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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,  

Материјалну или финансијску 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. 

 

Hапредни клуб је политичко удружење грађана из 
Београда. Активности и пројекти клуба су усмерени 
на анализу стања у политици, економији и култури у 
Србији и српским земљама, као и давање конкретних 
проблема за превазилажење највећих државних и 
националних изазова. 
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Напредни клуб седми пут представља редовни 

годишњи извештај о политичким правима 

српског народа у региону. Реч је о политичким 

правима Срба у осам суседних и околних 

међународно признатих држава и једном 

непризнатом ентитету под протекторатом УН. 

Извештај који је пред вама анализира политичка 

права српског народа у Босни и Херцеговини,  

Републици Хрватској, Косову-УНМИК, Р. Црној 

Гори, Р. Македонији, Р. Словенији, Р. Албанији, 

Мађарској и Румунији.  Са изузетком две суседне 

државе – Мађарске и Румуније – све ове земље 

биле су део Југославије настале напором на 

уједињењу српског народа.  

Напредни клуб у своме раду није имао намеру 

да у јавности промовише неки државни или 

национални програм. Наш извештај видимо као 

допринос неговању пријатељства међу 

народима и државама.  

Ми не тражимо ревизију ратног исхода или било 

ког међудржавног споразума.  
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Мера за пуна политичка права постављена је 

уставима, законима, међудржавним уговорима, 

историјски  досегнутим правима или тзв. 

европским стандардима. У раду нисмо 

покушавали нити желели да употребимо 

документе или сазнања који нису јавни и свима 

доступни. 

Традиционално, израду и објављивање 

Извештаја о политичким правима српског 

народа у региону  финансирамо сами, пре свега 

добровољним радом. Напредни клуб за свој рад 

или пројекте није примио новац од српске, а 

посебно не од неке туђинске владе.    
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Током 2014./2015. политичка права српског 

народа у Републици Српској и Босни и 

Херцеговини нису била додатно ограничавана. 

Ипак, у неколико прилика из политичких центара 

у Федерацији Босне и Херцеговине, другом 

ентитету БиХ и Брисела, Берлина и Лондона – 

као кључних седишта ЕУ, стигли су захтеви за 

ограничавањем аутономије Републике Српске, те 

постепеног укидања политичких права српског 

народа.  

Раздобље које уредништво Извештаја о 

политичким правима српског народа прати 

започело је, као и сваке године, 5. августа 2014. 

године. Прва половина овог периода прошла је у 

знаку избора и формирања владе. Дуготрајна 

владавина коалиције око Савеза независних 

социјалдемократа, економска криза и разни 

притисци довели су до политичке кризе и 

поларизације у народу Српске каква није виђена 

од распада СДС-а 1997. године.  Изборна 

кампања прошла је у знаку опште напетости и 

нервозе. Ипак важно је напоменути да није било 

примедби на изборни процес, као и да се САД и 
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чланице ЕУ нису умешале у догађаје довољно да 

у условима некакве „плишане револуције“ 

оружано интервенишу као у више држава 

Блиског истока и простора бившег Совјетског 

Савеза. На изборима је највише гласова однео 

СНСД заједно са савезницима. Милорад Додик је 

победио у трци за председника републике, а 

СНСД је без много тешкоћа формирао владу.  

Победа Младена Иванића, бившег премијера РС 

и министра иностраних послова БиХ у трци за 

српског члана председништва БиХ отворила је 

могућност доласка уједињене опозиције (Савеза 

за промијене) РС у коалицију која би владала на 

државном нивоу. Сасвим легитимна и неопходна 

опозицији после безмало деценијског 

одсуствовања са власти ова чињеница 

продубила је сукоб у РС.  

Иако је званични консензус око националних и 

државних интереса јавно нестао још пре 

неколико година, постојала је прећутна 

сагласност парламентарних српских странака око 

минимума испод кога се не би ишло у 

преговорима о будућности РС и БиХ.  
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Један од првих изазова, овом тада већ 

неформалном консензусу била је програмска 

декларација нове владајуће коалиције која је 

формирала Министарски савет БиХ.  Програмски 

принципи за дјеловање законодавне и извршне 

власти у БиХ у мандатном периоду 2014-2018 

године не представљају искорак у односу на 

раније сличне документе. Поред обавезивања 

око реформи, повећања стандарда грађана, 

примене пресуде Сејдић-Финци, обнове после 

поплава из 2014, те извршења одредби из 

Анекса 7 Дејтонског мировног споразума у вези 

повратка прогнаника и избеглица, коалициони 

партнери прихватили су и да спроведу 

укњижење војне имовине према одлукама 

претходног председништва, као и спровођење 

немачко-британске иницијативе за БиХ.  

Иницијатива изложена у писму шефова 

дипломатија Немачке и Британије из новембра 

2014. требало је да БиХ упути на „европски пут“. 

Ипак идеја субординације у БиХ значила је 

примену принципа који су одбачени кад год је 

српском народу тако нешто мoгло бити у 
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интересу – на Косову, у Црној Гори, Војводини... 

Дакле само у БиХ треба да дође до 

унитаризације и успоставе механизама који у 

дугорочном раздобљу од ентитета може да 

остави само форму или да их укине. Да је тако 

сведочи однос дипломатија САД и Британије 

према Заједници српских општина на Косову. 

Сваку аутономију - већу од извесних комуналних 

права, просторног планирања, просвете и 

ограничена права у судству и полицији – западни 

амбасадори у Београду и Приштини називају 

редовно „грешком (у случају РС) која не сме бити 

поновљена“. 

Поред уобичајених јавних и посредних 

притисака. Тако је почетком 2015. Европска 

комисија, поред већ познатих услова 

политичких реформи и спровођења пресуде 

Сејдић-Финци изнела и став да ће сама морати 

да процени стање економских реформи да би 

дозволила даљи напредак БиХ ка ЕУ. Један од 

захтева било је увођење министарства 

пољопривреде на нивоу Босне и Херцеговине.  
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Република Српска нашла се у великим 

тешкоћама на прелазу из 2014. у 2015.  године. 

Суочена са сопственим тешкоћама Руска 

Федерација одустала је од давања обећаног 

повољног кредита. Претходно је под притиском 

ЕУ и САД заустављен по Србију и Српску повољан 

пројекат изградње руског гасовода „Јужни ток“.  

Мешање у унутрашње ствари Босне и 

Херцеговине са циљем империјалне доминације 

али и стварања нове нације која би била 

подложна утицајима са запада и која свакако не 

би имала везе са културним обрасцима 

исламског света или Русије често је долазила до 

изражаја при деловању америчких, британских и 

немачких дипломата. Најбољи пример за ову 

наоко наивну, свакако пузајућу жељу да српски 

народ буде асимилован у регионални-државни 

идентитет који би био доминиран 

великобошњачким политичарима и где би били 

брана и мета сталног покушаја појачавања 

исламске компоненте заједничког идентитета и 

стварне и наводне реисламизације, представља 

безочна изјава новопостављене амбасадорке 
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САД у Сарајеву Морин Кормак. Кормакова је 

изјавила да ће се залагати да деца у Републици 

Српској и Федерацији БиХ уче по истим 

плановима и програмима. Оваква тежња једне 

стране амбасадорке дубоко задире у устав БиХ 

и тежи његовој недемократској ревизији под 

утицајем из иностранства.  

Настављено је деловање неколико маргиналних 

екстремистичких, пре свега електронских медија, 

који су током 2014-2015. називали Републику 

Српску геноцидном, док су њен назив 

преименовали у „Шумска“ како би указали на то 

да су њени становници шумске звери. 

Занимљиво је да је неколико невладиних 

организација – које су имале велики значај у 

умањивању веза између Србије и Српске као и 

ексклузивизацији злочина само једне стране у 

грађанском рату – током раздобља којим се бави 

овај извештај добиле више новца него 

целокупна, од државе финансирана, научна 

активност у Републици Србији.  
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Крајем маја 2015. СДА – странка која је на власти 

како у ФБиХ тако и на нивоу БиХ одржала је 

конгрес.  

На конгресу ове странке затражено је укидање 

ентитета и стварање „Републике БиХ“ са три 

нивоа власти. Председник странке Бакир 

Изетбеговић затражио је и успоставу 

специјалног статуса за Сребреницу. Гостујући на 

Телевизији Н1 Изетбеговић је касније помало 

релативизовао овај програмски став странке 

тврдећи да нити једна одлука о будућности БиХ 

неће бити донета без сагласности сва три 

народа. Историја и недавно искуство доказује 

колико су овакве тврдње лицемерне. Занимљиво 

је да су конгресу присуствовали функционери 

странака из РС - Предраг Ковач из  СДС и 

Борислав Бореновић из ПДП-а.  

У оваквим условима дошла је и реакција из 

Републике Српске. Владајућа СНСД и председник 

републике Додик донели су на страначком 

сабору декларацију Слободна и самостална 

Република Српска, одговорност и будућност.   
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За разлику од СДА, месец дана касније, српски 

политичари нису захтевали рушење већ потврду 

Дејтонског споразума. Предлагали су да 

референдумом 2018. РС затражи повратак на 

изворни Дејтон и реформу државе у унију 

самосталних држава које би чиниле републике 

сваког од три конститутивна народа.  

Да настојања званичне Републике Српске нису 

без основа показује низ порука које су стигле из 

Вашингтона и Берлина средином 2015. године. 

После неуспелог путовања председника српске 

владе Александра Вучића у Вашингтон поред 

низа понижавајућих порука и захтева: од тврдње 

да су Србија и Македонија „на линији ватре“ у 

сукобу САД са Русијом, потекле од шефа 

америчке дипломатије, преко уцена у вези са 

Косовом, захтевом за кажњавањем одговорних 

за погибију терориста- држављана САД, који су 

стигли из ове земље, заробљени у Србији за 

време рата и изгледа у заробљеништву 

усмрћени од стране припадника српске 

полиције, до захтева за дистанцирањем од 

Републике Српске.  



19 
 

Почетком јуна новине су донеле вести из 

одређених извора да званична Немачка на својој 

листи захтева такође има „пристанак Србије на 

слабљење Републике Српске“.     

До јула 2015. дуг Федерације БиХ према чак 

18.000 пензионера који живе у РС а стекли су 

пензију у  већем ентитету попео се на чак 947,4 

милиона км (486 милиона евра). Дуг расте чак 

6,5 милиона км месечно. Суд у Стразбуру је 

одбио тужбу РС тврдећи да могу да је поднесу 

само појединци. ФБиХ не жели да исплаћује 

пензије тражећи да буде створен један фонд на 

нивоу БиХ. Тако су пензионери из РС и Фонд ПИО 

РС таоци државних и националних циљева 

Бошњака.  

После ослобађања Насера Орића и држања 

тужилаштва и судства БиХ око тог али и других 

случајева РС је најавила референдум о 

тужилаштву и судству. Референдум ће бити 

одржан у септембру 2015. године.  Власти РС су 

тврдиле да таквим чином штите изворни 

Дејтонски споразум.  
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Током 12 година бошњачке власти у општини 

Сребреница обновљено је 10% српских и 56% 

бошњачких кућа.  

Уочи двадесете годишњице злочина српских 

снага објављене су статистике које јасно указују 

на запостављање и извесну дискриминацију 

српског народа у овој општини.  

Текст који је у бањалучким Независним 

новинама 5. јула 2014. објавио аустријски 

дипломата и некадашњи Високи представник  

УН, до краја је представио лицемерну политику 

двоструких стандарда на Балкану. Говорећи са 

позиција некадашњег високог представника, 

који је уз Педија Ешдауна водио најригиднију, 

недемократску политику ревизије уместо 

спровођења Дејтонског споразума, у свом је 

ауторском тексту нагласио да су све промене 

које је наметнуо високи представник засноване 

на Дејтонском споразуму. После такве неистине 

заложио се за прелазак са „дејтонске“ на 

„европску“ БиХ.  Наводно би до двадесете 

годишњице потписивања Дејтонског споразума у 

споразуму великих сила (уз њихову помоћ) на 
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„уставотворним конференцијама“ партија, 

грађана, цивилног друштва требало да буде 

створена БиХ која би могла да уђе у ЕУ. 

Ентитетима би била створена противтежа у 

регионалним властима. Иако би главни циљ 

било реформисање Вашингтонског споразума и 

Федерације БиХ извесно је да је дугорочни циљ 

развлашћивање ентитета. Реч је о процесу 

сасвим супротном од оног за који су се у случају 

Црне Горе, других република бивше Југославије 

Косова и Метохије,  па чак и Војводине, залагали 

Аустрија, Немачка, Британија и САД. Забрињава 

тврдња Волфганга Петрича да су опредељењем 

за бољи живот и чланство у ЕУ грађани сместа 

наклоњени стварању централизоване БиХ. 

Петричеве похвале Додиковој политици у време 

промене ентитетских устава из 2002., супротно 

његовом мишљењу не компромитују садашњу 

тврђу националну политику председника РС и 

његове странке, напротив ова тврдња јасно 

показује да ограничавање аутономије ентитета и 

обесправљивање српског народа немају краја и 

да ће бити успешна само уколико ентитет буде 

укинут а српски народ асимилован.      
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Још гори пример представља текст блога који је 

објавио одлазећи дипломата САД Николас Хил. 

Овај човек који је у јавности сумњичен да 

активно ради на организовању опозиције и 

припреми „наранџасте револуције“ против 

демократски изабраних власти РС, дозволио је 

себи да дели савете о организацији свих нивоа 

власти па чак и судства, да прејудицира пресуде, 

даје оцене о демократски изабраним народним 

представницима. За председника РС је навео да 

је шверцер, националиста и демагог... Поред 

криминала замерао му је неискреност и 

изражавао разочараност у њега. Ваљда је, како и 

сâм пише,  био задовољан њиме када тадашњи 

председник СР Југославије, Слободан 

Милошевић, није. У закључку је Хил показао и 

дозу расистичког односа. Тврдећи да ће Додик 

побећи из земље због криминала у Москву где 

ће са Милошевићевом породицом да исмева 

„папке“ (бираче) које је изиграо и посвађао... 

Јасно је показао да када мисли на језику народа 

у чијој је средини службовао он мисли као 

Бошњак и то не обичан Бошњак него Бошњак 

примитивац и националиста.  



23 
 

Срби из БиХ се међусобно не називају, нити 

друге народе означавају као „папке“. Можемо 

да се питамо како би реаговала јавност САД када 

би страни дипломата тврдио да ће неки њихов 

изабрани народни представник побећи из земље 

и исмевати „Спикове“ или „Црње“...  

Иако је наводно критичан и према осталим 

народима, препорука да судство БиХ за које сам 

каже да се сумња да је пристрасно и привржено 

СДА осуди Насера Орића више рекло би се 

представља свесну жртву за стварање унитарне 

БиХ него тријумф некакве правде. У супротном 

би судство вероватно било установљено 

независно и везано за демократски изабране 

установе три конститутивна народа... Хапшење 

Орића и спремност организатора двадесете 

годишњице злочина у Сребреници да откажу 

скуп у солидарности са особом која је побегла из 

енклаве пошто је претходно из заштићене и 

демилитаризоване зоне водила војне операције, 

која је притом оптужена за најтеже злочине, 

показује неискреност политичких власти 

Бошњака и злоупотребу ратног страдања. Напад 
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на председника српске владе Александра 

Вучића, учешће припадника званичне 

организације комеморације у покушају линча, 

изјаве које су давали високи функциоери СДА 

(двосмислене и малициозне), те део говора који 

је реис-улема Кавазовић изговорио управо у 

време напада, коначно сумње да иза напада 

стоји личност блиска самом вођи бошњачког 

народа, члану Председништва БиХ Бакиру 

Изетбеговићу... јасно говоре шта се српском 

народу и Републици Српској спрема.   Власти 

Србије су тугаљив и прорачунат Вучићев потез да 

оде у Сребреницу и напад, касније настојале да 

искористе како би промовисале његову личност 

и власт.   Одатле и теза о атентату, мада дани 

који су уследили показују да званична Србија 

неће инсистирати на расветљавању догађаја, 

чиме квалификација атентата ипак спада на 

покушај линчовања, односно „угрожавање 

безбедности“. 

Избори у БиХ и Републици Српској од октобра 

2014. показали су виталност српске државне 

идеје.  
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Ипак после избора су економска криза и дубоке 

политичке поделе, корупција власти и 

властољубивост опозиције довели су Републику 

Српску у стање нестабилности. Извесно је да је 

настојање СДА уз подршку из САД, Британије и 

Немачке усмерено ка одузимању права српском 

народу и развлашћивању ентитета.  

Настојања Републике Српске на очувању 

изворног Дејтонског споразума – преко 

референдума о правосуђу (планираном за 

октобар 2015) и самосталности (намераваном за 

2018 годину) – иако су посвећени повратку на 

стање после примене Дејтонског споразума, 

проглашени су за сепаратизам, кршење устава...  

Посебан проблем је виктимизација Бошњака и у 

мањој мери Хрвата. Насиље на обележавању 

двадесетогодишњице злочина тако је 

објашњено у главним медијима Британије и САД 

да је извесно да би и тежак злочин над српским 

народом био оправдан и релативизован 

некадашњим патњама Бошњака.   Намеће се 

питање, пошто су у објашњавању српског 

национализма и ратних злочина знали да укажу 
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на злоупотребу страдања Срба у Другом 

светском рату и виктимизацији читавог народа, 

те да укажу на тезе „остаци незакланог народа“, 

„границе светиња и гробница“, „Јасеновац као 

највећи српски град под земљом“... Да ли је 

могуће да су национализам и расизам толико 

превладали политичкиим елитама САД и 

појединих чланица ЕУ, те посебно 

аутошовинистичким организацијама у Србији, да 

не виде да исту такву кампању, само подржану 

из иностранства воде за Бошњаке током не три 

или десет већ пуних двадесет и три године.  

Колика је приврженост бошњачких политичара 

Дејтонском споразуму и мирољубивом решењу 

јасно сведочи изјава заменика министра 

одбране БиХ Емира Суљагића, злогласног због 

учешћа у недемократској и антиуставној 

Коалицији „1. Март“, те због увредљивих изјава 

о Републици Српској. Суљагић је крајем јула 

2015. године изјавио да би референдум о 

питању правосудне надлежности у Републици 

Српској могао да изазове рат.  
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Дакле, само демократско изјашњавање грађана 

РС о неком важном питању могло би бити повод 

за рат. О плановима за оружани напад на РС 

писао је новинар Политике Мирослав Лазањски  

који је тврдио да је дошао у посед плана који 

повезује са Суљагићем. Према том плану напад 

на РС пошао би од неконтролсисане, добро 

наоружане јединице Оружаних снага БиХ са 

седиштем у Бихаћу. Ускоро се другачији план 

истих циљева појавио на фејсбук профилу 

„Бошњаци“.   

Занимљиво је да на ове наводе није било 

званичних реакција, па чак ни од српских 

коалиционих партнера Демократског фронта - 

странке којој  Суљагић припада. 
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--------------------------------------------------------------------- 

Током 2014. и 2015. српски народ у РС/БиХ био 

је под великим притисцима иако му нису 

наметнути ревизија Дејтонског споразума, 

министарство пољопривреде, избор четвртог 

члана председништва БиХ, заједнички школски 

програми... притисци су данас највећи од 2005. 

године и кулминацију ће досегнути у новембру 

и децембру 2015. године.  

Посебно је значајна злоупотреба злочина у 

Сребреници и коришћење властољубивости 

власти у Београду као и подела у политичкој 

елити РС.  

Прихватање од стране СДС и ПДП да дан 

злочина у Сребреници постане дан жалости за 

читаву БиХ само је продубило сукобе, а није 

приближио бошњачку јавност спознају 

чињенице да су злочини вршени и над Србима 

и то од стране грађана бошњачке 

националности и у име Бошњака. 
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Федерација БиХ 

Током скоро пуних 20 година од краја рата у 

Босни и Херцеговини, живот малобројних Срба 

који су остали на територији већег босанско-

херцеговачког ентитета или се на њу вратили, 

био је тежак, неизвестан и без суштинских 

промена на боље. Од предратног српског 

становништва које је бројало око пола милиона, 

преостао је тек десети део. Коначни резултати 

првог послератног пописа из 2013. године још 

увек нису обрађени и објављени, док 

прелиминарни не дају никакве индиције о 

евентуалном расту броја Срба на овој 

територији.  

Данас у 155 насеља на територији Федерације 

БиХ, у којима је до рата живело 12.113 Срба, 

више нико не живи. Процењује се да је током 

грађанског рата из БиХ у Републику Србију 

избегло или било прогнано око 750.000 Срба, 

свега 200.000 њих се ту и задржало. 

Проблеми с којима се преостали Срби сусрећу 

огледају се у дискриминацији, како спонтане 



30 
 

тако и институционалне, званичне природе, 

претњама по безбедност, и немогућности да се 

остваре њихова имовинска и друга грађанска, 

али и елементарна људска права.  

Случај конституисања Дома народа Федералног 

парламента најсликовитије илуструје 

институционализовану дискриминацију  коју 

Срби овог ентитета трпе. Првобитни недостатак 

једног српског делегата се проширио на њих 

четворицу, будући да је Централна Изборна 

Комисија БиХ одбила кандидатуре тројице 

кандидата након што је утврђено да њихово 

пређашње  национално изјашњавање није било 

српско. У таквом крњем саставу, који чини 13 од 

обавезних 17 представника српског народа, ово 

тело, мимо уставних и законских одредби, 

функционише већ пола године. 

 Од 13 изабраних српских представника, само 

тројица долазе из редова партије чије се 

седиште налази у РС (СНСД). Поред системске 

дискриминације којом органи Федерације крше 

устав сопственог ентитета, овај пример сведочи и 

о економској и демографској слабости 
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федерацијских Срба као и о њиховој политичкој 

немоћи, будући да у кантоналним скупштинама 

свих 10 кантона чији сазиви укупно броје 289 

посланика, има свега 13 српских представника, 

односно свега 3 представника из редова српских 

странака.  

 

Осим на политичком, дискриминација Срба је 

видљива и на економском плану. У првом реду, 

она се тиче проблема с исплаћивањем пензија 

Срба зарађених на територији данашње 

Федерације БиХ. По овом основу, тај ентитет до 

2015. године Републици Српској дугује скоро 950 

милиона конвертибилних марака, док исти дуг 

расте за 6,5 милиона марака сваког месеца, због 

преко 18 000 месечних пензија које својим 

становницима уместо Федерације исплаћује РС. 

До овакве праксе дошло је након, по Републику 

Српску штетног, међуентитетског споразума из 

2000. године који је, мимо светских правних 

стандарда који се тог питања тичу, решио да се 

њиховим корисницима пензије исплаћују из оног 

фонда на чијој су се надлежној територији они у 

том тренутку нашли.  
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ПИО Фонд Републике Српске је исцрпео све 

домаће правне лекове, будући да је последњу 

од његових жалби одбио Уставни суд БиХ. 

Међународни суд правде у Стразбуру је одбио 

да се уопште позабави жалбом коју је РС 

поднела, наводећи у објашњењу да такву жалбу 

могу поднети само проблемом погођени 

појединци, или БиХ као држава. Као једина 

преостала могућност остаје политичко решење 

овог питања новим договором двају ентитета.  

 

Станарско право на преко 50 000 српских станова 

на територији Федерације БиХ остаје системски 

нерешено. Српски напор да се до решења дође, 

фебруара 2015. године претрпео је озбиљан 

ударац. Наиме, Европски суд за људска права у 

Стразбуру донео је одлуку у случају „Алексић 

против БиХ“, по којој припадници некадашње 

ЈНА немају станарско право на територији Босне 

и Херцеговине, уколико су своје стамбено 

питање у међувремену (23 године од почетка, 

односно 20 година од краја рата) решили у некој 

другој од бивших југословенских република.  
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Ово важи чак и за оне станове који су били 

откупљени и тако постали предмет приватног 

власништва.  

Цинизму ове одлуке доприноси и чињеница да 

је станарско право ускраћено и онима који га ни 

у међувремену нису остварили, као што је то 

случај с поменутим Алексићем, искључиво по 

основу теоретске могућности да они то у 

будућности учине.  

 

Малобројни Срби повратници се у Федерацији 

БиХ суочавају с бројним проблемима. Органи 

Федерације се оглушују о њихове основне 

потребе, лишавајући их чак и адекватне законске 

и физичке заштите од напада на националној 

основи којима су често изложени. Током 2014. и 

2015. године, Срби повратници су се на 

територији федералне општине Маглај суочили с 

низом напада на њихову имовину. У почетку, 

надлежни органи нису чак ни излазили на терен, 

да би након вишемесечног понављања оваквих 

инцидената локални Срби од полиције добили 

неформално признање да су њихови починиоци 
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познати, али да тужилаштво Зеничко-добојског 

кантона остаје пасивно по питању њиховог 

процесуирања.  

 

У подгрмечком селу Бенаковац, федералне 

власти не само да нису обезбедиле поправку 

путне инфраструктуре за Србе повратнике, већ су 

њихову самосталну иницијативу да то учине 

омеле.  

 

Повратници у општину Купрес такође се 

суочавају с низом проблема. Иако су пре рата на 

територији општине Срби представљали већину, 

данас готово да их нема међу запосленима у 

локалној самоуправи, док је обичном 

становништву ускраћен приступ српским 

штампаним и електронским медијима.  

Један инцидент с краја пролећа 2015. године 

показао је да Срби ни као туристи често нису 

добродошли на територији Федерације БиХ. Реч 

је о физичком нападу на српске мотоциклисте из 

Чачка који се догодио на Баш Чаршији, 

централном делу града Сарајева у суботу 30. 

маја 2015. године.  
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Група од око 20 изгредника прво је вербално а 

затим и физички насрнула на српске бајкере због 

мајице са сликом двоглавог орла, односно 

српским грбом, коју је један од њих носио.  

Према сведочењу нападнутих, сарајевска 

полиција је прво сачинила записник о 

инциденту, да би га недуго потом поцепала, а 

нападнуте Србе просто спровела до 

међуентитетске линије где је старање о њима 

преузела полиција Републике Српске. О 

свеукупној дискриминацији Срба од самог 

инцидента можда и више сведочи јасно одсуство 

било какве званичне реакције власти 

Федерације. 
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У протеклој години настављен је тренд 

назадовања положаја српске заједнице у 

Хрватској. 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, а ширење антисрпских 

ставова и даље je један од главних темеља 

политичке мобилизације у Хрватској, што је 

посебно дошло до изражаја у председничкој 

кампањи децембра 2014 – јануара 2015. 

У периоду август 2014-август 2015. није дошло до 

значајнијег помака у решавању питања повратка 

избеглих, повратка имовине, кажњавања 

одговорних за злочине над Србима у време рата 

1991-1995, права на пензије.  

Међу Србима у Хрватској, као и у хрватској 

јавности говори се о скором потпуном нестанку 

српског живља на просторима ове државе.  
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Одлука МСП по којој су одбачене међусобне 

тужбе Хрватске и Србије за геноцид, као и 

пуштање Војислава Шешеља из Хашког 

трибунала усталасали су ионако крхке односе 

између две земље. 

Хрватска прослава Олује 

Петог августа 2014. године у Книну је обележена 

19. 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 око 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 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. 
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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“. 

Прослави операције Олуја у Книну 2014. није 

присуствовао нико од званичних представника 

српске мањине. Једини “српски” представник на 

прослави био је Вељко Џакула, који је овој 

церемонији присуствовао и ранијих година.  

На прослави је истакнуто да је реч о остварењу 

„тисућљетњег сна“ о независној хрватској 

држави а церемонија је обележена звиждуцима 

упућеним председнику владе Зорану 
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Милановићу и тадашњем председнику Хрватске 

Иви Јосиповићу. 

Истовремено, у месту Чавоглаве у шибеничко-

книнској жупанији проусташки хрватски певач 

Марко Перковић Томпсон одржао је концерт 

поводом прославе Олује, на коме се окупило 

100.000 људи. Централни део прославе одржан 

је испред локалне цркве. На концерту су, већ 

традиционално за скупове на којима пева 

Томпсон, примећена усташка обележја и заставе. 

Као и ранијих година, ни поводом прославе 19. 

годишњице Олује није забележена икаква 

реакција међународне заједнице поводом 

шовинистичких испада против Срба. 

Уочи 20. годишњице операције Олуја Хрватска је 

најавила дводневну прославу у бројним 

градовима, као и велику војну параду у Загребу 

4. августа. Тим поводом хрватски министар 

одбране Анте Котромановић изјавио је: 

„Желимо ових 20 година прославити на најјачи 

начин. Ступићемо у контакт са свим градовима и 

направити прославе од Карловца, Госпића и 

Книна и направити да то буде обележавање 
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наше победе у част 20 година од наше победе и 

победе наших генерала пред Хашким судом". 

Председница Хрватске искористила је присуство 

заменика градоначелника Книна састанку 

поводом припреме обележавања Олује да 

истакне како ће „и Срби у Книну судијеловати у 

тој прослави“. Представници прогнаних Срба 

позвали су Хрватску да престане са 

глорификацијом Олује и да процесуира ратне 

злочине над Србима. 

Ратни злочини и хрватско правосуђе 

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.  

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

Бачелић, командант вода извиђачке јединице 

113. бригаде ХВ у доба Олује, осуђен на пет 
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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!“ 

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 медије 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 

четири мјесеца 2014. године није покренута нити 

једна истрага нити је оптужен иједан припадник 

ХВ-а или МУП-а РХ.“ 



44 
 

Почетком јануара 2015., непосредно након 

победе кандидата ХДЗ на председничким 

изборима,  

Уставни суд Хрватске укинуо је пресуду 

Бранимиру Главашу, којом је осуђен због 

злочина над српским становништвом у Осијеку 

1991. године. У поступку пред загребачким 

Жупанијским судом он је претходно осуђен на 

осам година робије због убиства најмање десет 

Срба у Осијеку. Казну су потврдиле и правосудне 

институције БиХ у којој је овај осуђеник тражио 

да служи казну. Уставни суд Хрватске делимично 

је уважио уставну тужбу Главаша која се 

односила на проблем различите судске праксе 

казнених судова. 

Главаш је био једини хрватски политичар икада 

осуђен за ратне злочине и њему ће се поново 

судити у овим случајевима. Он је 2009. побегао 

из Хрватске, непосредно пре изрицања пресуде 

пред судом у Загребу. 

Децембра 2014., у сенци кампање за 

председничке изборе у Хрватској, Жупанијски 
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суд у Осијеку изрекао је казне од укупно 139 

година десеторици Срба који су ухапшени у 

Вуковару лета 2013. 

Хапшење Срба извели су припадници 

специјалних јединица Хрватске под пуном 

борбеном опремом, иако су ухапшени у том 

тренутку обављали радове на својим имањима. 

Хапшење се десило свега 10 дана пошто је 

Хрватска ушла у ЕУ. Они су осуђени због злочина 

над цивилним становништвом у Трпињи 1991. 

године. На пресуду је једино реаговао Милорад 

Пуповац навевши да је „тих 139 година у збиру је 

знатно више него збир свих година затвора које 

су добили припадници хрватске војске и 

полиције осуђени за злочине почињене над 

Србима, било да је реч о Медачком џепу, Сиску, 

Осијеку…“. 

Одлука МСП о тужби и противтужби за 

геноцид 

Трећег фебруара 2015. Међународни суд правде 
у Хагу одбацио је хрватску тужбу и српску 
противтужбу поводом злочина почињених на 
простору Хрватске. Србија и српске власти су 
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ослобођене оптужби да су починиле геноцид, 
док је за контратужбу наведено да Србија није 
доказала да су хрватске снаге у акцији Олуја 
починиле геноцид. 

Суд је нашао да су широм Хрватске почињени 

многи тешки злочини од ЈНА и српских снага, 

који представљају тзв. материјални елемент 

кривичног геноцида, али и да у тим злочинима 

нема геноцидне намере, тј. намере да буде 

уништена национална односно етничка група 

или њен део, па је хрватски тужбени захтев 

одбијен. 

Противтужба Србије, која се односила само на 

акцију Олуја такође је одбијена због непостојања 

геноцидне намере иако је суд утврдио да су 

хрватске снаге починиле одређене злочине 

током и након акције Олуја, који испуњавају 

критеријуме из члана 2. Конвенције и могу се 

окарактерисати као материјални елемент 

геноцида. 

Суд се осврнуо и на Брионске транскрипте у 

којима је забележена изјава хрватског 

председника Туђмана да је циљ операције Олуја 
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„нанети такве ударце да Срби практично 

нестану“. 

Суд је установио да се из Туђманових речи не 

може закључити да је постојала намера да се 

Срби у Крајини физички истребе у смислу 

Конвенције о геноциду, већ да се његове изјаве 

морају посматрати у светлу „војних циљева”. 

Хрватска је тужбу поднела 1999. месец и по дана 

након завршетка агресије на СРЈ. Србија је 

контратужбу поднела 2010. након више неуспеха 

да се договори са Хрватском о повлачењу тужбе. 

Све време процеса српска страна је иницирала и 

показивала спремност да повуче тужбу што 

показује однос српске државе према српским 

жртвама. Са друге стране, хрватски политички 

представници, иако свесни да тужба тешко може 

да буде усвојена, нису могли да је повуку због 

огромног притиска националистичког и према 

Србима непријатељског набоја који је у Хрватској 

годинама врло присутан као фактор политичке и 

националне мобилизације и хомогенизације. 
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Непосредно након изрицања пресуде, хрватски 

министар правосуђа Орсат Миљнић изјавио је да 

ће хрватска судити војном врху ЈНА, а касније је 

то поновио додавши да ће им судити и у 

одсуству.  

Хрватски председник владе Зоран Милановић 

изјавио је да ће та земља оспорити улазак Србије 

у ЕУ док примењује Закон о ратним злочинима. 

Европски парламент је у марту на предлог 

Хрватске усвојио амандман на резолуцију о 

Србији у коме се тражи да одустане од 

јурисдикције над ратним злочинима почињеним 

ван територије Србије. 

Повратак имовине, стамбено збрињавање и 

остваривање права 

Суд у Стразбуру маја 2015. одбио је представку 

Србина Илије Лакобрије који је указао да му се у 

Хрватској онемогућава повраћај имовине која је 

конфискована 1992. године, указујући на 

процедуралне и правне недоследности 

хрватских органа које упућују на намеру да му се 

онемогући повраћај имовине.  
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Процене су да потраживања Срба који су у 

Хрватској живели и имали викендице достижу 30 

милијарди евра. Избегли Срби траже 600.000 

хектара земље, 14 милиона квадратних метара 

пословног простора, око 980.000 грла крупне 

стоке и 100.000 пољопривредних машина.  

Улагања Срба у самодоприносе и деонице 

процењена су на пет милијарди евра. 

Бројни подносиоци захтева за стамбено 

збрињавање суочени су са намерним 

опструкцијама државних институција било тако 

што добијају делимичне информације или их 

уопште не добијају. Како констатује хрватски 

омбудсман, „подноситељи тих захтјева нису на 

вријеме или уопће били обавијештени о потреби 

њихове надопуне и начело помоћи неукој 

странци није било примијењено“. Омбудсман 

такође констатује да је остваривање права на 

стамбено збрињавање (4375 захтева бивших 

носилаца, махом Срба) изван подручја посебне 

државне скрби знатно дуготрајнији него у 

подручјима посебне држане скрби. 
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Мржња према Србима и раст фашизма 

Као и протеклих година, и у периоду јул 2014 – 

јул 2015. у Хрватској је дошло до раста 

национализма па и отвореног фашизма према 

Србима.  

Ово је примећено како у извештају Стејт 

дипартмента о људским правима у Хрватској, 

тако и у Извештају руског Министарства спољних 

послова о расту неонацизма у Европи. 

Крајем јула 2015. на железничкој станици у 

Загребу група хулигана ушла је у воз и бејзбол 

палицама претукла неколико момака српске 

националности од којих је један хоспитализован 

али тек у Словенији. Све време псовали су им 

„српску мајку“ и вређали их. Повређенима није 

указана лекарска помоћ а хрватска полиција 

тврди да су је одбили. 

Јула 2015, поводом Дана устанка у Другом 

светском рату, представници Српског народног 

вијећа и Савеза антифашистичких бораца и 

антифашиста Републике Хрватске (САБА РХ) 

окупили су се у Србу.  
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Иистовремено је организован и контраскуп 

десничарске странке права (А-ХСП) са кога су 

упућени усташки поздрави а у својим говорима 

негирали су геноцид над Србима у Јасенивцу и 

Јадовну. 

На фудбалској утакмици између Италије и 

Хрватске у Сплиту на самом терену, на травњаку, 

уочен је уцртан кукасти крст. Са хрватских 

стадиона се готово редовно чују усташки 

покличи „за дом спремни“ и увреде на рачун 

Срба. 

У Извештају руског министарства спољних 
послова о неонацизму у Европи, посебно 
поглавље посвећено је Хрватској. Наводи се да 
су агресивни национализам, етничка и верска 
нетолеранција усмерени углавном против Срба. 
Такође се наводи да је током протеклих 19 
година 30.000 Срба прихватило католицизам. 
Извештај руског министарства констатује да у 
Хрватској не постоје закони који спречавају 
историјски ревизионизам и негирање ратних 
злочина, те да многи локални промотери 
усташтва добијају подршку, уз посебно 
апострофирање извођача Марка Перковића 
Томпсона. 
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У извештају о стању људских права у Хрватској за 

2014. годину, који је израдио Стејт дипартмент 

констатује се посебно према српској мањини 

присуство друштвене дискриминације и насиља. 

Попут извештаја Министарства спољних послова 

Русије, и Стејт дипартмент наводи јавно 

испољавање профашистичког сентимента и 

вандализма према споменицима у знак сећања 

на Холокауст. Такође се наводи да Српска 

православна црква у Хрватској суочава са 

реституцијом имовине. У америчком извештају 

се наводи да осам српских основних школа у 

Вуковару има проблеме са регистровањем, те да 

је у школама у Вуковару „присутна сегрегација 

због захтева Срба да остваре своја законска 

права да прате свој наставни програм“.  

Констатује се да је присуство сегрегације 

допринело маргинализацији ученика и 

миграцији у Србију на даље образовање. 

Када је о положају Срба у Хрватској реч, постоји 

тренд инсистирања да се они ословљавају као 

„хрватски Срби“, што је приметно у иступима 

готово свих хрватских државних чиновника. 
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Деловање „Хрватске православне цркве-

заједнице“ 

У Хрватској и даље делује Хрватска 
православна заједница која се реактивирала 
децембра 2012. Реч је о организацији која је 
први пут основана (под нешто другачијим 
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. Иако 
је годину дана раније, реагујући на појаву ове 
организације, хрватски председник Јосиповић 
рекао да такве „деструктивне организације не 
могу бити регистроване“, ово удружење је убрзо 
уредно регистровано у Хрватској и наставило је 
да дела. 

Ово удружење делује и даље. На званичној 

интернет-презентацији овог удружења,_ као и на 

Фејсбук-страници,_ 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. 
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Кршења права Срба 

Према оцени Амнести Интернешнл-а Срби у 

Хрватској настављају да се суочавају са 

дискриминацијом приликом запошљавања у 

јавном сектору као и у случајевима реституције 

станарских права која су им одузета током рата 

1991-1995. 

У Хрватској је у протеклој години забележен 

велики број случајева кршења права Срба. Обим 

и број ових прекршаја је велик, а многи од њих 

детаљно су побројани у Билтену бр. 3 Српског 

националног вијећа објављеног под насловом 

„Насиље и несношљивост према Србима у 

2014.“_ Имајући у виду да су у овом документу 

детаљно побројани и бројни примери 

дискриминације српске заједнице у Хрватској, 

Напредни клуб их неће наводити у овом тексту, 

али скрећемо пажњу на неке значајне податке 

наведене у билтену СНВ. 

Како се наводи, приметан је раст Интернет 

портала у Хрватској који користе десничарски 

дискурс, посежу за историјским ревизионизмом 
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и воде кампање против мањинских заједница. У 

билтену се констатује да највећи број догађаја 

који су имали обиљежја међуетничке 

нетрпељивости и у 2014. евидентиран је на 

Подручјима посебне државне скрби, односно на 

подручјима у којима живи највећи број Срба 

повратника. У 2014. на тим су подручјима укупно 

забиљежена 44 догађаја која су имала обиљежја 

међуетничке нетрпељивости, од чега се њих 32 

почињена на штету Срба. Са друге стране, Клуб 

заступника СДСС-а у хрватском сабору и СНВ 

забиљежили су 82 случаја етнички мотивираног 

насиља, несношљивости и говора мржње против 

Срба у 2014. години. 

Примећује се да се на ХТВ-у се већ годинама 

кроз емисију ТВ календар заступају 

ревизионистички ставови о улози Хрватске у 

Другом светском рату. „У истој емисији је 28. 

децембра, односно на годишњицу смрти 

усташког поглавника Анте Павелића, емитиран 

прилог у којем се тврди да је Павелић према 

'сугестијама Нијемаца донио расне одредбе и 

започео прогон Жидова, Срба и осталих 
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неистомишљеника' те да су 'прогони и оснивање 

концентрацијских логора ишли на руку 

четницима и комунистима који своје редове 

попуњавају људима избјеглим пред репресијама 

режима, а у НДХ до слома траје крвави 

грађански рат'. У прилогу није споменут податак 

да су у усташким конц-логорима убијене на 

десетине хиљада људи, међу којима и велики 

број дјеце, жена и особа старије животне доби 

нити је јасно наглашено да је Анте Павелић био 

ратни злочинац.“ 

Према извештају хрватског омбудсмана за 2014. 

годину, припадници етничке већине у Хрватској 

„заштиту етничких мањина перципирају најмање 

важном те у просјеку највише потичу националну 

искључивост, највише изражавају емотивну 

везаност уз властиту нацију те у највећем 

просјечном удјелу перципирају припаднике 

националних мањина као пријетњу. Етничке 

скупине које испитаници у највећем удјелу желе 

'избацит' из Хрватске су Срби (15,51%) и Роми 

(14,29%).“ Омбудсман констатује у Осијечко-

барањској и Вуковарско-сријемској жупанији 
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припадници српске мањине још увек осећају 

зазор и неповерење према хрватским 

институцијама. Срби врло често захтијевају 

анонимност при пријављивању дискриминације 

и кршења права, а још чешће се сустежу од 

покретања судских и других поступака. Нарочито 

наглашавају дискриминацију приликом 

запошљавања, наводећи да је запошљавање 

Срба на том подручју спорадична појава. 

У јануару месецу, у време Божића, тројица 

српских младића из Вуковара приведена је 

пошто су на Фејсбук објавили фотографије на 

којима они стоје са српском државном заставом 

поред табле на којој је писало „Вуковар“ на 

аутопуту. Младићи су оптужени да су на Божић 

објавили ову фотографију, уз „непримерене 

коментаре". 

Онемогућавање употребе ћирилице – пресуда 

Врховног суда 

Иако је према попису становништва из 2011. 

године 27 јединица локалне самоуправе својим 

статутима било дужно да уреди остваривање 
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права на равноправну службену употребу језика 

и писма националне мањине, јер припадници 

одређене националне мањине чине минимално 

1/3 становништва, према подацима 

Министарства управе само их је 10 то у 

потпуности и учинило. 

Дана 12. августа 2014. Уставни суд Хрватске 

донео је одлуку у поступку покренутом на захтев 

хрватског сабора ради утврђивања да ли је 

референдумско питање које је предложио 

„Стожер за одбрану хрватског Вуковара“ у складу 

са Уставом Републике Хрватске. Одлуком је 

референдумско питање оцењено као неуставно, 

али је дефакто услишено захтеву „стожера“ јер је 

одложено увођење ћирилице на годину дана. 

Наиме, тај рок је дат Градском већу Града 

Вуковара да Статутом „пропише и уреди… 

индивидуална права припадника националних 

мањина на службену употребу свога језика и 

писма те јавноправне обвезе тијела државне и 

јавне власти између оних наведених у Закону о 

службеној упораби језика и писма националних 

мањина ("Народне новине" број 51/00. и 56/00. - 
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испр.) за које сматра да одговарају животним 

чињеницама и фактичним околностима у Граду 

Вуковару, у опсегу који не угрожава саму бит тих 

права, а истодобно уважава потребе већинског 

хрватског народа које извиру из још увијек живих 

посљедица великосрпске агресије почетком 90-

их година 20. стољећа те потребу праведног и 

правилног третмана српске националне мањине 

на подручју Града Вуковара“. Из овога 

произилази да је на Градском већу да прописује 

и уреди оно што је већ утврђено Законом о 

употреби језика и писма националних мањина. 

Штавише, влади Хрватске је прописано да у року 

од годину дана од објаве ове одлуке парламенту 

упути процедуру измене и допуне Закона о 

службеној употреби језика и писма националних 

мањина, те „да у раздобљу до доношења 

измјена и допуна Закона о употреби језика и 

писма националних мањина ("Народне новине" 

број 51/00. и 56/00. - испр.) надлежна државна 

тијела неће проводити тај закон на подручју 

Града Вуковара упорабом присилних мјера“. 
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У образложењу одлуке (28.1) се још наводи да 

„Уставни суд разумије животне проблеме и 

дубоке индивидуалне и колективне трауме 

грађана Града Вуковара који своје коријене вуку 

из разарајуће великосрпске агресије на Град 

Вуковар подузете у освајачком рату за хрватски 

териториј.“ 

Оваквом одлуком Уставни суд Хрватске: 

суспендовао је на најмање годину дана закон 

који се односи на употребу права и писма 

националних мањина у срединама у којима они 

чине најмање трећину; те фактички у недоглед 

зауставио примену закона јер није дат рок „до 

када морају да буду донете(!) измене закона. Уз 

то, одлука Уставног суда суспендује примену 

закона директно у подручју у коме је најбројнија 

управо српска мањина чиме је и озакоњена и 

потврђена њена институционална и правна 

дискриминација. 

 

 

 



61 
 

Дискриминација Срба приликом запошљавања 

Срби у Хрватској суочавају се и са 

дискриминацијом приликом запошљавања. 

Иако чине 4,36 одсто становништва, број Срба у 

државној управи износи готово дупло мање – тек 

2,29 одсто. Од завршетка рата па до данас у 

Вуковарско-сријемској жупанији није примљена 

ниједна особа српске националности иако је 

било заинтересованих, констатује хрватски 

омбудсман. 

Како истиче Дејан Михајловић, председник 
општине Крњак на Кордуну. Срби у Хрватској 
ретко добијају посао у јавној управи, а такође и у 
војсци, полицији, школству, здравству. Он указује 
и на проблеме приликом примене хрватског 
уставног закона по коме се Срби могу позвати на 
право предности приликом запошљавања, при 
једнаким условима. Како објашњава, за то се не 
добијају бодови, већ само значи да ћете имати 
предност уколико имате једнак број бодова са 
неким од кандидата. Највећи број бодова 
доноси интервју са пријављеним кандидатима за 
неки посао што, како указује Михајловић, отвара 
могућност за дискриминацију. 
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Повратак Срба и њихов нестанак 

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 

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). Не 

располажемо подацима да је овим резултатима 

уследио било какав коментар званичне Србије. 
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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 равноправну употребу језика и писма у 

градовима  и општинама у којима чине више од 

трећине укупне популације. 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,_ као и бројни протести. 

Према подацима УНХЦР-а, 31. децембра 2014. 

године у РХ је регистровано 133.561 повратник 

српске националности, што је више од 50% особа 

које су отишле из Хрватске до 1995. Углавном је, 

међутим, реч о старијим људима који се враћају 

у Хрватску како би умрли на свом огњишту. 
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На положај Срба у Хрватској у протеклој години 

негативно се одразила и одлука УНХЦР-а да буде 

укинут избеглички статус Србима из Хрватске.  

Као разлог за укидање овог статуса наведена је 

„промена околности које су довеле до 

расељавања,“_ 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. 

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. 

У студији „Идентитет Срба у Хрватској“ коју је 

објавио хрватски Институт за миграције и 

народности констатује се да се „та [српска] 

етничка заједница налази пред нестанком“. У 
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студији, која је рађена на темељу дубоких 

интервјуа са члановима српске заједнице широм 

Хрватске, наводи се да се значајан број Срба у 

градовима више не изјашњавају као Срби, те се 

истиче да „нема сумње да су Срби у Хрватској 

пред изумирањем“. Додаје се да је асимилација 

„присутна од ратних времена… поспјешена 

након рата стигматизацијом Срба и 

етномимикријом, а убрзана је и због бројних 

мијешаних бракова“. Аутор констатује и да је 

чињеница „да су Срби у већини крајева данас 

бројнији на гробљима него у селима“. 

Председничка кампања и избор новог 

хрватског председника 

Изборна кампања за председника Хрватске – 
децембар 2014 – јануар 2015 – донела је нови 
талас антисрпског расположења. Посебно су 
биле запаљиве изјаве кандидата ХДЗ који су 
комплетну кампању базирали на 
националистичкој реторици. Тако је једна од 
главних „увреда“ на рачун тадашњег 
председника Хрватске и кандидата СПД Иве 
Јосиповића била да је он Србин или да је 
просрпски настројен.  
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У другом кругу избора, за председника Хрватске 

изабран је кандидат националистичког ХДЗ 

Колинда Грабар Китаровић која је у свом првом 

обраћању након победе оспорила територијалну 

целовитост Србије. 

У првом обраћању у својству победника, који је 

уживо преношен на државној телевизији ХРТ, 

Колинда Грабар је изговорила: „Борићу се за 

права мањина у Хрватској да она буде још већа, 

али ништа мање нећу тражити за Хрвате у 

Србији, Војводини и у другим сусједним 

земљама“, што је поздрављено овацијама и 

аплаузом из публике. На реакцију Напредног 

клуба уследила је реакција других органа из 

Србије. Међутим, хрватска председница касније 

је поновила исту изјаву у интервјуу за српску РТВ 

„Б92“, док из Хрватске није стигло никакво 

извињење. 

И поред пољуљаних односа, инаугурацији 

Колинде Грабар Китаровић присуствовао је 

председник српске владе Александар Вучић.  
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Међу почасним званицама, међутим, нашли су 

се и проусташки певач Томпсон, као и Томислав 

Мерчеп који је оптужен за бројне злочине над 

Србима током рата. 

Нова хрватска председница Колинда Грабар 

Китаровић дала је неколико изјава које су 

пореметиле односе са Београдом али и 

узнемириле и српску мањину у Хрватској. 

Почетком јануара она је изјавила како су „Срби у 

Хрватској Хрвати“, те како Косово „више никад 

неће бити део Србије“_ На ову изјаву реаговао је 

председник српске владе истакавши да се 

хрватска председница „није добро изразила о 

Србима у Хрватској“ као и да их је тешко 

увредила називајући их Хрватима. 

Априла месеца хрватска председница оформила 

је „Вијеће за домовинску сигурност“ у чиле 

чланство је уврстила и генерале Готовину и 

Маркача. Реч је о хрватским генералима који су 

водили операције у којима су прогнани Срби у 

Хрватској и којима је суђено у Хашком 

трибуналу.  
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Срби у Хрватској су оценили да овај корак не 

доприноси изградњи поверења између српске 

мањине и хрватске државе. 

Односи Србије и Хрватске 

Хрватска је у периоду од јула 2014. до јула 2015. 

у неколико наврата заоштрила односе са 

Србијом. Односи су посебно назадовали пошто 

је из Хашког трибунала пуштен лидер Српске 

радикалне странке др Војислав Шешељ, чему се 

Хрватска оштро противила у бројним 

међународним форумима називајући га ратним 

злочинцем, мада је реч о човеку који није 

уопште ни осуђен иако против њега траје процес 

више од 13 година. 

Ради се о човеку који је држављанин Србије и 

лидер политичке странке која је 

ванпарламентарна и нема никакав релевантан 

утицај на српско јавно мњење. 

Иако није реч о држављанину Хрватске, 

парламент ове земље новембра месеца 

једногласно је усвојио Декларацију поводом 

пуштања Шешеља на слободу а у којој се Савет 
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безбедности Уједињених нација позива да хитно 

расправи деловање Трибунала у овом случају. 

Декларацију је иницирала независни посланик, 

иначе некада премијер Хрватске, Јадранка 

Косор. Хрватска се иначе противила дебати о 

Хашком трибуналу коју је 2013. у установама УН 

иницирао тадашњи председник  Генералне 

скупштине УН Вук Јеремић.   

Убрзо након тога, поново на иницијативу 

Хрватске, Европски парламент изгласао је 

резолуцију у вези са Војиславом Шешељем, 

којом се Хашки трибунал позива да преиспита 

услове његовог пуштања на слободу, а од 

српских власти се тражи да се ограде од његових 

изјава. Поједини посланици хрватске екстремне 

деснице, присутни у ЕУ парламенту, оптужили су 

власти у Београду да се „прећутно слажу са 

Шешељем“ а у вези са његовим политичким 

ставовима. Иако је било говора о доласку 

председника хрватске владе Зорана Милановића 

у Београд, до те посете није дошло управо због 

нових компликација у односима две земље 

након пуштања Војислава Шешеља на слободу. 
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Након што је 1. априла 2015. пред Палатом 

правде у Београду лидер СРС запалио хрватску 

заставу – поводом чега су српске власти 

моментално покренуле поступак против њега – 

Хрватска је уложила демарш Србији и повукла 

свог амбасадора на консултације. Са друге 

стране, приметно је да Хрватска није била ни 

приближно овако агилна у реакцијама док је у 

Вуковару током 2013. као и касније трајало 

насиље према ћирилици и дискриминација 

српских грађана и симбола. 

У Београду је у децембру одржан самит Кине и 

16 земаља Централне и Источне Европе. 

Хрватска је једна од земаља позвана да 

учествује. Иако су готово све земље послале 

делегације са шефовима влада на челу, из 

Хрватске је стигла делегација на нижем нивоу 

коју је предводила министарка спољних послова 

Весна Пусић. Хрватски премијер отказао је 

учешће на скупу у Београду због тога што се 

српске власти нису оградиле од изјава Војислава 

Шешеља након повратка из Хага. Хрватска 

делегација је – мимо протокола и добре 
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дипломатске праксе – одбила да се сретне са 

делегацијом Србије иако је боравила у српској 

престоници на форуму чији је домаћин управо 

Србија. 

Срби у Хрватској о свом положају 

Срби у Хрватској свој положај оцењују као 
неповољан. За разлику од претходних година, од 
ове је приметан став у оценама Срба да не само 
да нема довољно интересовања из Србије, већ и 
да је српско становништво у Хрватској запало у 
стање апатије када је о њиховом положају и 
правима реч. 

Стигматизација и етничка дистанца је посебно 
присутна код младих који се, услед притиска 
старијих, одлучују на избегавање комуникације 
са Србима. Будући да српско друштво није 
интегрисано преовлађује утисак да хрватска 
држава није њихова те да им ту није место. 

Српске фирме у Хрватској су скрајнуте када је реч 
о јавним конкурсима за закуп државног 
пољопривредног земљишта или о тендерима за 
јавне набавке. Услед смањивања трошкова због 
економске кризе и у општинама са српском 
већином дошло је до смањења буџета. 
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Срби сматрају да у институцијама државе Србије 

не постоји довољно интересовања и адекватног 

разумевања њиховог положаја и позиције у 

Хрватској, те да нема ни довољно јавних иступа 

који би одговорили на провокације и 

дискриминацију хрватских институција и јавних 

делатника. 

Људи ангажовани у српској култури, пре свега 

музичари, годинама упозоравају на неједнак 

третман у Хрватској и онај какав хрватски 

извођачи имају у Србији. Тако Звонимир Ђукић 

Ђуле, који предводи познати састав „Ван Гог“ 

наводи да медији у Хрватској нису отворени за 

српску музику док хрватски музичари нижег 

квалитета имају велике промоције у Србији. 

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,   већа ангажованост конзулата у подели 

држављанстава Србима, као и јасан програм 

економске подршке. 
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Оцена је и самих Срба да они са своје стране 

нису нашли прави одговор на новонастале 

околности након губитка конститутивности и 

рата. 

--------------------------------------------------------------------- 

Положај Срба у Хрватској у протеклој години 

погоршан је у односу на претходне. Реч је о 

наставку тренда који траје од осамостаљења 

ове државе. 

У Хрватској се Србима оспоравају грађанска, 

мањинска и људска права. Не примењују се 

уставне одредбе о праву на језик, као ни 

Ердутски споразум. Срби су дискриминисани 

приликом запошљавања, остваривању права 

пред хрватским институцијама, а чести су и 

шовинистички испади у свакодневном животу. 

Одлуком Уставног суда увођење ћирилице у 

Вуковару, иако су за то испуњени сви законски 

услови, одложено је на најмање годину дана, а 

вероватно и више пошто није прописан рок до 

када закон мора бити измењен. 
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Након пресуде МСП, у време изборне кампање 

за председника и са приближавањем 20. 

годишњице Олује у Хрватској константно траје и 

јача националистички и шовинистички набој 

према Србима. 

Српско питање се стално држи као отворено 

преко дискусија о рату и ћирилици. Залагање за 

права Срба и било какво идентификовање са 

Србима у Хрватској види се као антидржавно и 

антихрватско деловање. Срби у Хрватској су под 

притиском да прихвате Олују као 

„ослободилачку акцију“ и занемаре етничко 

чишћење и убиства која су почињена. Иступи у 

овом правцу су посебно појачани уочи прославе 

20 година од Олује. 

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 

план за Србе у Хрватској.  
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Напротив, за разлику од хрватске стране која 

много јасније дефинише своје захтеве и износи 

их, званични Београд, чини се, нема јасан план 

осим да се декларативно позива на помирење и 

константно повлачи пред хрватским иступима. 

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. 

Иступи и изјаве хрватских политичара потврдили 

су предвиђана из извештаја за претходну годину, 

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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Коначни резултати парламентарних избора у 

„Репубљик Косова“ проглашени су 4. јула, више 

од месец дана после њиховог одржавања 8. јуна 

2014. године. Коалиција око Демократске 

партије Косова предвођена Хашимом Тачијем 

освојила је 37 посланичких места, Демократски 

савез Косова стекао је 30, Покрет 

„Самоопредељење“ Аљбина Куртија 16, 

Алијанска за будућност Косова Рамуша 

Харадинаја 11, „Српска листа“ 9, Иницијатива за 

Косово 6, Партија Демократски просперитет 1, 

док су друге националне мањине поделиле 10 

резервисаних посланичких мандата.   

Влада Косова последица коалиције две 
најутицајније странке изабрана је после 
шестомесечних преговора 9. децембра 2014. 
године. Премијер ове владе постао је Иса 
Мустафа из ДСК док је Тачи постао први заменик 
премијера и шеф дипломатије. Иако није била 
потребна за одржање већине у владу је ушла и 
српска листа. Бранимир Стојановић, председник 
општине Грачаница постао је један од тројице 
заменика премијера (уз Хашима Тачија и Кујтима 
Шаљу).  
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Стојановић је остао једини од заменика 

премијера без ресора, из српске листе су још за 

министре изабрани и Љубомир Марић као 

министар за локалну самоуправу и Александар 

Јаблановић, министар за повратак и заједнице.  

Избор нове владе омогућио је наставак 

преговора између Београда и Приштине. 

Преговори су и обновљени два месеца касније. 

Одмах по обнови преговора постигнут је 

споразум о правосуђу. Српска страна, коју је 

предводио премијер Вучић, била је изузетно 

задовољна исходом. Тврдила је да је постигнута 

по српски народ повољнија размера у етничком 

саставу судијских и тужилачких колегијума. На 

другој страни за албанског премијера „Репубљик 

Косова“ Мустафу најважније је било да је 

обједињен косовски правосудни систем. Етнички 

мешовита структура судија и тужилаца била је за 

њега питање преговора. Вучић је морао да 

објашњава зашто у Митровици има више 

изабраних судија Албанаца тврдећи да је 

најважније како је у мањим српских срединама 

где ће, наводно „бити решавана велика већина 
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случајева“. Две стране нису успеле да се 

споразумеју око надлежности Заједнице српских 

општина и имовине на чему је инсистирала 

српска влада или Цивилној заштити и мосту на 

Ибру што је захтевала албанска страна.  

Када су се у априлу састали други пут двојица 

премијера нису више били у стању да се 

договоре. Српска страна је прихватила отварање 

још два гранична прелаза. Такође српска страна, 

која до скора није признавала приватизацију 

затражила је да Срби са севера у њој учествују. 

Иса Мустафа је касније изјавио: „То је њихова 

жеља и то им треба омогућити, али уз пуно 

поштовање косовских закона“. Албанска страна, 

међутим, према каснијој изјави Александра 

Вучића, није желела да се споразуме око 

Заједнице српских општина зато што не жели 

њено формирање.  

Занимљиво је да отворену албанску опструкцију 

нису примећивали страни посредници. За све 

застоје и тешкоће могле су, у најбољем случају, 

бити одговорне само обе стране.  
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На каснијим преговорима на српску страну су 

извршени притисци како би попустила и предала 

целокупну управу над хидро-електраном 

Газиводе (која се делом налази и у Централној 

Србији).  

Србији су непрекидно испостављани захтеви и 

она је условљавана ионако спорим и неизвесним 

напредовањем ка чланству у ЕУ. Преговори око 

позивног броја за Косово, где је српска страна 

била спремна да затражи нови број за Косово уз 

одређене услове око присуства српског 

оператера, одбачени су. На сцену је ступила 

наводно неутрална Аустрија, држава која је 

упркос тешком ауторитарном и тоталитарном 

наслеђу била чврсто опредељена и на сваки 

начин осим оружано учествовала у грађанским 

ратовима на страни непријатеља српског народа, 

понудила је да она затражи број.  

Компромис како га виде европски посредници 

и албанска страна подразумевају безусловни 

пристанак Србије на све њихове захтеве.  
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Српски народ под влашћу „Репубљик Косову“ 

непрекидно је изложен малтретирању и 

понижавању. Тек што је влада „Репубљик 

Косова“ изабрана активисти Покрета 

„Самоопредељење“ и удружења „Протести 

мајки“ спречили су прогнане Србе да посете 

цркву и гробље у Ђаковици. Министар за 

повратак и заједнице Јаблановић је поводом 

тога касније изјавио: „Ово је велики празник, 

дивљаци који су онемогућили Србима да дођу 

својим запаљеним кућама неће служити никоме. 

Ми ћемо тражити одговорност министра 

унутрашњих послова поводом овог догађаја.“ 

Због једне речи – „дивљаци“ – настала је 

дуготрајна криза која се завршила сукобима на 

улицама и рањавањем косовских полицајаца и 

грађана (рањено је 19 полицајаца и 3 новинара). 

Јаблановић је сместа осуђен од стране власти 

општине Ђаковица које су право на кретање и 

верске слободе Срба повезали са ратним 

злочинима из рата који се одиграо пре петнаест 

година. Такође спречавање слободе кретања 

назвали су правом на „миран протест“.  
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Поред насиља на улицама атмосферу погрома 

подстицале су критике и напади са свих страна: 

од студената, преко политичких странака до 

амбасадорке САД. Јаблановић је покушао да 

објасни шта је изјавио и да се извини. Поред 

покрета за „Самоопредељење“ и Алијанса за 

будућност Косова Рамуша Харадинаја затражила 

је смену Јаблановића. Хашим Тачи, заменик 

премијера и председник Демократске партије 

Косова је тражећи смену Јабановића од свог 

коалиционог партнера, тврдио да таква изјава 

„смета чак и српској националној мањини“. 

Наведеном треба додати и покушај албанске 

владе на Косову и Метохији да приватизује 

туристички комплекс на Брезовици у потпуно 

српској средини. Под притиском из ЕУ овај 

покушај је обустављен, али је јасна стратегија 

која је више пута примењена у обесправљивању 

српског народа.  

Иако се не може упоредити са 1999. и 2001. 

годином безбедност на Косову и Метохији 

никако није задовољавајућа. Посебно су после 

формирања владе и кризе око министра 
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Јаблановића учестали напади и пљачке Срба, 

нарочито повратника у већински албанским 

срединама.  

Током 2014. и 2015. године политичка права 

српског народа на Косову-Унмик су умањена.  

Иако је несумњиво добро што српски народ не 

представља странка настала политичким 

инжињерингом албанских и страних полицијских 

служби, „Српска листа“ је попуштањем српске 

владе око Бриселског споразума и услова избора 

изгубила сваку аутономију и било какву 

стабилнију позицију неопходну за успешно 

вођење политике.  

Улазак у владу којој није била неопходна за 

постизање скупштинске већине и кампања 

против Јаблановића додатно су умањиле њен 

политички значај. Криза око Јаблановића, 

посебно злоупотреба судства у сврхе албанског 

шовинизма,  није заштитила породице жртава из 

екстремно радикализоване албанске заједнице 

Ђаковице већ је одредила место Србима на 

албанском Косову.  
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Неуспех преговора око спровођења Бриселског 

споразума, јединство албанске политичке елите 

око негативног односа према свим Србима, 

пристрасност САД и ЕУ и неспремност да осим 

симболичних уступака прихвате било какав 

споразум  осим можда динамике остваривања 

максималног државног и националног 

програма косовскометохијских Албанаца, 

довели су до жалосног стања у коме се налази 

српски народ у отцепљеној покрајини.  

--------------------------------------------------------------------- 

Оцењујемо да је стање политичких и других 

права српског народа у Косову-УНМИК данас 

горе него прошле године и да све назнаке говоре 

да ће се даље погоршавати у наредној години. 
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У ситуацији када је српски народ један од два 

најбројнија и када српским језиком говори 43% 

становништва у овој држави, онда се анализа не 

своди само на питање мањинских права, већ на 

опште политичко, економско и културно стање у 

Црној Гори.  

 НАТО и Европска унија као главни 

покровитељи црногорске државе свих 

претходних година подстицали су негативну 

политику према Србима. која је проузроковала 

стварање изразито недемократске црногорске 

државе. Исти су покровитељи и над српском 

државом, која никада од стицања црногорске 

независности 2006. године није на прави начин, 

а у многим случајевима ни уопште, водила 

рачуна о својим сународницима. 

Претходних 12 месеци геополитичка питања су 
таква да ЕУ и НАТО имају жаришта на више  
места, те се стиче утисак да је из тих разлога 
Црна Гора несвесно престала да повећава ниво 
системске агресије према српском народу, што 
не значи да су претходна питања решена или да 
је Република Србија повећала свој утицај, иако 
је, чини се, право време за то.  
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Према информацији о заступљености 

мањинских народа и других мањинских 

националних заједница у државним органима 

и органима државне управе, у јавним службама 

ради 82,11 одсто Црногораца, док је свега 7,3 

одсто Срба запослено у јавној управи, иако 

Срби чине око 30 одсто становништва. 

Српски језик и ћирилица протерани су из наставе 

у основним и средњим школама, из уџбеничке 

литературе, као што су протерани и српски писци 

из лектире и читанки. Укинути  су сви књижевни 

часописи српских писаца који су 70 година 

штампани на српском језику и ћирилици, попут 

чувеног часописа „Стварање”_. 

Србима се крше Уставом и законима 

загарантована права, а једно од главних јесте 

равноправно и демократско учествовање на 

изборима. Подсећамо да су претходне изборе, 

на свим нивоима, окарактерисале 

неправилности и крађа гласова. Србима није 

дозвољено ни узимање српског држављанства у 

Црној Гори, док исти пример не важи за 

Црногорце у Србији.  
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Исто важи и по питању здравствене заштите за 

расељена лица. 

 Такође, СПЦ је у веома тешком положају и 

према њој је вођена веома агресивна кампања у 

којој предњачи невладина клерикална 

организација под називом  „Црногорска 

православна црква“. 

Председник Владе Црне Горе Мило Ђукановић је 

и ове године имао низ шовинистичких изјава од 

којих се издваја реченица да „његова мисаона 

матрица није да протера Србе из Црне Горе, а и 

кад би то хтео, не би му дозволиле институције”, 

чиме још једном ставља до знања да није 

премијер свим грађанима у својој држави. 

Црногорски премијер је недуго након изјаве о 

односу према Србима оценио да су многи хтели 

да у Црној Гори наметну „туђински језик” а не 

„свој црногорски”.  

Генерална директорка Директората за културну 

баштину Министарства културе Црне Горе 

Лидија Љесар, најавила је, у мају ове године, да 

ће табла са натписом да су српски војници 
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ослободили Будву, постављена 1931. године, и 

коју нису уклониле ни фашистичке ни 

комунистичке тоталитарне власти, бити 

уклоњена јер „оно што на њој пише не одговара 

историјским чињеницама“. Она је истакла да 

Министарство културе и Комисија за подизање 

спомен обележја немају право да са улаза у 

Стари град скину плочу „српским 

ослободиоцима Будве“ ако Општина не поднесе 

иницијативу за уклањање, али је најавила да ће 

она бити уклоњена по другом основу.  

„Имамо право да делујемо по Закону о заштити 

културних добара. Кроз пројекат о 

ревалоризацији Старог града третираћемо ово 

културно добро и све оно што није културни слој 

и не одговара историјским чињеницама, а што 

деградира то културно добро, биће уклоњено“, 

рекла је Љесар. „Културни слој није спомен 

обележје, већ оно о чему прича то спомен 

обележје. Спомен обележје је у ствари 24-сатни 

саобраћајац, који упућује којим путем треба ићи. 

Овај саобраћајац изнад улазних врата у Будви 

није добар и изазива колапс у саобраћају“.  
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На плочи, постављеној испод Венецијанског 

лава, уклесане су речи: „На успомену доласка 

храбре побједоносне Српске војске која послије 

јуначних побједа ослободи Будву, на Митровдан 

8. новембра 1918. поставља Општина Будва“. 

Изнад тог написа уклесане су ријечи Петра 

Другог Петровића Његоша: „Поколења дјела 

суде…“__ На овај скандалозни чин покушаја 

прекрајања историје и директног удара на 

српско становништво није било нити једне 

реакције из било које државне институције у 

Србији. 

Српски национални савет, формиран 2008. 
године, „успео jе протеклих година да сачува 
своjе наjважниjе проjекте и подигне квалитет 
тамошњих српских медиjа“, рекао је његов 
председник Момчило Вуксановић и подсетио да 
су формирани интернет-портал и часопис  Српске 
новине, као и Српски радио и телевизиjа, коjи су 
доступни на читавом подручjу Црне Горе преко 
два кабловска оператера. „Срби у Црноj Гори 
имаjу тако могућност да прате све што jе 
наjактуелниjе, а тиче се очувања идентитета 
српског народа“,  истакао је Момчило 
Вуксановић.  
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Oн jе, са посебним задовољством споменуо 

оснивање Kњижевне задруге „Српског народног 

виjећа“, коjа jе за врло кратко време од настанка 

издала више од 160 наслова на српском jезику и 

ћириличком писму, што сматра доприносом 

Савета очувању jезичког идентитета. 

Истовремено, 26. априла 2015. године, 

Вуксановић је констатовао  да jе „у Црноj Гори 

веома угрожен српски jезик и нарочито 

ћирилица“ и додао да у образовном систему ове 

независне државе „готово избрисана могућност 

да се користи српски jезик, српска књижевност, 

српска национална историjа и историjа 

уметности“. 

    Председник Републике Србије Томислав 

Николић учествовао је на самиту шефова држава 

Западног Балкана у Будви у јуну ове године, 

након чега су га примили представници 

опозиционе Нове српске демократије. Ово је 

била јединствена прилика да држава Србија 

снажније стане уз свој народ и покрене барем 

нека од низа горућих питања која потресају наше 

сународнике у Црној Гори и која им 

онемогућавају политички слободан и 
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равноправан живот. Пријем је организован у 

вили "Милочер", бившем летњиковцу династије 

Карађорђевић, при чему није споменуто питање 

враћања отете имовине српској династији.  

Председник НСД-а Андрија Мандић забринуто је 

истакао да су политика дискриминације према 

Србима и покушаји асимилације на највишем 

нивоу, те да је економска  ситуација веома лоша, 

много гора него у време заједничке државе . 

Председник Николић је међутим изјавио да 

Србија неће ништа урадити и на било који начин 

приморавати Црну Гору, јер су две земље у 

најбољим пријатељским односима. Уз ову, 

кљуну реченицу, којом се јасно види да Србија и 

даље не жели озбиљније да се бави питањима 

права свог народа, Николић је истакао да „права 

српског народа морају да се реше Уставом“.  

 Како је српски народ изградио анимозитет 

према недемократској Црној Гори говори и 

чињеница да се занемарљиво мали број 

домаћих туриста одлучио да ово лето проведе на 

црногорском приморју. Свега 2 %. 
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Нетрпељивост између два народа је све већа, 

држава Црна Гора наставља шовинистичку 

политику према Србима, једино Република 

Србија остаје нема на све догађаје, практично 

подржавајући овакав ток ствари, иако би, чини 

се, и као најзначајнији спољнотрговински 

партнер Црне Горе, морала да изврши већи 

утицај у борби за остварење загарантованих и 

проширење припадајућих права српског 

народа. 
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Напета међуетничка ситуација у Македонији, 

која тиња већ годинама, ескалирала је у мају ове 

године када је група албанских терориста ушла у 

оружани сукоб са македонском полицијом.  

 Македонска полиција предузела је акцију у 

Куманову како би спречила албанску 

терористичку групу да спроведе напад на 

званичне државне институције. Током ове 

акције владало је ратно стање у Куманову, 

пуцњава између две стране, евакуација 

становништва, а број страдалих се све више 

повећавао... Истовремено мисија ОЕБС у 

Македонији позвала је грађане на 

хладнокрвност.   

 Акција македонске полиције успешно је 

окончана, али уз велике губитке. Страдало је 

осам врхунских специјалаца, међу којима су 

тројица били Срби, Бобан Ивановић, Горан 

Стојменовић и Љубиша Аранђеловић. Напредни 

клуб је одмах реаговао на дешавања у БЈРМ, 

захтевајући реакцију српске државе, која је још 

једанпут немо пратила догађаје у региону, 

испред својих врата.  
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Подсећамо надлежне у Србији да у суседној 

Македонији, према подацима из пописа, живи 

37.000 припадника српске националности а 

њихов главни центар је управо Куманово, око 

кога се воде борбе са албанским терористима. 

 Македонски премијер Никола Груевски изјавио 

је да је разбијена терористичка група планирала 

масовна убиства у Македонији, попут напада на 

шопинг молове и спортска такмичења, што је 

могло да доведе до смрти 8.000 људи. Груевски 

је истакао да се македонска полиција суочила са 

до сада најсложенијом операцијом, али да је 

након 28 часова борбе успела да неутралише 

терористичку групу, која је планирала масовна 

убиства, напад на државне институције и 

дестабилизацију земље.  

  Претпоставља се да је један од главних мотива 

ове дестабилизације Македоније спречавање 

изградње руског гасовода „Турски ток“, те да је 

Македонија управо право место да он буде 

пресечен, односно заустављена његова 

изградња_. 

  



97 
 

Лидери успешно ликвидиране оружане групе 

били су Мухамед Краснићи, познат као 

„командант Малишева“, Мирсад Ндрецај, познат 

као „командант НАТО“, Сами Ушкини, познат као 

„командант Соколи“, Беи Ризај и Дем Шеху. Вође 

разбијене терористичке групе Дем Шеху и Бег 

Ризај били су телохранитељи лидера владајуће 

македонске партије Демократске уније за 

интеграцију, Алија Ахметија и хашког оптуженика 

Рамуша Харадинаја. Дем Шеху као припадник 

ОВК учествовао је у борбама на Косову и 

Метохији 1999. године, те у Македонији 2001. 

године, након чега је постао телохранитељ 

Ахметија, а често је био виђен и са другим 

функционерима ове партије.  

Бег Ризај, био је припадник ОВК у зони Дукађини 

(Метохија) у Србији, којом је руководио Рамуш 

Харадинај. Након рата на Космету био је 

Харадинајев помоћник. Сами Укшини или 

„командат Соколи“, рођен је у селу Морина код 

Ђаковице. Његова породица је била база ОВК за 

Косово, Прешево, Медвеђу, Бујановац и 

Македонију. Учествовао је у борбама у 
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Македонији у региону Липково. Мухамед 

Краснићи, познатији као командант Малишева, 

родом је из Малишева на Косову и Метохији, 

такође бивши припадник ОВК. Једини вођа 

терористичке групе који се није предао полицији 

је Мирсад Ндрецај, командант у НАТО алијанси. 

Из наведеног се види о каквим терористима је 

реч, те се може закључити да су ови сукоби 

ружна слика оних великих сила, које су 

практично развијале ову терористичку 

организацију и након рата на Косову и Метохији. 

Јасна је и идеолошка профилисаност терориста, 

чија је агресивна намера усмерена пре свега 

према Србима, а који су се „доказивали“ управо 

у рату са српским народом.  

 Влада Македоније донела је одлуку да 10. и 11. 

мај буду дани жалости због херојске погибије 

осам полицајаца. Међутим, ова одлука се није 

поштована у Струги, где испред општинске 

зграде током дводневне државне жалости, 

заставе нису спуштене на пола копља.  
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Грађани су револтирано реаговали, али нико из 

локалне самоуправе, коју предводи 

градоначелник из опозиционе Демократске 

партије Албанаца (ДПА) Зијадин Села, није давао 

објашњење за тај потез. Овај чин Албанаца 

говори да криза ни изблиза није завршена. 

Најозбиљнију реакцију на наведени сукоб у 

Македонији исказала је Руска Федерација чије је 

министарство спољних послова истакло да „на 

овакво стање у БЈРМ најпре утиче озбиљан 

недостатак владавине права и безбедности на 

Косову што је очигледно последица нерешеног 

косовског проблема у целини. Не могу се 

игнорисати ни све чешће великоалбанске пароле 

у региону”. 

Архиепископ Јован Шести, поглавар аутокефалне 

Охридске архиепископије која је у канонском 

јединству са СПЦ, после вишегодишњег заточења  

и даље је у немилости македонских власти које 

су му до данас изрекле пет затворских казни. 

Главни мотив и разлог његовог затварања јесу 

верска питања.  
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Осим СПЦ и Напредног клуба_ из Србије нема 
реакције иако се ради о својеврсном злочину 
који траје од 2003. године. 

 Од Охридског споразума из 2001. године којим 

је регулисан положај мањина, загарантована 

права Срба у Македонији углавном су поштована 

уз благу тенденцију погоршања, нарочито у 

последње две године.  

Највећи проблем поред недостатка верских 

права, везан је за употребу српског језика, а 

интересе Срба у овој држави најбоље штите 

Демократска партија Срба у Македонији и 

организација Српска заједница у Македонији са 

својих преко 7000 чланова. Такође, Срби у 

Македонији имају своје политичке представника 

– посланика у македонском парламенту и 

заменика министра културе. Организације Срба у 

Македонији, преко пројеката, из буџета те 

земље добијају око двадесет хиљада евра 

годишње. Гордана Јовић Стојковска, 

председница Српске заједнице у Македонији, 

истиче да српски језик у Македонији „полако 

нестаје“, те да су уз то највећи проблеми Срба у 
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Македонији и то што немају стабилно 

финансирање из буџета те земље, што немају 

своју цркву, културни центар, или други простор 

где би могли да се окупљају. Говорећи о 

проблемима очувања српског језика и 

информисања Срба у Македонији на матерњем 

језику, председница удружења наводи пример 

телевизијске емисије „Видик“ и српске 

редакције која постоји већ 20 година.  

Редакција је на почетку рада имала 16 чланова, 

док је сада састављена од троје људи и без 

камере, а уредник сектора за програм на 

језицима мањина у македонском јавном сервису 

је Албанка. Из тог разлога, током манифестација 

важних за српску националну мањину, српска 

редакција нема на располагању камеру, па тиме 

ни могућност да самостално сними материјал за 

програм на српском језику. То се  десило и када 

су у Македонији боравили представници Владе 

Србије, а новинари српске редакције нису могли 

да ураде самостално интервју са неким од 

функционера из матице о проблемима Срба у 

Македонији_.  
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Ово је један од практичних проблема који би 

могао бити решен у наредном периоду, а чијим 

решавањем би се значајно помогло српској 

заједници. 

Тенденција погоршања положаја српског народа 

у Македонији показује се и кроз акцију из 

фебруара ове године када су у Скопљу осванули 

билборди на којима је, мимо сваке логике и 

реалности, писало „Стоп српској асимилацији 

македонске нације“.  

Претпоставља се да иза билборда стоји бивши 

македонски премијер Љупче Георгијевски, али 

важније од тога јесте чињеница да  је овом 

акцијом заплашено близу 40.000 Срба, те да опет 

није било реакције нити једног званичника 

Владе Србије. 

 Једна од позитивних ствари по Србе, јесте 

отварање катедре за српски језик и књижевност 

на Универзитету у Скопљу, где већ има 150 

студената, а захваљујући Драгану Недељковићу, 

заменику министра културе у Македонији. 
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Оно што је такође циљ у наредном периоду јесте 

праведно спровођење следећег пописа у 

Македонији, који је требало да буде одржан још 

2012. године. По попису из 2002. Срба у БЈРМ 

има 37.800, а по тврдњама српских лидера 

тренутно наших сународника у овој држави има 

између 50 и 60 хиљада. 
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Срба у Словенији, према подацима пописа из 

2002, има 38.964, односно два одсто у укупној 

популацији. У односу на 1991. годину, број Срба 

смањен је за 17,19 одсто. Иако су после 

Словенаца најбројнија национална група, Срби у 

Словенији и даље, 24 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 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.  
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Са друге стране, Словенци у Републици Србији 

признати су као национална мањина. 

На скупу који је 20. фебруара 2015. одржан у 

Дворани Државног савета у Љубљани делегација 

Савеза српских друштава Словеније, пред 

словеначким политичарима и стручњацима из 

области права, поновила је више пута изнет 

захтев да се Србима призна мањински статус. 

Марта месеца 2015. у словеначком парламенту 

одржан је састанак председника словеначког 

Одбора за културу Драгана Матића и 

председника Одбора за дијаспору и Србе у 

региону Скупштине Србије, Јанка Веселиновића. 

Представник Србије је поновио захтев да се 

Србима призна статус националне мањине у 

Словенији, како је већ то учињено зна знатно 

малобројнију словеначку мањину у Србији. 

Словеначки представници су, међутим, изнели 

став да се то питање решава у оквиру Савета који 

је при словеначкој влади а који има задатак да 

решава питања народа и народности из бивше 

Југославије. 
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Председник Одбора за културу словеначког 

парламента Драган Матић истакао је да је 

Србима Декларацијом осигуран статус 

националне заједнице, да он ипак није исти као 

статус националне мањине, али да на томе треба 

радити. 

Словеначки парламент фебруара 2011. године 

двотрећинском већином усвојио је Декларацију 

о мањинама бивше СФРЈ којим је предвиђено 

оснивање заједничког Савета за мањине при 

Влади Словеније. Међутим, Влада Републике 

Словеније укинула је 28. јуна 2012. тело у коме су 

били представљени припадници непризнатих 

националних мањина. Реч је о Савету за питања 

народа бивше СФРЈ, који је основан при Влади 

Републике Словеније у складу са Декларацијом о 

положају припадника националних заједница 

народа бивше СФРЈ. Савет је бројао 12 чланова, 

од којих су шест чинили представници Владе, а 

остале по један представник непризнатих народа 

поменутих у Декларацији.  
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Удружење непризнатих народа уложило је 

протест Влади Словеније и позвало је да одлуку 

преиначи. 

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 провели без 
грађанских права добити 50 евра. То ће 
Словенију коштати око 130.000.000 евра. Маја 
2015. пензиони фондови Србије и Словеније 
потписали су Споразум о међусобној размени 
електронских података што би требало да 
олакша остваривање права грађана две земље 
на пензију. 
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Према подацима које је изнео министар рада, 

запошљавања, борачких и социјалних питања, 

Александар Вулин, 9.260 грађана Србије прима 

пензију из Словеније. 

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. 

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. 

Коментаришући пресуду, тадашњи 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“. 
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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. 

У протеклој години забележено је и неколико 
инцидената између словеначке пограничне 
полиције и српских држављана. У марту је на 
граници Словеније и Хрватске, на прелазу 
Обрежје, забележен инцидент у коме је 
словеначки граничар дискриминисао путнике са 
српским пасошем који су имали пребивалиште у 
Београду. Српски грађани су указали да нису 
добили адекватну помоћ амбасаде Србије 
Љубљани. Поводом инцидента српски грађани 
су дали и изјаве у амбасади Словеније у 
Београду, али није познато да је Србија званично 
реаговала нити да је овај случај добио епилог. 

Савет Европе је априла 2014. у извештају о 

мањинским језицима позвао  Словенију да 

призна српски, немачки и хрватски језик као 

традиционалне мањинске језике.  
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Још увек није било никаквог поступања по овом 

извештају Савета Европе. Исто тело је још 2013, у 

претходном извештају, позвало Словенију да 

законски регулише употребу српског, немачког и 

хрватског језика. 

Савез српске дијаспоре у Словенији упозорио је 

јула 2014. на дискриминацију приликом пријава 

на конкурсе за културне пројекте словеначких 

министарстава, Јавног фонда за културу и Града 

Љубљане. Како је објаснио тада потпредседник 

Савеза српске дијаспоре Игор Митић, молбе 

српских удружења су или одбациване или 

финансиране са знатно мањим средствима у 

односу на друге пројекте. 

Јуна 2015. на аеродрому у Љубљани ухапшен је 

бивши лидер терористичке ОВК и један од 

политичких лидера косовских Албанаца, Рамуш 

Харадинај, а по Интерполовој оптужници из 

Србије. Међутим, убрзо после хапшења 

Харадинај је пуштен. Ово није први пут да је неко 

од терористичких лидера Албанаца са Косова и 

Метохије ухапшен у Словенији по Интерполовој 

потерници Србије а потом пуштен на слободу. 
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Односи између Србије и Словеније од стране 

званичника две земље оцењени су као „најбољи 

до сад“. Фебруара ове године српска и 

словеначка влада у Крању одржале су 

заједничку седницу, а потом је одржан и 

састанак привредних делегација две земље. Том 

приликом председници српске и словеначке 

владе оценили су да „Србија и Словенија имају 

изузетне политичке и привредне односе, који се 

могу окарактерисати као најбољи до сад“. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 и даље није прихватила захтеве 

Савета Европе да призна српски као 

традиционални мањински језик. 



113 
 

Званична Србија није показала веће 

интересовање за проблеме и потребе српске 

мањине у Словенији. 
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Претходних годину дана обележили су 
непромењен статус српског народа у Албанији, 
велика борба тамошњих Срба за очување 
идентитета, наставак незаинтересованости ове 
државе за усвајањем савремених европских 
норми и тековина, као и посета Тирани 
премијера Републике Србије Александра Вучића 
којом би се можда могао наговестити или 
пожелети бољи положај обесправљене српске 
заједнице.  Заостала Албанија је једина држава у 
Европи која нема Закон о националним 
мањинама. 

Према попису из 2011. године, Срба у Албанији 

има тек 155. Међутим, мањине су бојкотовале 

попис, па се процењује да Срба у Албанији има 

више од 30.000, највише у Скадру и Фијеру. 

Званичник албанске владе, међутим, изјавио је у 

разговору са делегацијом Народне скупштине 

Србије да је чак око 1.000 Срба активно у раду 

српских удружења у Албанији. Временом је 

преко 100.000 Срба нестало из матичних књига 

у Тирани тако што су покрштавани и називани 

другим именима и презименима, најчешће 

погрдним, као што су Дрво, Камен и Гвожђе.  
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До 1934. године, у Скадру и околини било је 

више од 20 школа на српском језику. Данас – 

само курс српског језика који је, за осам година, 

прошло око 700 деце. На потезу од Скадра до 

Драча некада је постојало неколико десетина 

православних храмова, док се данас тај број 

своди на неколико. Међу њима је и Црква Свете 

Тројице у насељу Врака у Скадру.  

У Цркви изграђеној пре деценију служба се, о 

верским празницима, обавља на српском језику, 

пре свега захваљујући свештенству Митрополије 

црногорско-приморске_.    

 Република Србија, али и цела српска политичка 

и интелектуална елита, морали би да узму већег 

учешћа у пружању помоћи истрајној, сложној и 

Србији оданој српској националној заједници у 

Републици Албанији. Тренутно 20 студената из 

Албаније студира у Србији уз помоћ београдске 

владе, како би по завршетку студија могли да се 

врате у Албанију и помогну заједници у очувању 

језика, писма и српског идентитета. Овај пут је 

добар, али неопходна је далеко већа подршка.  

 



117 
 

Највећа стопа незапослености  у  овој држави 

јесте међу националним мањима, те је српској 

потребна новчана помоћ, ради очувања школе, 

даљег развоја образовања међу Србима, 

промене (враћања старог) имена и презимена 

што је процедура која и даље кошта 1000 евра, 

у чему би држава могла барем финансијски да 

помогне, кад већ то не ради системски.  

Један од најзначајнијих знакова подршке који би 

Република Србија у наредном периоду требало 

да покаже, јесте да Србима из Албаније омогући 

добијање српског држављанства. Наш закон им 

тренутно то онемогућава, јер претпоставља 

обавезу за сународнике да су они или њихови 

преци некада живели на простору бивше 

Југославије, што је препрека, с обзиром на то да 

су Срби у Албанији вековима насељени на 

подручју те земље. Требало би им олакшати и 

поједноставити ту процедуру, по узору на друге 

земље из нашег окружења (нпр. Хрватску и 

Мађарску) које су свим заграничним 

припадницима својих нација омогућиле 

држављанство. 
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Као пример и узор реакције државе може се 

узети Грчка, која се много агилније и озбиљније 

односи према свом, такође обесправљеном, 

народу у Албанији. Грчка  врло ефикасно, 

издашно и правовремено издваја финансијска 

средства за свој народ у Албанији. У Албанији 

постоје обданишта, основне, па и средње школе 

на грчком језику. Када атинска влада није у 

прилици или могућности да финансира неки 

пројекат, у помоћ прискаче грчка православна 

црква, а неретко и привредници и установе, јер 

им је стало да се грчки народ на овим 

просторима одржи и не злопати. 

Имајући у виду све неправде и статус српског 

народа у Албанији, јасно је колико је озбиљан  

задатак пред званичним Београдом и Србијом. 

Делегација Одбора за дијаспору и Србе у 

региону Народне скупштине Србије посетила је 

Албанију у раздобљу од 30. новембра до 4. 

децембра 2014. године. Приликом посете 

обишли су места у којима је Срба највише, срели 

се са важним представницима албанске државе 

(министарком просвете, омбудсманом...) и 

представником ОЕБС-а.  
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Ипак и поред сагласности и обећања, до 

напретка, кад је реч не само о политичким већ о 

основним људским правима Срба у Албанији, 

није дошло.  Прошле године је састанак 

председника двају држава неславно прошао_, а 

ове је премијер Републике Србије имао разговор 

са премијером Републике Албаније. "Нисмо 

разговарали само о дипломатији, говорили смо о 

развоју туризма и како да мотивишемо грађане 

Србије да дођу у Тирану и обрнуто. На добром 

смо путу, морамо да радимо на томе.“_, рекао је 

Вучић.  Премијер је оценио да су економски 

развој и сарадња веома важни и за Србију и за 

Албанију и да је стога од изузетног значаја да 

две земље раде на том пољу заједно. 

  Вучић је на заједничкој конференцији за 

новинаре са албанским премијером Едијем 

Рамом истакао да Србија и Албанија треба 

заједно да раде на инфраструктурним 

пројектима које би требало да споје два народа 

и две земље.  
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 "Наш мир је сан Европе и начин да остваримо 

своје снове за улазак у ЕУ. ЕУ је једини циљ за 

уједињење свих наших земаља и место у којем 

ће бити остварени сви наши циљеви",_ навео је, 

са друге стране, албански премијер.  

Сусрет два премијера се одиграо 27.маја 2015. 

године у Тирани, па је рано за закључке какве ће 

ефекте он имати по питању права српске 

заједнице, која је сигурно имала велика 

очекивања од посете премијера Вучића. 

Закључујући на основу изјава два премијера и 

њихове досадашње политике предвиђања нису 

позитивна. 
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Резултати пописа становништва одржаног у 

Мађарској 2011. показали су да је порастао број 

припадника свих националних мањина, осим 

грчке, словеначке и словачке, па у Мађарској 

живи 10.038 Срба. Приказани резултат је 

агрегатни број који се у Заводу за статистику 

Мађарске образује на основу чињенице да су 

лица приликом пописа 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. По сличном принципу број пописаних 

Срба 2001. износио је 7.350, дакле, број лица 

која су се изјаснила да су српске националности 

порастао је за приближно 90%. Број становника 

који су навели да им је српски матерњи језик 

порастао је за 9%. 

Сматра се да је за наведени резултат заслужан 

не само изражени активизам земаљских и 

месних мањинских самоуправа, које су позивале 
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на отворено национално изјашњење, већ и 

попуњавање формулара преко интернета или 

самостално, без присуства пописивача што је 

такође могло позитивно утицати. Ипак, до 

најзначајнијег повећања је дошло услед 

чињенице да су се досељеници из 1990-их 

одомаћили и почели изјашњавати приликом 

пописа, а није занемарљив ни утицај 

симпатизера, досељених Мађара из Србије и 

становника са српским пореклом у другом-

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. 

Биће занимљиво сачекати резултате следећег 

пописа становништва у Мађарској с обзиром на 

број захтева за мађарско држављанство које су 

поднели становници територија које су некада 

припадале Аустроугарској.  
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Током 2013/2014 поднето је укупно 540.000 
захтева, од чега су 120.000 захтева поднели 
Мађари настањени у АП Војводини и Срби које 
воде порекло са територије некадашње 
Аустроугарске. Међутим, тај број је већ у 2015. 
порастао, те мађарски званичници наводе да је 
114.000 држављана Србије већ добило двојно 
држављанство. 

 Олакшано добијање мађарског држављанства 

омогућено је Уставом из 2012, којим је 

Мађарска практично преузела одговорност за 

своје сународнике у суседним земљама. 

Међутим, 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, што је међу тражиоце мађарског 

држављанства ставило и велики број Срба. 

Срби су једна од 13 признатих народности 
(мањина) у Мађарској, које према новим уставу 
Мађарске чине конститутивни део државе, а по 
бројности су у етнички монолитној Мађарској  на 
шестом месту.  
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Поменути Устав усвојен 2012. године под 

диригентском палицом Фидеса, привукао је 

доста пажње и критика, како у самој Мађарској, 

тако и из међународне заједнице. Према 

одредбама новог устава Мађарска је држава 

једне нације, а такозване националне мањине 

окарактерисане су како 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“, док се истакнуту 

представници називају народносним 

активистима. 

Организација мањина дефинисана је Законом о 

националним мањинама, а организовање се 

одвија путем три нивоа самоуправе – државни, 

жупанијски и општински. На основу Закона о 

правима етничких и националних мањина 1995. 

године основана је Самоуправа Срба у 
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Мађарској (ССМ), културни и документациони 

центар, кровнa организацијa која заступа 

интересе српске заједнице. Закон о правима 

националних и етничких мањина у Мађарској 

омогућава и оснивање земаљских самоуправа, 

чије је највише тело скупштина. Изменама 

закона о мањинама 2005. године поред 

земаљских уведене су и жупанијске самоуправе. 

Представници у оба нивоа бирају се на 

изборима. 

У децембру 2011. усвојен је сет закона, међу 

којима и нови изборни закон, који је ступио на 

снагу прошле године. У 2014. избори су по први 

пут одржани по новим принципима, а уведене су 

три значајне измене. Укинут је електорски 

систем и самоуправе су биране директно на сва 

три нивоа – локалном (квартовском), 

регионалном (жупанијском) и земаљском 

(државном). Поред тога, скупштина Самоуправе 

Срба у Мађарској, формирана је у смањеном 

саставу, па броји 15 уместо ранијих 21 члана. 
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Захваљујући одредбама новог закона од маја 

2014. Срби, међу других 13 признатих 

народности, имају свог портпарола у парламенту 

где су тако присутни по први пут након четврт 

века. Ниједна мањинска заједница није успела 

да добије посланика с обзиром на превисок 

постављени цензус од 22.058 бирача на 

мањинској листи. Дакле, мањински посланици 

обављају улогу портпарола чија је улога 

консултативна, а који нема право гласа, нити 

формирања посланичког клуба мањина.  

Домет активност своди се на изношење 

мишљења на пленарном заседању о 

народносним темама и тачкама дневног реда 

које се тичу народносних права, и у складу са 

тим да дају сугестије, упуте питања, без 

могућности да гласају. Представник Срба у 

мађарском парламенту је Љубомир Алексов. 

Представници Срба ово сматрају великом 

помаком, с обзиром да народности до сада нису 

имале право на заступништво у Парламенту. 
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Након прве године мањинског посланичког рада, 
резултати су позитивнији од очекиваних. Иако 
као представници мањина немају право гласа, 
разрадили су систем  који  им  омогућује  да  
активно  могу  да  учествују  у  раду  на  нивоу 
парламентарних одбора.  

Њихов, Одбор народности које живе у 

Мађарској, је пуноправан међу осталим 

одборима, па дају предлоге,  амандмане,  

иницирају  нове  законе,  учествују  у  раду  на  

пленарним  седницама, иако немају право гласа. 

На иницијативу представника мањина дошло је 

до измене мањинског закона, изборног закона и 

повећања буџета народностима у Мађарској. 

Присуство у Парламенту омогућава мањинским 

посланицима да лакше ступе у контакт са 

члановима Владе, чиме се убрзава комуникација 

и решење потенцијалних проблема. 

Када је реч о финансијским субвенцијама 

мањинама, након што је укинута Фондација за 

мањине, средства за пројекте добијају се преко 

фонда „Векерле“, из тог се финансирају и 

пројекти Мађара из земаља региона.  
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Претходних година Срби из Мађарске 

констатовали су да се финансијска давања 

смањују из године у годину. С друге стране, 

пројектна процедура је централизована и 

бирократизована, при чему се средства добијају 

тек по реализованом пројекту (пре неколико 

година средства за реализацију програма 

уплаћивана су унапред). Међутим, у 2015. 

ситуација се поправила, па је из државног буџета 

издвојено две милијарде форинти више за 

мањине, чиме је буџет мањинског самоуправног 

система повећан за целих 50%, с обзиром да је 

претходну деценију када је из државног буџета 

издвајано испод четири милијарде за свих 13 

мањина.  

Од наведеног износа 27% ће повећати буџет 

Земаљским самоуправама, а осталих 23% биће 

преусмерено на локални ниво – месним и 

регионалним самоуправама. Буџет за 2016. 

такође предвиђа да ће се за још две милијарде 

повећати буџет намењен мањинама.  
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Тако би следеће године 820 милиона форинти 

требало бити намењено народносним цивилним 

организацијама, док ће за функционисање 

месних народносних самоуправа бити издвојено 

784 милиона више. Прилив се очекује и у фонду 

за инвестиције и обнову–440 милиона више него 

у 2015, а средства намењена мањинским 

позориштима биће увећана за 100 милиона. 

Најављено је да ће бити основан и фонд за мале 

образовне установе, са буџетом од 80 милиона 

форинти. Када је реч финансијској потпори из 

отаџбине, у 2014/2015, као и претходних година, 

једнина средства стигла су преко конкурса на 

које су се јављале бројне српске организације из 

Мађарске. Петина организација добила је 

тражену  материјалну  подршку за  своје  

пројекте. Међутим, средства  из  матице  знатно  

су смањена  у  односу  на ранији  период. 

Образовање на српском језику у Мађарској има 

дугу традицију_, а стожер је гимназија Никола 

Тесла у Будимпешти, коју последњих година 

уписује све више ученика из Србије.  
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Активне су и четири основне школе у 

Будимпешти, Батањи, Ловри и у месту Деска 

(поред Сегедина).  

У још неколико школа српски се изучава као 

један од предмета, у оквиру наставе на 

мађарском језику. Српској заједници је поред 

Гимназије додељена и надлежност над школама 

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 

прилив материјалних средстава преузимање 

управе над школама један је од механизама за 

очување образовања на језицима мањина, с 

обзиром да је приближно 85% од двадесетак 

мањинских школа у власништву мањинских 

самоуправа. И ове године настављен је процес 

преузимања народносних  просветних  установа  

у  власништво  Земаљске  самоуправе  Срба, што 

доноси  много  бољи  и  стабилнији  начин  

финансирања и функционисања. 
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У 2015, само у Будимпешти српско забавиште, 

основна школа и гимназија Никола Тесла 

школовале су 411 ђака. 

Протекла година била је турбулентна када је реч 

о информисању на матерњем језику. Процес 

који је почео 2012. када су преполовљене  

редакције  и  смањен  број  новинара – 

сарадника на мађарском јавном сервису, 

исходовао је реорганизацијом, чија су 

„колатерална штета“ биле народности. Према 

новој програмској шеми, минутажа  српских  

емисија остала је непромењена, међутим, 

мањинске емисије, што је највише оштетило 

радијски програм Срба, пребачене су у тзв. 

спољну продукцију.  

За српску редакцију, чији је  највећи  центар  у  

Печују, то значи драстично  погоршање  

смештаја,  возног  парка,  телефонских  линија,  

студијских  услова и повећање режијских  

трошкова. Тиме су Срби у знатно неповољнијем 

положају у поређењу са било којом претходном 

годином. Емисија Српски екран избегла је ову 

судбину, с обзиром да је редакција остала  у  
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оквиру  Мађарске  телевизије  у  Будимпешти.  

Међутим,  термин  емитовања се драстично 

променио, те се емисија приказује радним 

данима од шест ујутру са репризом у подне, када 

практично нико не може да прати програм. У 

Мађарској се на српском језику емитује радијски 

програм на интернет радио-станици – радију 

СРБ, радију Мп4 Печуј и Ритам Будимпешта. Од 

штампаних гласила изузетно је активан 

недељник Српске недељне новине, који такође 

свакодневно ажурира свој интернет портал. 

Српске културне институције су активне, иако 

претходних година у изузетно скученом 

финансијском оквиру – Културни и 

Документациону центар Срба, Педагошко – 

Методолошки центар и Српски институт 

периодично организују конференције, семинаре, 

предавања у којима су гости експерти из матичне 

државе, а највећи годишњи пројекат Срба у 

Мађарској је традиционални „Месец српске 

културе“ од 10. септембра до 11. октобра (чији 

организатор је Самоуправа Срба у Мађарској, а 

један од покровитеља и Амбасада Србије у 
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Будимпешти), који обухвата 15 до 20 програма 

из области српског језика и књижевности, 

театарског живота, филма, историје и савремене 

уметности код Срба. Културни живот прилично је 

активан и у Батањи и Ловри. 

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 три групе цркава и 14 

верских заједница, хришћанске су у групи 

„историјских“ док су у друге две групе признате 

али непомагане (баптисти, муслимани) и 

толерисане, али непризнате (делују по сходно 

Закону о окупљању). Како оцењују представници 

Срба из Мађарске, по   питању  верског  живота 

било је најмање промена. Будимска епархије 

финансијски  потпомогнута са истим приходима 

као и протекле године. 

Иако је претходних година било испада 

екстремних националиста у Мађарској, чија је 

нетрпељивост била усмерена и према Србима, у 
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току протеклих годину дана Срби нису били 

предмет напада и вандализама. Како 

представници Срба наводе, у протеклој години, 

први пут након четврт века између Мађара и 

Срба у Мађарској, није било  етничких  

инцидената. 

У протеклих годину дана дипломатски односи 
Србије и Мађарске били прилично интензивни 
па је 1. јула  2015. одржана заједничка седница 
владе, као што је био случај истог дана 2014., а 
том приликом организован је и српско-мађарски 
пословни форум. Један од учесника сусрета био 
је и српски посланик у Мађарском парламенту 
Љубомир Алексов, који је српску делегацију 
упознао са статусом и актуелним потребама, 
односно приоритетима српске националне 
мањине. 

Како примеђује Властимир Вујић, професор 

гимназије Никола Тесла у Будимпешти, 

саговорник Напредног клуба, Срби из Мађарске 

се са српским  дипломатама сусрећу тек након 

званичних билатералних сусрета српских и 

мађарских званичника, уместо да се 

представници Србије упознају са проблемима 
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својих сународника пре званичних разговора.  

С друге стране, политичари  из  Мађарске  увек  

унапред  имају  састанак  са  представницима  

Савеза  војвођанских Мађара. Даље, званични 

Београд већ четири године не сазива седницу  

Мешовите  владине  комисије  за  заштиту  

мањина,  а  на  Србији  је  ред  да  то  учини. Ова 

установа је изузетно значајна јер на основу 

њених закључака мађарска Влада поступа према 

српској заједници – додељује додатна новчана 

средства и реализује  их „тачку  по  тачку“ из 

Записника које су обе стране  усвојиле. 

Оно што представници Срба из Мађарске 

посебно истичу као негативно у односу са 

отаџбином је што је укинуто Министарство за 

Србе у региону и дијаспори, затим Канцеларија, 

коју је заменила Управа при Министарству 

спољних послова која још увек не функционише. 

Оцена је да је практично прекинута 

институционална сарадња Србије са Србима у 

региону и расејању.  

У мају је у Будимпешти одржана конференција 
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представника Срба из региона, чији су учесници 

апеловали на Србију да постојећу Управу за 

сарадњу са дијаспором и Србе у региону што пре 

учини функционалном, именовањем 

руководства и доношењем јасног програма рада, 

како би отпочело решавање проблема који су 

нагомилани после престанка рада Канцеларије 

за дијаспору, односно ранијег министарства. 

Препоруке 

Неопходна је јача политичка и морална подршка, 

пре него материјална, да би Срби успели да 

очувају свој идентитет и да би унапредили свој 

статус. 

Развити стратегију према Србима у Мађарској 

која ће обухватити културни, образовни и 

економски ниво како би се спречила 

асимилација, кроз подршку информисању и 

образовању на матерњем језику. 

У међусобним контактима са мађарским 

званичницима ставити знатно већи нагласак на 

положај српске мањине. 
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Учинити Управу за сарадњу са дијаспором и 

Србима у региону функционалном по хитном 

поступку, с обзиром да је Србима, не само из 

Мађарске, већ и остатка региона, неопходна 

институција којој могу да се обрате. 
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Током прошле године објављени су детаљни 

подаци са пописа становништва и имовине који 

је одржан 2011, а који показују да у Румунији 

живи 18.079 Срба. 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 боја Срба за 

отприлике 20% из деценије у деценију. 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 Румунији. 

Срби су махом насељени у четири жупаније у 

Банату. Према подацима са последњег пописа 

највећи број Срба живи у жупанији Тимиш, њих 

10.102, или 55.88% од укупног броја становника 

који су се изјаснили као Срби.  
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У жупанији Караш-Северин живи 5.036 Срба, 

односно 27.86%, у жупанији Мехединц 996 или 

5.56%, док је у жупанији Арад настањено још 849 

Срба или 4.7% од укупног броја Срба у Румунији. 

У осталих 29 жупанија живи 6% Срба, односно 

њих 1.097. 

Највећи број наших сународника према животној 

доби припада групи одрасли (од 14 до 60 

година), њих 56.97%. Следе они у тзв. трећој 

животној доби (више од 60 година), њих 34.62%, 

док је најмање најмлађих (0 до 14 година) 8.41%. 

Иако постоји одређено уравнотежење према 

половима, жене су бројно превагнуле у старијим 

годинама. Способних да рађају, односну оних у 

фертилном периоду између 20 и 44 године, има 

5.487 што је 30.35% српског становништва у 

Румунији. Од тога су 34.45% мушкарци, а свега 

26% Српкиња у Румунији способно је да остави 

потомство, што суштински утиче на лош 

наталитет. 

Срби су трећа најобразованија национална 

мањина у Румунији и 99.19% је писмено.  
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Чак 98.38% завршило је школовање одређеног 

степена, па 55.27% наших сународника има бар 

10 разреда школе, док је високошколски 

образовано 15.81%. Од броја пописаних који су 

се изјаснили као Срби 2011, приближно 60% 

наводи српски језик као матерњи. 

На попису 2011 активног становништва, у узрасту 

у ком су способни за привређивање било је 

42.12%, а већина је запослена (93.98%). Пасивно 

становништво је бројније, 57.88%, али махом га 

чине пензионери (56.43%) и ученици и студенти. 

Од Срба који привређују, 68.93% је запослено, 

797 раде у сопственом домаћинству, а приватних 

предузетника има 1.365. Сходно занимању, 

најбројнији су земљорадници, затим зантлије, 

квалификовани радници, техничари, мајстори, 

док стручњаци са интелектуалним и уметничким 

занимањима чине 17.95% српског становништва. 

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 
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ког облика дискриминације, насилне 

асимилације или сегрегације и остваривање 

права попут права на образовање на матерњем 

језику, верског и моралног образовања деце 

припадника мањина. Међутим, Румунија још 

увек није усвојила посебан Закон о националним 

мањинама, који би требало прецизније да 

утврди мањинска права.  Пројекат овог закона 

прилично дуго чека у Парламенту. Према речима 

српског посланика у Парламенту, разлог што се 

толико дуго чека на доношење закона може се 

пронаћи у максималистичким захтевима 

мађарске националне мањине и њених 

представника. 

Ипак, у оквиру система институционалне заштите 

мањина у Румунији успостављен је Савет за 

националне мањине, у чијем раду учествују три 

представника мањинских заједница 

представљених у Парламенту. Улога Савета је 

ојачавање веза између националних мањина и 

њихових организација, али и анализа и подршка 

активностима које се тичу образовања мањина 

на матерњем језику. Представници Срба у 
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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. 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 путем политичких 

странака чији су чланови наши сународници, и 

путем 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 су били на листи 

Демократског савеза Мађара, уз представнике 

бугарске и украјинске мањине.  

Након избора Срби су добили 11 одборника са 
листе ССР, 11 са листи партија и имају пет 
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председника општина, такође са партијских 
листи. 
Према члану 62. Устава Румуније, којим се 

гарантује присутност представника 

националних мањина у Парламенту, Срби имају 

једног представника. Иако се посланици 

мањина бирају по принципу позитивне 

дискриминације, а на изборима 2012. српски 

посланик_ 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. 

Према речима српског представника, господина 

Славомира Гвозденовића, чланови мањинске 

парламентарне групе редовно се састају са 

министрима (образовање, култура, 

администрација и сл), премијером и 

вицепремијером Румуније, а приликом 
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састанака разговара се о специфичној мањинској 

проблематици: школство, инфраструктура, 

администрација и пројекти. Тако је остварен 

успех у очувању ретких школа, али и дат 

допринос улагањима у локалну инфраструктуру. 

Гвозденовић наводи да су недавно отворена три 

нова гранична прелаза између Румуније и 

Србије, колико није отворено за претходних 25 

година.  

Представници мањина редовно учествују у 

доношењу нових закона, изменама или 

допунама постојећих. У претходном периоду, 

Гвозденовић је био у сталном контакту са 

Асоцијацијом бивших депортираца у Бараган, 

активно  учествовао у доношењу коначне верзије 

и изгласавању Закона о правима те категорије 

наших суграђана где је и око 3-4.000 Срба 

бенефицирало од предвиђања тог закона, као и 

преко 1.000 Срба бивших политичких 

затвореника у Румунији. 

 

 

 

У последњих годину дана српски парламентарац 
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сусрео се са више министара и државних 
секретара из Србије задужених за спољне 
послове, образовање, културу и правосуђе, а три 
пута је био члан званичне румунске делегације, и 
био присутан на два састанка премијара 
Румуније (Викора Понте) и Србије (Александра 
Вучића) и на састанку румунског премијера са 
председницом Народне скупштине Србије Мајом 
Гојковић. Он одржава редован контакт са 
Генералним конзулатом Републике Србије у 
Темишвару, амбасадом Републике Србије у 
Букурешту, са амбасадом Босне и Херцеговине у 
Букурешту (чији је амбасадор српски кадар), са 
Канцеларијом за дијаспору и Србе у региону, као 
и са појединим културним институцијама 
(Матица српска, САНУ, Удружење књижевника 
Србије и сл.).  
 

Наводи да је сарадња са поменутим 

институцијама коректна, међутим подвлачи да 

већина српског расејања није задовољна 

гашењем Министарства за дијаспору, те свођења 

истог на Канцеларију која још увек нема у 

потпуности решен статус.  

 

Срби у Румунији нису организовани у посебну 
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политичку странку која би заступала њихове 

интересе, па ту функцију обавља Савез Срба у 

Румунији_ чије је седиште у Темишвару. Основне 

активности ССР-а су неговање националне 

свести, образовања на матерњем језику и 

културне баштине. Поред наведеног ССР је 

заслужан за одржавање везе Срба у Румунији са 

отаџбином. У Савез истичу да, иако малобројни, 

Срби су веома активна мањина, и сврставају их у 

ред највреднијих и најорганизованијих 

националних заједница од 20 званично 

признатих у Румунији. 

Из године у годину ССР је организовао бројне 

културно-уметничке манифестације са циљем 

очувања националног идентитета. Румунска 

држава финансијски подржава активности 

српске заједнице окупљене око ССР наменским 

субвенцијама за финансирање културних и 

уметничких програма и покривања трошкова 

плата запослених при релевантним 

институцијама.  
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Субвенције Румуније су и даље највећа 

финансијска помоћ Савезу Срба, а прошле 

године субвенције Савезу износиле су чак око 

700.000 евра. Када је реч о финансијској помоћи 

из отаџбине, у протеклих годину дана Савез је 

путем пројеката примио 8.311 евра од 

Министарства културе и информисања, 1.739 

евра од  Канцеларије за сарадњу са дијаспором 

и Србима у региону, и 3.427 евра од покрајинског 

Секретаријата за културу и информисање АП 

Војводина. С друге стране, као и претходних 

година, није било директних улагања из 

отаџбине у подручја насељена Србима. 

Верске слободе су загарантоване свим Србима у 

Румунији на основу Закона бр.489/28.12.2006 о 

верским слободама. Темишварска епархија 

Српске православне цркве јесте званично 

призната вероисповест у Румунији и ужива сва 

законска права и слободе. Поред тога, румунска 

држава обезбеђује плате и за свештенике Српске 

православне цркве у Румунији. Епархија 

темишварска има 55 парохија у румунском 

Банату.  
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Иако су односи Српске и Румунске православне 

цркве традиционално сестрински, један од 

проблема је потешкоћа повраћаја имовине 

Српске православне цркве у темишварској 

епархији и Макиног дома у Темишвару. 

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 је све мање 

могућности за образовање на матерњем језику. 

Од шездесетак српских школа и око 9.000 

српских ђака, колико их је било по завршетку 

Другог светског рата, тренутно у Румунији ради 6 

четворогодишњих школа са по једним учитељем, 

и Српска гимназија Доситеј Обрадовић у 

Темишвару, а укупно имају 275 ђака. У периоду 

2013/2014 радило је 7 српских четворогодишњих 

школа, док је 2012/2013. Изгубљено 10 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.  
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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 српску настава је организована за 

ученике од првог разреда основне до четвртог 

средње школе. Међутим, за разлику од српских 

матураната из других земаља из региона, јако 

мали број темишварских матураната наставља 

образовање у Србији, услед неадекватних 

фондова државе Србије за стипендирање 

студената из региона, али и језичке баријере, јер 

многи прваци се тек по упису у школу по први 

пут сусретну са српским језиком. Начин да се 

овај проблем превазиђе било би укидање 

пријемних испита за студенте из Румуније на 

факултетима у отаџбини, или могућност 

бесплатног школовања или стипендирање 

најбољих ученика. 
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Високошколско образовање на српском језику 

одвија се на универзитетима у Букурешту и 

Темишвару у оквиру катедри за србистику. 

Када је реч о информисању на матерњем језику 

ситуација се оцењује као задовољавајућа, а у 

протеклих годину дана није дошло до промена у 

погледу рада медија. 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 Линк_, 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 наменски добија од државе. Србија не 

учествује у финансирању рада српских медија у 

Румунији.  
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Срби из Румуније оцењују сарадњу са 

институцијама отаџбине као добру, а челници и 

представници Савеза Срба у протеклих годину 

дана сусрели су се са саветником Канцеларије за 

дијаспору, Министром просвете Републике 

Србије, представницима Скупштине – Одбора за 

односе са Србима из региона, итд.  

На међудржавном нивоу односи Србије и 

Румуније се оцењују као добросуседски и 

пријатељски. У протеклих годину дана 

дипломатски односи су били активни, те су се 

српски и румунски премијер срели два пута, а и 

низ других званичника разменио је посете. Јула 

месеца 2015. Београд је посетио председник 

Румуније који се састао са највишим српским 

државним званичницима као и представницима 

румунске мањинске заједнице у Србији. 
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Препоруке 

Појачавање подршке институција матичне 

државе активностима Срба у Румунији 

превасходно на пољу образовања, 

инсистирањем на очувању српских школа и 

стипендирањем ученика и студената. 

Повећање финансијских улагања у очување 

српског становништва и његовог националног и 

културног идентитета, као и улагање у области 

насељене Србима. 

Дипломатске акције усмерене на повраћај 

имовине СПЦ и Макиног дома у Темишвару. 

Олакшавање процедуре прибављања доказа 

неопходних за добијање српског држављанства. 

При међудржавним сусретима ставити већи 

акценат на права и положај Срба у Румунији. 
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СИНТЕЗА СТАЊА И ЗАКЉУЧАК 
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Већ две године Напредни клуб објављује 

извештаје о политичким правим са црним 

корицама. Ранијих година желели смо да 

изабраном бојом мотива на корицама, зависно 

од тога да ли је светлија или тамнија, укажемо на 

то да ли су током претходне године права 

напредовала и посебно да ли је политика Србије 

постала утемељенија, доследнија, боље 

финансирана и спровођена, а све то у складу са 

стандардима сличних европских држава.  

Разлог зашто су корице већ трећи пут црне 

садржан је пре свега у политици Републике 

Србије.  

Србија од 1919. године нема унапред 

промишљену, систематску и трајну политику 

према српском народу и његовим земљама 

изван својих граница. У време влада 

демократских странака та политика је била мање 

више у настанку. Неконзистентна и без крајњег 

циља она је, кад је реч о Демократској странци у 
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време председничких мандата Бориса Тадића, 

била мотивисана и чињеницом да је влада у 

јавности била виђена као незаинтересована за та 

питања и спремна да попусти кад је реч о 

захтевима САД и ЕУ.  

Зато су, посебно у време попуштања приликом 

преговора о статусу Косова и Метохије, владе 

ДС-а биле спремне на некакву активност у вези 

са српским народом у региону. Тако су основане 

установе, рецимо Министарство за дијаспору 

чије су надлежности касније проширене 

(Министарство за дијаспору и српски народ у 

региону), усвојене стратегије политике владе и 

председника према дијаспори и српском народу 

у региону, повећавани буџети и подстицане 

активности – разуме се само у државама због 

којих не би доживели замерке или притиске из 

Берлина или Вашингтона.  

Та политика је напуштена после доласка СПС и 

СНС на власт. Један од разлога је чињеница да 

СНС себе, упркос радикалној промени политике, 

и даље доживљава као странку која монополише 

патриотизам. Други разлог је садржан у 
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чињеници да не постоји парламентарна нити 

рационално дефинисана десна опозиција 

садашњој влади. Коначно, СПС и СНС су 

популистичке партије које су већ водиле Србију и 

СРЈ у време ратних пораза тако да њихова 

вођства не сматрају за политички (за изборе) 

битна питања националне и државне политике. 

Зато су укинуте установе које су требало да воде 

бригу о српском народу у региону.  

Најбољи пример је Министарство за дијаспору и 

српски народ у региону. Оно је прво 

успостављено у рангу канцеларије, а затим тек 

управе у Министарству спољних послова која до 

данас није конституисана.  Ту су и Украјинска 

криза те грађански ратови широм исламског 

света - за шефа америчке дипломатије Србија је 

једна од држава на „линији ватре“, зато суседне 

и околне владе углавном нису заинтересоване за 

остварење пуног капацитета политичких и других 

права српског народа како је предвиђено 

њиховим законима и међудржавним уговорима.    

Током претходне године Република Српска била 

је једина политичка творевина у Европи на чијем 
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развлашћивању су јавно радиле стране државе. 

Реч је о СР Немачкој, Великој Британији, ЕУ и 

САД.  Активан је био и национални покрет 

бошњачког народа.  

Српска је предмет међународних кампања и 

фашистичког колективног стигматизовања. 

Србија је понудила финансисјку помоћ Српској у 

време када је сукоб САД и Британије на једној и 

Руске Федерације на другој страни доводи у 

тежак положај, али Србија нити улаже довољно у 

РС (колико је раније инвестирала) нити је 

спремна да је у тешкој борби искрено подржи – 

о чему сведоче потези владе - од Вучићевог 

бизарног одласка на комеморацију у 

Сребреницу, до његовог јавног предлога да 

референдум о правосуђу буде одложен. 

У Хрватској су права Срба мања а однос према 

њима гори него икада после пада Режима 

Фрање Туђмана.  

ХДЗ и његово вођство злоупотребило је мржњу 

према Србима и шовинистички однос према 

њиховој култури у сврхе изборне кампање. 
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Србија је остала без реакције на притиске, 

провокације и обесправљивање свога народа.  

Укинута су српска права (аутономни котари), 

Ердутски споразум (Заједничко вијеће општина) 

није спроведен, право на употребу ћирилице, 

имовинска права нису решена...  

Србија је насупрот томе настојала да се додвори 

хрватским властима, али безуспешно.  

У Црној Гори прилике никада нису биле горе. 

Званична Србија је у потпуности напустила 

српски народ у овој држави пре свега због 

личних политичких рачуница и савезништава 

Александра Вучића и Томислава Николића.  

Слично је и у Македонији где су захваљујући 

тињајућем сукобу Македонаца и Албанаца и 

деловању српске партије ДПСМ прилике нешто 

боље. 

У Албанији Срби готово да и немају колективних 

права и то приликом званичне посете није ни 

приметио српски премијер, мада се тиме 

приликом посете бавила делегација Одбора за 
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српски народ у дијаспори и региону Народне 

скупштине РС.  

Стање је остало непромењено у Словенији. Само 

је у Мађарској дошло до извесних побољшања 

пре свега у политичком представљању и 

финансирању мањинских заједница па тиме и 

српске.  До извесног напретка дошло је и у 

Румунији где је политичка елита потпуно 

добронамерна према српском народу. 

Препоруке аутора Извештаја о политичким 
правима српског народа у региону могле би због 
готово потпуног изостанка српске политике 
према заграничним сународницима деловати 
илузорно.  

Србија мора пре свега да извршава своје уставне 
обавезе, законе и стратегије. Све владе у Србији  
после 1995. биле су, рецимо, свесне да би 
обесправљивање или укидање Републике Српске 
било кобно по Србију и изузетно штетно по 
њихове уске страначке и личне интересе.  Ипак, 
разликују се начелна и формална од практичне и 
реалне политике. Довољно је само упоредити 
политику Словеније, Хрватске, Мађарске и 
Бугарске према њиховим сународницима који 
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као аутохтоно становништво живе изван 
државних граница па је јасно колико је српска 
политика неначелна, застарела, неефикасна, 
недоследна и лична. 

На основу овог Извештаја јасно је да је политику 

званичне Србије према српском народу у 

региону могуће мењати без сукоба са Великим 

силама или суседима. Извесно је и да је ову 

политику неопходно мењати и у интересу 

слободе, демократије и „европских вредности“.  

Промене је потребно извршити сместа!    
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