словеначких 

званичника добила уверавање да ће ускоро дођи 

до спровођења Декларације о статусу бивших 

конститутивних народа СФРЈ у Републици 

Словенији којом се предвиђа формирање Савета 

у коме би непризнати народи, међу којима је и 

српски, имали по једног представника. Влада 

Републике Словеније укинула је ово тело 28. јуна 

2012. године непосредно пошто је Европски суд 

за људска права пресудио у корист 11 

„избрисаних“ лица која су водила поступак 

против Републике Словеније због противправног 

брисања из регистра пребивалишта и обавезао 

Републику Словенију на исплату нематеријалне 

штете тужиоцима у износу од 20.000 евра. Реч је 

о грађанима који су тајним актом словеначких 

органа унутрашњих послова избрисани из 

регистра сталног пребивалишта 1992. године и 

тако лишени свих права која су до тада уживали 

у Словенији (права на рад, образовање, 

социјалну заштиту, у неким случајевима и права 

на наслеђивање...).141 

                                                           
141 Извештај о политичким правима српског народа у региону, 
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Савет Европе је априла 2014. у извештају 

о мањинским језицима позвао  Словенију да 

призна српски, немачки и хрватски језик као 

традиционалне мањинске језике.142 

Исто тело је још прошле године, у 

претходном извештају, позвало Словенију да 

законски регулише употребу српског, немачког и 

хрватског језика.У Словенији су јула 2014. 

одржани ванредни парламентарни избори 

(други по реду у последње три године) на којима 

је победу однела група око Мира Церара, који је 

виђен као освежење и доносилац заокрета на 

словеначкој политичкој сцени.143 Очекује се да 

ће Церар, као левичар, знатно заокренути 

досадашњу пробриселску политику Љубљане и 

фокус пажње преместити на простор некадашње 

СФРЈ.Срби су у Словенији на изборима подржали 

странку Игора Шолтеса, унука Едварда Кардеља, 

која није успела да пређе цензус. Тако Срби у 

                                                                                                       
Београд, Напредни клуб, 2012, стр. 58, 
http://www.napredniklub.org/wp-content/uploads/2012/12/Izvestaj-
o-politickim-pravima-srpskog-naroda-u-regionu-20121.pdf, сајт 
посећен 20.07.2014. 
142 Savet Evrope pozvao Sloveniju da prizna srpski jezik, Blic, 
22.04.2014. 
143 Нова лица дежеле, Вечерње новости, 15.07.2014. 

http://www.napredniklub.org/wp-content/uploads/2012/12/Izvestaj-o-politickim-pravima-srpskog-naroda-u-regionu-20121.pdf
http://www.napredniklub.org/wp-content/uploads/2012/12/Izvestaj-o-politickim-pravima-srpskog-naroda-u-regionu-20121.pdf
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новом словеначком Парламенту немају свог 

представника. 

Почетком јула Виши суд у Марибору 

правоснажно је ослободио бившег генерала ЈНА 

Владу Трифуновића одговорности за злочин над 

цивилним становништвом приликом 

интервенције ЈНА у Словенији 1991.144 Овим је 

стављена тачка на процес који је вођен много 

година, у коме су многе домаће и међународне 

организације за заштиту људских права виделе 

политичку позадину. 

Одбијање Словеније да Србима (као 

најбројнијој мањинској заједници) призна статус 

националне мањине кључни је проблем који 

утиче на даље асимиловање Срба у Словенији. 

Србе у Словенији и даље оптерећује 

питање „избрисаних“ и остваривање својих 

права, премда на том пољу има помака. 

Словенија није прихватила захтеве Савета 

Европе да призна српски као традиционални 

мањински језик. 

                                                           
144 Ослобођен генерал Трифуновић, Вечерње новости, 04.07.2014. 
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ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ 
ПРАВИМА СРПСКОГ НАРОДА У 
АЛБАНИЈИ 

 

Права српске заједнице у Албанији и 

даље спадају међу најслабије остварена 

политичка права једног народа у Европи. 

Напредни клуб овим путем посебно апелује на 

медије и остале невладине организације у 

Србији да се више посвете ситуацији у којој се 

налазе Срби у Албанији, јер се такав пример 

дискриминације у Европи ретко проналази. Срби 

и даље не могу да носе своје име и презиме, 

већ за остваривање права на одабир имена или 

презимена морају да издвоје 1.000 евра.  
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Такође, и питање националности уписане 

у матичним књигама рођених стоји 

непромењено. У Албанији, Срби су, 

папиролошки, Албанци. 

Међутим, организованост и слога Срба у 

Албанији може послужити свима као водиља и 

позитиван пример. Срби имају своје удружење 

Јединство и углавном су насељени у два велика 

села, Ретли Боуша и Хамир, мада их има и у 

самом Фијеру, другом по величини граду у 

Албанији. У овој земљи Срби су и православци и 

муслимани и католици. На неколико километара 

од Фијера, живи многобројна породица Дуљевић 

која је и даље одана српској химни и застави, без 

обзира на своју вероисповест. 145  Оваквих 

позитивних примера је много. 

Албанска држава је под утицајем 

Европске уније, у јануару 2014, отворила школу 

                                                           

145 У срцу Албаније Срби муслимани певају Боже правде и сањају 
мајку Србију!, www.srbininfo.com, http://srbin.info/2013/08/20/u-
srcu-albanije-srbi-muslimani-pevaju-boze-pravde-i-sanjaju-majku-
srbiju/, сајт посећен 20.08.2013. 

 

http://srbin.info/2013/08/20/u-srcu-albanije-srbi-muslimani-pevaju-boze-pravde-i-sanjaju-majku-srbiju/
http://srbin.info/2013/08/20/u-srcu-albanije-srbi-muslimani-pevaju-boze-pravde-i-sanjaju-majku-srbiju/
http://srbin.info/2013/08/20/u-srcu-albanije-srbi-muslimani-pevaju-boze-pravde-i-sanjaju-majku-srbiju/
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где се настава изводи на српском језику. Школа 

је основана у селу Хамил у близини Фијера, 150 

километара југозападно од Тиране. Школу 

похађа 60 српских ученика. Ово је први 

значајнији корак од стране власти према 

Србима. На први поглед занемарљив, али за 

српски народ веома значајан. 

Културна баштина српског народа и 

Србије на подручју Албаније практично је 

потпуно разорена. Најчешће су остали само 

остаци као опомена будућим генерацијама. 

Црква Светог Николе, саграђена у 14. веку, до 

темеља је срушена, исти је случај и са Црквом 

Успења Пресвете Богородице, подигнутом у 10. 

веку, као и са Црквом Св. Срђа и Влаха коју је 

подигла Јелена Анжујска 1291. године. Српска 

држава би морала да инсистира на овим 

питањима, јер она чувају идентитет 

православних Срба у Албанији, без обзира на то 

што корени овог проблема сежу неколико 

деценија уназад. 

 



143 
 

Политика Републике Србије по питању 

стања права немалог броја припадника нашег 

народа у Албанији поприлично је пасивна. 

Једини сусрет званичника у претходних годину 

дана одиграо се у Дубровнику 15. јула 2014. 

између председника Србије Томислава 

Николића и председника Албаније Бујара 

Нишанија. Николић је овом приликом истакао да 

се Србија залаже за сарадњу са свим суседним 

земљама и уједно честитао председнику 

Републике Албаније на добијању статуса 

кандидата ЕУ и додао да је чланство у ЕУ 

заједнички циљ две земље који ће повећати 

сарадњу. Обесправљеност српског народа ни 

овога пута није споменута. 

Тако су чланови албанског Парламента 

исказали забринутост поводом руске 

интервенције на Криму, јер, како тврде, то би 

могло да инспирише Србију да одустане од 

садашње политике и да угрози стабилност 

Балкана.146 

                                                           
146 Panika u Albaniji, Kurir, 04.03.2014, http://www.kurir-
info.rs/panika-u-albaniji-strah-od-srba-posle-ruske-demonstracije-
moci-clanak-1257887, сајт посећен 04.03.2014. 

http://www.kurir-info.rs/panika-u-albaniji-strah-od-srba-posle-ruske-demonstracije-moci-clanak-1257887
http://www.kurir-info.rs/panika-u-albaniji-strah-od-srba-posle-ruske-demonstracije-moci-clanak-1257887
http://www.kurir-info.rs/panika-u-albaniji-strah-od-srba-posle-ruske-demonstracije-moci-clanak-1257887
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У вези са претходно изреченим јесте и 

чињеница да Срби из Албаније траже чвршћу 

везу са отаџбином. Жеља да имају додира са 

својим коренима и та огромна љубав према 

домовини јесте и мотив за учење српског језика. 

Не траже много, подршку за своја права, 

финансијску помоћ за редовне активности, као и 

већу културно-уметничку повезаност са 

отаџбином. Оно што би држава морала да им 

подари, уз све наведено, јесте јача дипломатска 

активност на пољу очувања и обнове културног 

идентитета, као и у случају неразумевања 

албанске државе, остварење политике 

реципроцитета према Албанцима у општинама 

на југу Србије. 
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ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ 
ПРАВИМА СРПСКОГ НАРОДА У 
РЕПУБЛИЦИ МАЂАРСКОЈ 

 

Резултати пописа становништва 

одржаног у Мађарској 2011. показали су да је 

порастао број припадника свих националних 

мањина, осим грчке, словеначке и словачке. 

Резултати показују да у Мађарској живи 10.038 

Срба. 147  Приказани резултат је агрегатни број 

који се у Заводу за статистику Мађарске образује 

на основу чињенице да су лица приликом пописа 

                                                           
147 Више од 10.000 Срба у Мађарској, РТС, 
http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1522/Otvorena+tema/1
300904/Vi%C5%A1e+od+10000+Srba+u+Ma%C4%91arskoj.html, сајт 
посећен 12.07.2014. 

http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1522/Otvorena+tema/1300904/Vi%C5%A1e+od+10000+Srba+u+Ma%C4%91arskoj.html
http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1522/Otvorena+tema/1300904/Vi%C5%A1e+od+10000+Srba+u+Ma%C4%91arskoj.html
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указала на повезаност са српском заједницом 

(осим верске припадности), било да је реч о 

изјашњавању да им је матерњи језик српски, 

националност српска, да у кругу породице и 

пријатеља користе српски језик, или су се 

изјаснили за било коју комбинацију два или три 

оваква одговора. Слично образовани број на 

попису из 2001. износио је 7.350. Број лица која 

су се изјаснила да су српске националности 

порастао је за приближно 90%, док се број оних 

који су српски језик назначили као матерњи 

увећао за 9%. 

Поред израженог активизма земаљских 

и месних мањинских самоуправа које су 

позивале на отворено национално изјашњење, 

попуњавање формулара преко интернета или 

самостално, без присуства пописивача, такође je 

могло позитивно утицати. Ипак, до најзначајнијег 

повећања је дошло због чињенице да су се 

досељеници из деведесетих година двадесетог 

века одомаћили и почели изјашњавати 

приликом пописа, а није занемарљив ни утицај 

симпатизера, досељених Мађара из Србије и 

становника са српским пореклом у другом-
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трећем колену, који су се осмелили и изјаснили 

(и) у корист српске националности.  

Изразит је пораст броја српског 

становништва у градским срединама 

(Будимпешти, Сегедину, Кечкемету), док број 

становника у руралним областима стагнира или 

опада. 

Срби су једна од 13 признатих народности 

(мањина) у Мађарској, која према новом Уставу 

Мађарске чини конститутивни део државе,148 а 

по бројности је на шестом месту. Ипак, мере које 

је и ове, али и последњих неколико година 

уводио поново изгласани Фидес, знатно су 

деградирале положај свих 13 мањинских 

заједница. Устав усвојен 2012. године привукао 

је много пажње и критика, како у самој 

Мађарској, тако и у међународној заједници.149 

Према одредбама новог Устава, Мађарска је 

                                                           
148 Енглеска верзија новог мађарског Устава: 
http://www.kormany.hu/download/4/c3/30000/THE%20FUNDAME
NTAL%20LAW%20OF%20HUNGARY.pdf, сајт посећен 12.07.2014. 
149 Мишљење Венецијанске комисије о новом Уставу: 

http://www.venice.coe.int/docs/2011/CDL-AD%282011%29016-E.pdf, 

сајт посећен 12.07.2014. 

http://www.kormany.hu/download/4/c3/30000/THE%20FUNDAMENTAL%20LAW%20OF%20HUNGARY.pdf
http://www.kormany.hu/download/4/c3/30000/THE%20FUNDAMENTAL%20LAW%20OF%20HUNGARY.pdf
http://www.venice.coe.int/docs/2011/CDL-AD%282011%29016-E.pdf
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држава једне нације, а такозване националне 

мањине окарактерисане су као народности, 

уколико имају матичну државу, односно етничка 

група, ако су без матичне државе. Народностима 

је пружена могућност да се самоуправно 

организују у оквиру народности којој припадају, 

међутим, без експлицитног политичког 

деловања, нпр. у оквиру политичких странака. 

Удружења у оквиру којих се окупљају носе 

обавезан предзнак „цивилна“, а истакнути 

представници се  називају народносним 

активистима. 

Мађарска је новим Уставом 

експлицитно преузела одговорност за мађарски 

живаљ у околним земљама, пре свега тако што је 

омогућено и олакшано добијање мађарског 

држављанства за Мађаре из суседних земаља. 

Услов за стицање мађарског држављанства је 

познавање језика и доказ, документи, да су 

преци подносиоца захтева рођени на територији 

некадашње Мађарске до 1921. или у периоду 

између 1941. и 1945. године. До средине јуна 

2014. године, око 120.000 људи из целе Србије 
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тражило је држављанство Мађарске,150 а многи 

од њих су Срби из Војводине. У току године број 

становника Србије који  имају двојно 

држављанство Мађарске приближио се броју 

90.000, а више од 10.000 гласало је путем писма 

на парламентарним изборима одржаним у 

априлу.151 

Децембра 2011. усвојен је сет закона, 

међу којима и нови Изборни закон који се 

примењује од ове године. Сходно законским 

одредбама, од 23. маја ове године 13 признатих 

народности и етничких група добиле су 

представнике у Парламенту (први пут после 

четврт века), међутим, ниједна заједница није 

успела да се избори за добијање повлашћеног 

мањинског мандата – правог посланика, јер 

ниједна није „пребацила“ постављени цензус 

који је захтевао регистрацију 22.058 бирача на 

мањинској листи.  

                                                           
150Лакше је са мађарским пасошем, РТС, 06.02.2014, 
http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1518/Vesti/1513297/La
k%C5%A1e+je+sa+ma%C4%91arskim+paso%C5%A1em.html?email=ye
s, сајт посећен 12.07.2014. 
151 Прво заклетва па гласање, РТС, 04.04.2014, 
http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1518/Vesti/1566029/Pr
vo+zakletva+pa+glasanje.html?email=yes, сајт посећен 12.07.2014. 

http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1518/Vesti/1513297/Lak%C5%A1e+je+sa+ma%C4%91arskim+paso%C5%A1em.html?email=yes
http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1518/Vesti/1513297/Lak%C5%A1e+je+sa+ma%C4%91arskim+paso%C5%A1em.html?email=yes
http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1518/Vesti/1513297/Lak%C5%A1e+je+sa+ma%C4%91arskim+paso%C5%A1em.html?email=yes
http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1518/Vesti/1566029/Prvo+zakletva+pa+glasanje.html?email=yes
http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1518/Vesti/1566029/Prvo+zakletva+pa+glasanje.html?email=yes
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Стога они носе улогу портпарола који нема право 

гласа нити формирања посланичког клуба 

мањина, а чији је задатак да понуди мишљења 

на пленарном заседању о народносним темама 

и тачкама дневног реда које се тичу народносних 

права, и у складу са тим да пружи сугестије, 

упуте, питања, али без могућности гласања. 

Представници Срба у Мађарској сматрају да је 

ово преседан без премца – чињеница да 

мањински посланици могу расправљати, али не 

и одлучивати о питањима која се тичу њих 

директно. 

Међутим, много нада се полаже у 

чињеницу да је број посланика у Парламенту 

Мађарске практично преполовљен (са 386 на 

199), чиме је велики део посла пребачен на 

скупштинске одборе, између осталог и на 

Мањински одбор. Управо он би требало да 

служи као „филтер“ предложених мера Владе 

које се тичу народности, а уз могућност да се 

ангажују и правни експерти ствара се прилика да 

се властима достави непланирано квалитетнији 

материјал о проширивању политичких права 

немађара. Прва година рада требало би да буде 



152 
 

катализатор који ће да покаже колики је заправо 

стручни ауторитет Мањинског одбора, али и да 

му се поставе границе у погледу захтева. 

Мањине у Мађарској су 

институционално организоване путем 

мањинских самоуправа, које су дефинисане 

Законом о националним мањинама152 преко три 

нивоа самоуправе – државни, жупанијски и 

општински. На основу Закона о правима 

етничких и националних мањина, 1995. године 

основана је Самоуправа Срба у Мађарској 

(ССМ). 153  ССМ је културни и документациони 

центар, кровнa организацијa тамошњих Срба и 

заступа интересе српске заједнице. Закон о 

правима националних и етничких мањина у 

Мађарској омогућава и оснивање земаљских 

самоуправа. Највише тело земаљских 

самоуправа је Скупштина. Изменама закона о 

мањинама 2005. године поред земаљских 

уведене су и жупанијске самоуправе. 

                                                           
152 Нови Закон о националним мањинама који је 19.12.2011. усвојио 
мађарски Парламент: http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-
AD%282012%29011-e.pdf, сајт посећен 12.07.2014. 
153 Интернет адреса - http://www.szerb.hu/ser/index.php, сајт 
посећен 12.07.2014. 

http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-AD%282012%29011-e.pdf
http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-AD%282012%29011-e.pdf
http://www.szerb.hu/ser/index.php
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Представници у оба нивоа бирају се на 

изборима. У 2011. години Срби су формирали 33 

локалне самоуправе, 14 квартовских у 

Будимпешти и две регионалне – у Пештанској 

жупанији и Самоуправу Срба у Будимпешти.154 

Једино је за Самоуправу на целом државном 

нивоу обезбеђено финансирање за школе и 

институције, чиме се одржава бар минимум 

културне аутономије. 

Када је реч о финансијским давањима 

мањинама, она се смањују из године у годину, а 

пројектна процедура је централизована и 

бирократизована, при томе се плаћање одвија 

ретроактивно, тек по реализованом пројекту 

(пре пет година средства за реализацију 

програма уплаћивана су унапред). Након што је 

укинута Фондација за мањине, средства за 

пројекте добијају се преко фонда „Векерле“,155 

али се из тог фонда  финансирају и пројекти 

                                                           
154 http://www.szerb.hu, сјат посећен 12.07.2014. 
155 Фонд „Векерле“ носи име по Шандору Векерлеу, троструком 
премијеру Угарске из друге половине 19. и на почетку 20. века. 
Векерле је био конзервативни политичар и сматра се једним од 
носилаца идеје мађарске културне супрематије над другим 
народима. Зато се именовање фонда по Векерлеу, у којем за 
средства конкуришу и мањине, од стране многих у мањинској 
заједници у Мађарској сматра крајње неумесним.  

http://www.szerb.hu/
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Мађара из земаља региона. Сходно томе, српска 

заједница налази се у готово безизлазном 

положају, те је више од половине редовних 

годишњих програма редуковано, а средства се 

обезбеђују крајњим напорима и најчешће у 

последњем тренутку.  

Образовање на српском језику у 

Мађарској постоји и има дугу традицију, 156  а 

стожер је Гимназија „Никола Тесла“ у 

Будимпешти, коју последњих година уписује све 

више ученика из Србије. Изменом закона о 

образовању којом је организација и 

функционисање школа у потпуности пренето са 

локалних самоуправа на надлежно 

министарство, знатно су ограничена средства 

утицаја мањинских самоуправа. Активне су и 

четири основне школе у Будимпешти, Батањи, 

Ловри и у месту Деска (поред Сегедина). У још 

неколико школа српски језик се изучава као 

један од предмета, у оквиру наставе на 

мађарском језику.  

                                                           
156 Детаљније: „Српски адресар 2007-2011“, линк - 
www.szerb.hu/dokumentumok/adresar_2008.pdf, сајт посећен 
12.07.2014.  

http://www.szerb.hu/dokumentumok/adresar_2008.pdf
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Недавно је одобрено да се у надлежност српској 

заједници поред Гимназије доделе школе у 

Батањи и Ловри које су имале значајне 

финансијске проблеме, а чије финансирање и 

убудуће треба да обезбеђује мађарска држава. С 

обзиром на то да самоуправе имају гарантован, 

иако недовољан прилив материјалних средстава 

преузимање управе над школама један је од 

механизама за очување образовања на језицима 

мањина, будући да је приближно 85% од 

двадесетак мањинских школа у власништву 

мањинских самоуправа. 157  Очекује се да ће 

ускоро бити формиран јединствени Образовни 

центар Срба у Мађарској, а носилац ће бити 

будимпештанска Српска основна школа и 

Гимназија „Никола Тесла“ која је у међувремену 

ускладила статут са потребама за упис и смештај 

већег броја српских ђака, те ће уместо 300 

школовати 400 ученика. Ове мере помоћи ће 

очувању образовања на матерњем језику, а 

самим тим и културног идентитета. 

                                                           
157 Срспке народне новине, http://snnovine.com/2013/23/index.php, 
сајт посећен 12.07.2014. 

http://snnovine.com/2013/23/index.php
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У погледу информисања на српском 

језику, нема битних промена у односу на прошлу 

годину – нова гласила нису покренута, а 

постојећа нису угашена. Да не би дошло до 

потпуног гашења мањинских медија, Влада је 

спојила средства комуникације сваке од мањина 

у по једну редакцију. И даље је изузетно активан 

недељник Српске недељне новине, међутим, 

Срби немају дневни лист, емитује се програм на 

српском на интернет радио-станицама – радију 

СРБ, Мп4 радио Печују и радију Ритам 

Будимпешта. Емитује се и телевизијска емисија 

Српски екран, али је на државној телевизији 

српски језик заступљен у програму који траје 

свега 26 минута недељно. 

Српске културне институције су активне 

иако у изузетно скученом финансијском оквиру - 

Културни и документациони центар Срба, 

Педагошко-методолошки центар и Српски 

институт периодично организују конференције, 

семинаре, предавања на којима су гости 

експерти из матичне државе, а највећи годишњи 

пројекат Срба у Мађарској је традиционални 

Месец српске културе од 10. септембра до        
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11. октобра (чији организатор је Самоуправа 

Срба у Мађарској, а један од покровитеља и 

Амбасада Србије у Будимпешти), који обухвата 

од 15 до 20 програма из области српског језика и 

књижевности, позоришног живота, филма, 

историје и савремене уметности код Срба. 

Извесно је да се финансијски оквир за 

образовне и културне активности неће 

проширити, с обзиром на то да из отаџбине 

стижу средстава довољна да покрију тек петину 

трошкова сваког трећег реализованог пројекта. 

Уколико се и конкурише пројектима код 

појединих министарстава у Србији, они бивају 

одбијени, често без образложења, дакле, и 

повратне информације где се погрешило у 

конкурсној документацији. Највреднија донација 

од 20.000 евра која је у последњих деценију 

дошла из Србије упућена је прошле године као 

подршка српском школству од стране једне 

велике српске компаније. Због тога су Срби у 

Мађарској приморани да траже алтернативне 

изворе прихода, а деценијама не могу да сакупе 

средства за довршење пројеката, те нове и не 

започињу. 
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У погледу верских слобода, Српска 

православна црква налази се са три друге у групи 

„историјских“, те има право на државно 

субвенционисање, верску наставу у државним 

школама и на пореске олакшице. Према Уставу 

из 2012, признате су 3 групе цркава и 14 верских 

заједница, хришћанске су у групи „историјских“ и 

признатих, док су у друге две групе непомагане 

(баптисти, муслимани) и толерисане, али 

непризнате (делују сходно Закону о окупљању). 

Све су чешћи испади екстремних 

националиста у Мађарској који, уз некада 

прећутну, а некада отворену сагласност 

владајућих конзервативних кругова, траже 

ревизију Тријанонског уговора и организују 

скупове који такве идеје промовишу, 158  а 

нетрпељивост постоји и према Србима. Уколико 

дође до етничких инцидената према Мађарима 

на територији Војводине, домино ефекат погађа 

Србе у Мађарској, њихове институције и верске 

објекте. Како представници Срба у Мађарској 

                                                           
158 Mađarski nacionalisti: Sbija ne može u EU dok se ne reše 'južni 
krajevi', VestiOnline, 03.06.2013, http://www.vesti-
online.com/Vesti/Svet/317941/Madarski-nacionalisti-Sbija-ne-moze-u-
EU-dok-se-ne-rese-juzni-krajevi, сајт посећен 12.07.2014. 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Svet/317941/Madarski-nacionalisti-Sbija-ne-moze-u-EU-dok-se-ne-rese-juzni-krajevi
http://www.vesti-online.com/Vesti/Svet/317941/Madarski-nacionalisti-Sbija-ne-moze-u-EU-dok-se-ne-rese-juzni-krajevi
http://www.vesti-online.com/Vesti/Svet/317941/Madarski-nacionalisti-Sbija-ne-moze-u-EU-dok-se-ne-rese-juzni-krajevi
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наводе, посебно је забрињавајуће што мађарски 

екстремни националисти имају адресе свих 

српских школских, друштвених и верских 

установа у читавој држави и оркестрирано 

нападају свим оружјем. Неке од метода су 

претње преко друштвених мрежа, 

демонстрације испред српских објеката и 

дипломатско-конзуларних представништава, 

покушаји физичког угрожавања српске имовине 

и лица (вулгарни графити, претње физичким 

насиљем, насилним исељењем итд.). Готово сви 

православни храмови су под полицијском 

заштитом јер су били мета вандализма и пљачке, 

а под заштитом је у Амбасада Србије у 

Будимпешти. Полицијску заштиту ужива и Српска 

гимназија „Никола Тесла“, с обзиром на то да су 

пет пута до сада вандали разбили двојезичну 

(ћириличко-латиничку) таблу на улазу школе. 

Срби су немоћни да се заштите, док на 

саопштења Амбасаде Србије о осуди поступака 

ултрадесничара нико практично и не обраћа 

пажњу. 

Иако су у протеклих годину дана 

дипломатски односи Србије и Мађарске били 
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прилично интензивни, па је 1. јула чак одржана и 

заједничка седница Владе, чини се да српска 

страна не посвећује неопходну пажњу положају 

своје мањине у Мађарској. Слично сматрају и 

Срби у Мађарској, истичући да је функционални 

ниво сарадње са отаџбином непримерено мали. 

Број сусрета званичника из Србије са 

представницима Срба био је свакако мањи него 

са мађарским званичницима, а унапређење 

положаја Срба обично остане на новоу обећања 

Београда. Укидање Министарства за дијаспору, 

којем се могло обратити за реализацију акција, 

уследило је као велико разочарање Србима у 

Мађарској. Како представници наглашавају, 

српској заједници је неопходан сваки вид 

подршке, ипак првенствено образовном 

сегменту јер традиција српског образовања на 

простору бивше Аустроугарске траје вековима. 

Са нестанком српског школства, нестаће и српски 

језик и писмо, последично национални 

идентитет и Срби у Мађарској. 

У последњих пола деценије положај 

Срба у Мађарској креће силазном путањом.  
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Промене у правном систему земље које је 

донела конзервативна Влада која од новог 

мандата (2014) има апсолутну већину, нису 

одговарале ниједној мањинској заједници, 

укључујући српску. Механизми 

институционалног утицаја мањина су 

ограничени, финансијска средства до којих се 

стиже по сизифовски бирократизованим 

процедурама су смањена. Иако су Срби добили 

свог портпарола у Парламенту, отвара се велико 

питање колики ће заиста бити утицај мањинских 

парламентараца када су онемогућени да доносе 

одлуке. 

Охрабрујући су резултати последњег 

пописа који указују на то да постоји стремљење 

мањина да очувају свој идентитет и да се 

слободније изражавају о националној 

припадности. Међутим, под бременом 

неизвесног и недовољног финансирања културе, 

информисања и образовања, спорно је да ли ће 

се свест о идентитету одржати и у будућности. 
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Оштра национална политика 

конзервативне Владе, уочена још од њеног 

доласка на власт, вероватно ће се наставити и 

новом сазиву. У Мађарској је приметно јачање 

ревизионистичких ставова о Тријанонском 

споразуму и Мађарима изван Мађарске. С 

обзиром на то да се на улицама Будимпеште 

могу чути скандирања у част фашистичких 

диктатора, не чуди што су и Срби честа мета 

говора мржње. 

Чини се да Србија и њени званичници 

не посвећују довољно пажње проблемима 

српске мањине у Мађарској. Док се од 

мађарског премијера Виктора Орбана траже 

савети у погледу капиталних инвестиција, нису 

приметни захтеви да се положај Срба унапреди. 

Приликом недавне посете на највишем нивоу, 

приметно је у медијским извештајима да српски 

званичници помињу мађарску мањину као спону 

са суседном земљом, међутим, ниједан медиј 

није пренео да ли је било речи о положају Срба у 

Мађарској, нити да ли је и српска мањина у 

Мађарској поменута као спона између две 

земље. 
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Будући да Напредни клуб од званичних 

институција које представљају Србе у Мађарској 

претходних пет година ниједном није добио 

одговор о оцени положаја Срба, ове године није 

им послат упит. На реализацији овог дела 

Извештаја највише је помогао професор 

Властимир Вујић, професор Гимназије „Никола 

Тесла“ у Будимпешти. Напредни клуб се 

захваљује професору Вујићу на достављеним 

информацијама и јединственом увиду у 

проблематику положаја Срба у Мађарској. 
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ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ 
ПРАВИМА СРПСКОГ НАРОДА У 
РУМУНИЈИ 

 

 

Као што је наведено у прошлогодишњем 

извештају, на попису становништва и имовине 

одржаном у Румунији 2011. године, 18.485 

становника изјаснило се да је српске 

националности. Попис из 2002, када се 22.256 

становника изјаснило као Срби, као и попис из 

1992, када је у Румунији живело 29.080 Срба, 

сведоче о континуираном смањењу броја Срба 

за отприлике 20% из деценије у деценију.  
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Укупан број становника у Румунији из године у 

годину опада, а једино је забележен пораст 

ромске популације.  

Пад наталитета, морталитет, посебно у 

сеоским срединама, асимилација путем 

мешовитих бракова, али и миграције ка 

западним земљама ЕУ основни су узроци 

смањења броја Срба. Ипак, на песимистичну 

статистику немогуће је утицати, те и 

представници Срба у Румунији сматрају 

оправданом бојазан да у наредних 50 година 

можда више неће бити Срба у тој држави. 

На територији Румуније Срби су махом 

насељени у Банату и то у четири жупаније: 

Тимиш (приближно 26%), Караш-Северин 

(приближно 27%), Арад (5,5%) и Мехединц (5%). 

Најкомпактнија места у погледу етничке 

структуре (приближно 80% Срба) су Дивич, 

Краљевац, Радимна и Белобрешка, док у 

Лесковици, Мачевићу, Петровом Селу, Соколцу, 

Свињици и Станчеву Срби чине више од 

половине месног становништва.  
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До драстичног пада броја становника у 

последњој деценији дошло је у Луговету и Соки, 

Рудини и Српском Семартону, а једина места у 

којима се број Срба повећао су Лукаревац, 

Овсеница, Пожежина и Рекаш.  

Од броја пописаних који су се изјаснили 

као Срби 2012, приближно 60% наводи српски 

језик као матерњи. С обзиром на то да 

становништво стари, приближно трећина је 

радно активна, највећи број се бави 

пољопривредом, део је запослен у 

прерађивачкој индустрији, а најмањи број је 

упослен у промету робе и услуга. Сви су 

завршили основну школу, највећи број има бар 

гимназијско образовање, а приближно 10% 

поседује факултетску диплому. 

По узору на европско законодавство, 

остварење колективних права Срба и других 

националних мањина у Румунији законски је 

регулисано Декларацијом о националним 

мањинама. Декларација гарантује заштиту 

мањина од било ког облика дискриминације, 

насилне асимилиције или сегрегације и 
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остваривање права, попут права на образовање 

на матерњем језику, верског и моралног 

образовања деце припадника мањина. 159 

Међутим, Румунија још увек није усвојила 

посебан закон о националним мањинама, иако 

се о њему у скупштинским одборима расправља 

већ дуго. 

Ипак, у оквиру система институционалне 

заштите мањина у Румунији успостављен је 

Савет за националне мањине, у чијем раду 

учествују три представника мањинских заједница 

у Парламенту. Улога Савета је јачавање веза 

између националних мањина и њихових 

организација, али и анализа и подршка 

активностима које се тичу образовања мањина 

на матерњем језику. Представници Срба у 

Румунији су претходних година наглашавали да 

су задовољни радом Савета, посебно радом 

његове Правне комисије чија је улога да 

верификује и указује на битне ситуације које се 

односе на права и активности националних 

мањина.  

                                                           
159 The Declaration of the Government of Romania on National 
Minorities, Press release, Buchurest, November 20, 1991, page 3. 
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Као посебно значајан истицан је рад Департмана 

за међуетничке односе који је формиран при 

Влади Румуније.  

Срби су у Румунији прилично добро 

интегрисани у државне институције. Учешће 

Срба у политичком и институционалном животу 

на локалном нивоу се одвија преко политичких 

странака чији су чланови наши сународници и 

посредством Савеза Срба у Румунији, кровне 

српске организације. На локалним изборима који 

су одржани 2012. Срби су имали своје кандидате 

у жупанији Караш-Северин – четири посланика 

кандидовала су се на листи Савеза Срба у 

Румунији, и у жупанији Тимиш и у Темишвару, где 

су српски кандидати били на листи Демократског 

савеза Мађара, уз представнике бугарске и 

украјинске мањине. Након избора Срби су 

добили 11 одборника са листе ССР, 11 са листа 

партија и имају пет председника општина, такође 

са партијских листа. 

Према члану 62. Устава Румуније, којим се 

гарантује присутност представника националних 

мањина у Парламенту, Срби имају једног 
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представника. Иако се посланици мањина бирају 

по принципу позитивне дискриминације, на 

изборима 2012. српски посланик 160  је освојио 

8.500 гласова, иако је за улазак у Парламент 

потребно 3.000, што говори у прилог 

интегрисаности српске заједнице. Свој положај 

оцењује као равноправан у односу на 

представнике осталих мањина, али и других 

чланова Парламента. Члан је парламентарне 

групе националних мањина са 18 других 

мањинских посланика и потпредседник Комисије 

за културу, уметност и средства информисања, а 

редовно присуствује сусретима са румунским 

министрима који имају надлежности за мањине. 

Активно учествује у промоцији предлога који иду 

у корист мањинских група.  

Срби у Румунији нису организовани у 

посебну политичку странку која би заступала 

њихове интересе, па ту функцију обавља Савез 

Срба у Румунији161 чије је седиште у Темишвару. 

Основне активности ССР-а су неговање 

                                                           
160 Након праламентарних избора одржаних у децембру 2012, нови 
представник Срба у Парламенту је др Славомир Гвозденовић. 
161 За председника ССР у априлу 2012. изабран је Огњан Крстић. 
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националне свести, образовања на матерњем 

језику и културне баштине. Поред наведеног, 

ССР је заслужан за одржавање везе Срба у 

Румунији са отаџбином.  

Из године у годину ССР је организовао 

бројне културно-уметничке манифестације са 

циљем очувања националног идентитета. Поред 

културно-уметничких манифестација, ове године 

ССР се посебно ангажовао и сакупљао помоћ 

која је упућена становништву у отаџбини које су 

угрозиле мајске поплаве.162 Акција је трајала до 

1. јула и окупила Србе у Румунији и све српске 

релевантне организације, али и подигла свест о 

поплавама у Србији. Апел за помоћ Србији и 

Босни и Херцеговини пред Парламентом 

Румуније упутио је и српски посланик, др 

Славомир Гвозденовић.163 

                                                           
162 Помози Србији, РТС, 25.05.2014, 
http://www.rts.rs/page/rts/ci/Dijaspora/story/1516/%D0%92%D0%B
5%D1%81%D1%82%D0%B8/1606019/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D
0%BE%D0%B7%D0%B8+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%9
8%D0%B8!.html, сајт посећен 12.07.2014. 
163„Апел румунским парламентарцима“, РТС, 27.05.2014, 
http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1518/Vesti/1607952/A
pel+rumunskim+parlamentarcima.html, сајт посећен 12.07.2014. 

http://www.rts.rs/page/rts/ci/Dijaspora/story/1516/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/1606019/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B8+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8!.html
http://www.rts.rs/page/rts/ci/Dijaspora/story/1516/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/1606019/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B8+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8!.html
http://www.rts.rs/page/rts/ci/Dijaspora/story/1516/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/1606019/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B8+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8!.html
http://www.rts.rs/page/rts/ci/Dijaspora/story/1516/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/1606019/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B8+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8!.html
http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1518/Vesti/1607952/Apel+rumunskim+parlamentarcima.html
http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1518/Vesti/1607952/Apel+rumunskim+parlamentarcima.html


172 
 

Румунија финансијски подржава 

активности српске заједнице окупљене око ССР 

наменским субвенцијама за финансирање 

културних и уметничких програма и покривање 

трошкова плата запослених при релевантним 

институцијама. Субвенције румунске Владе 

српској заједници износе у просеку 600.000 евра 

годишње. 

Поред тога, румунска држава обезбеђује 

плате и за представнике Српске православне 

цркве у Румунији. Епархија темишварска има 55 

парохија у румунском Банату. Иако су односи 

Српске и Румунске православне цркве 

традиционално сестрински, један од проблема је 

потешкоћа повраћаја имовине Српске 

православне цркве у Темишварској епархији и 

Макриног дома у Темишвару. Још није дошло до 

помака у решавању спора који траје више од 20 

година, а представници Срба наводе да би им 

помоћ из отаџбине добродошла.  
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Једна од идеја је да се покрене законска 

иницијатива путем које би Србија и Румунија 

Макрин дом прогласила за зграду од 

националног интереса на коју би се потом могао 

применити Закон о реституцији.164  

Иако спадају у образованији део 

популације, један од највећих проблема Срба у 

Румунији тиче се управо образовања. Услед 

смањења броја ђака гасе се српске школе, те има 

све мање могућности за образовање на 

матерњем језику. Од 2013. године ради само још 

8 српских четворогодишњих школа са малим 

бројем ученика и са по само једним учитељем. У 

2012-2013. изгубљено је десет школских или 

предшколских установа које су радиле на 

српском језику и једно учитељско место у 

Белобрешки. Од јесени 2010. Срби су изгубили 

четворогодишње школе у Великом Семиклушу, 

Ченеју и Српском Сематрону.  

                                                           
164 Гвозденовић: Питање "Макриног дома" да реше обе државе, 
РТС, 04.12.2013, 
http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1526/Srbija+na+vezi/1
461388/Gvozdenovi%C4%87%3A+Pitanje+%22Makrinog+doma%22+d
a+re%C5%A1e+obe+dr%C5%BEave+.html, сајт посећен 12.07.2014. 

http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1526/Srbija+na+vezi/1461388/Gvozdenovi%C4%87%3A+Pitanje+%22Makrinog+doma%22+da+re%C5%A1e+obe+dr%C5%BEave+.html
http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1526/Srbija+na+vezi/1461388/Gvozdenovi%C4%87%3A+Pitanje+%22Makrinog+doma%22+da+re%C5%A1e+obe+dr%C5%BEave+.html
http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1526/Srbija+na+vezi/1461388/Gvozdenovi%C4%87%3A+Pitanje+%22Makrinog+doma%22+da+re%C5%A1e+obe+dr%C5%BEave+.html
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Малобројна српска обданишта и основне школе 

налазе се у местима у румунском Банату. Према 

румунском закону о школству, за формирање 

одељења са наставом на матерњем језику 

потребно је петнаесторо деце, мада се у пракси 

толерише и мањи број (уз одобрење жупанијског 

школског инспектората, односно Министарства 

образовања). 

У Српској гимназији „Доситеј Обрадовић“ 

у Темишвару настава је организована за ученике 

од првог разреда основне до четвртог средње 

школе. Међутим, за разлику од српских 

матураната из других земаља из региона, врло 

мали број темишварских матураната наставља 

образовање у Србији. Основне препреке су 

неадекватни фондови државе Србије за 

стипендирање студената из региона, али и 

језичка баријера, јер се многи прваци тек по 

упису у школу сусрећу са српским језиком. Начин 

да се овај проблем превазиђе био би укидање 

пријемних испита за студенте из Румуније на 

факултетима у отаџбини, или могућност 

бесплатног школовања или стипендирање 
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најбољих ученика. 165  Високошколско 

образовање на српском језику одвија се на 

универзитетима у Букурешту и Темишвару у 

оквиру катедара за србистику. 

Када је реч о информисању на матерњем 

језику, ситуација се оцењује као задовољавајућа. 

Нови темишварски весник излази сваког другог 

месеца, активан је недељник на српском језику 

Наша реч, а сваких шест месеци излази 

Књижевни живот, једино књижевно гласило на 

српском језику у Румунији. Програм на радију 

Банат Линк166, првом радију на српском језику, 

емитује се од 2009. Два сата недељно емитује се 

и емисија на српском језику на Радио Темишвару 

и емисија „Српски видици“ у регионалном 

студију темишварске румунске националне 

телевизије која траје 25 минута, међутим, 

програм могу да прате само Срби на подручју 

Баната. Гласила финансира румунска држава, 

односно ССР захваљујући средствима која 

                                                           
165 Срби у Румунији чувају национални идентитет, Политика, 
05.05.2014, http://www.politika.rs/rubrike/Svet/Srbi-u-Rumuniji-
cuvaju-nacionalni-identitet.lt.html, сјат посећен 12.07.2014. 
166 Веб презентација радио станице Банатлинк, 
http://www.banatlink.ro/, сајт посећен 10.07.2013. 

http://www.politika.rs/rubrike/Svet/Srbi-u-Rumuniji-cuvaju-nacionalni-identitet.lt.html
http://www.politika.rs/rubrike/Svet/Srbi-u-Rumuniji-cuvaju-nacionalni-identitet.lt.html
http://www.banatlink.ro/
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наменски добија од државе. Србија не учествује 

у финансирању рада медија.  

Срби из Румуније оцењују сарадњу са 

институцијама отаџбине као врло добру, 

посебно са Канцеларијом за сарадњу са 

дијаспором и Србима у региону. 

На међудржавном нивоу односи Србије и 

Румуније се оцењују као добросуседски и 

пријатељски. У протеклих годину дана актуелни 

премијер Србије Александар Вучић посетио је 

Румунију, где се сусрео са премијерима шест 

земаља Централне Европе. Виктор Понта, 

премијер Румуније, најавио је да ће узвратити 

посету у току лета 2014. 

Јула 2014. Србију је посетио румунски 

премијер Виктор Понта који се срео са највишим 

државним званичницима. 167  Том приликом 

истакнуто је да ће Румунија пружити сву 

неопходну помоћ Србији на путу ка ЕУ, да 

„никада неће блокирати Србију“, да ће се 

                                                           
167 Србија очекује подршку Румуније на путу ка ЕУ, РТС, 
17.07.2014, 
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1651050/Ponta+u+
Beogradu+.html, сајт посећен 20.07.2014. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1651050/Ponta+u+Beogradu+.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1651050/Ponta+u+Beogradu+.html
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сарадња интензивирати посебно од новембра, а 

за лето су најављени билатерални сусрети 

министара саобраћаја и инфраструктуре две 

државе. 

Приликом сусрета два премијера 

разговарало се и о положају националних 

мањина у обе земље. Истакнуто је да је Србија 

задовољна положајем српске мањине у 

Румунији, као и да ће Београд учинити све да се 

испуне закључци Мешовите комисије о статусу 

румунске националне заједнице. Председник 

српске владе Александар Вучић је рекао да је 

тачно да постоје одређене примедбе са обе 

стране, али и да је Србија учинила значајне 

помаке када је реч о школовању и информисању 

румунске мањине. „Оно у шта ми не можемо да 

се мешамо јесте однос цркава, али за сва остала 

питања верујем да неће бити проблема“, рекао 

је српски премијер.168 

У односу на све остале регионалне земље 

насељене Србима, уживање у уставом и законом 

загарантованим правима привилегија је само 

                                                           
168 Исто. 
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Срба у Румунији. Начелно, положај Срба у 

Румунији може се оценити као задовољавајући. 

Добро су интегрисани у државне и локалне 

институције и друштво у целини, уживају сва 

грађанска и мањинска права. Једино што и даље 

изостаје јесте Закон о националним мањинама, 

јер је помак ка усвајању закона мали. 

У последњој години нису забележена 

озбиљна кршења права, а једини и даље 

актуелан спор је тиче се повраћаја имовине СПЦ 

и Макриног дома. Ипак, највећи и нерешиви 

проблем је изумирање Срба у Румунији и све 

веће асимилације (70% Срба је у мешовитим 

браковима), а сходно томе и одумирање 

идентитета и свести о идентитету. Све мањи број 

ђака води гашењу школа, па је оправдана 

бојазан да преостали и будући ђаци неће имати 

где да прате наставу на матерњем језику. 

Проблем је делимично могуће ублажити 

стимулативним мерама, али превасходно 

дипломатском и другим видовима подршке из 

отаџбине. Иако је доступно информисање на 

српском језику, удео у електронским медијима 

би требало повећати. 
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Срби у Румунији улажу велике напоре, уз 

финансијску и институционалну подршку 

Румуније, да очувају идентитет преосталог 

српског становништва, али је подршка отаџбине 

неопходна и од виталног значаја да би се овај 

процес макар успорио. Изостају инвестиције у 

подручја у којима живе Срби, а која су махом 

гранична, па се доводи у питање не само њихов 

културни већ и економски опстанак. Средства 

која отаџбина улаже су недовољна, а изостаје и 

неопходна институционална подршка када је реч 

о очувању српских школа, односно језика као 

једног од основа националног идентитета. 

До закључења овогодишњег издања 

Извештаја представници званичних институција 

Срба у Румунији нису пружили одговор на 

упућена питања, те је анализа обављена на 

основу јавно доступних података и медијских 

извештаја. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Извештај о политичким правима српског 

народа у региону за 2013-2014. годину показује 

стагнацију и у појединим случајевима убрзано 

погоршавање права српског народа у окружењу.  

Посебно је проблематичан однос САД и 

ЕУ према важећем Уставу Босне и Херцеговине и 

политичким правима српског народа у овој 

држави. Настојање да аутономија Републике 

Српске буде умањена последица је агресивне и 

шовинистичке политике, пошто иста начела 

никако нису примењена на албански народ у 

Србији (на Косову и Метохији) и у Македонији.  

Република Српска није изгубила део 

својих права и надлежности током споменутог 

раздобља, али је то последица деловања њене 

владе, политичке елите, заштите коју ужива од 

Руске Федерације и других приоритета које САД 

и ЕУ имају у Источној Европи и на Блиском 
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истоку. Посебан и све већи проблем представља 

положај српског народа у Хрватској, где је однос 

јавности и власти према ћирилици, 

прогнаницима и политичким правима која су 

српској мањини призната такав да су права Срба 

током ове године фактички умањена.  

На територији Косово-УНМИК, коју је 

Република Србија током претходне године 

фактички признала као самосталну државу, 

права Срба су само формална. Нити су им 

пружена пуна права обећана Планом Мартија 

Ахтисарија (који Србија ни УН нису прихватиле, 

али га САД и ЕУ фактички спроводе) нити су у 

економском, културном, просветном и 

безбедносном погледу Срби равноправни са 

другим националним заједницама на Косову и 

Метохији. Права српског народа у Црној Гори су 

стагнирала, Срби не уживају ни пуна права 

националне мањине. Политика Републике 

Србије према српском народу у Црној Гори била 

је дволична, партијска и неискрена.  
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У Македонији је прогон архиепископа Јована 

Шестог досегао климакс пресудом којом је 

његово вишегодишње тамновање оправдано и 

настављено. Стање политичких и других права 

Срба у осталим државама региона остало је 

непромењено или је донекле погоршано.  

Република Србија није испунила своје 

уставом, законом и одлукама Владе дефинисане 

обавезе према српском народу у региону. Осим 

декларативних и политичких изјава и гестова, 

званична Србија је угасила средишњу државну 

установу која треба да спроводи политику према 

српском народу у региону и дијаспори. Одустала 

је и од досадашњег макар и рудиментарног 

система приликом спровођења ове политике, а 

финансијска средства обезбеђена за ове сврхе су 

и даље остала симболична. Препоруке које су 

аутори Извештаја давали током претходних 

година несумњиво важе и данас. Поред 

сврставања политике према српском народу у 

региону међу кључне „стубове“ спољне 

политике, неопходно је координирати деловања 

министарстава и грана власти по овом питању, 
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водити се политиком испуњења постојећих 

споразума и реципроцитета.  

Закључак који се намеће јесте да је под 

притиском политичке и економске кризе, 

пораста ауторитарности у Србији и тријумфа 

популистичке и социјално-радикалне 

политичке опције на изборима, нестало и оно 

мало одговорности према Србима у региону 

коју су раније владе осећале пре свега у страху 

од званично националистичке опозиције. Из 

свих наведених разлога данас можемо да 

закључимо да су политичка права српског 

народа у региону током претходне године у 

најгорем стању од 2009. године, откад 

Напредни клуб објављује годишње извештаје. 
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