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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 финансијку помоћ било које 
установе или организације 

из Србије или иностранства. 
 

Срдачно захваљујемо 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 решења за превазилажење највећих 
државних и националних изазова. 
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Напредни клуб, удружење грађана из Београда, 

од 2008. године прати стање политичких права 

српског народа у региону. Регион поразумева 

осам суседних и оближњих држава и једну 

територију под међународним протекторатом у 

којима српски народ живи од давнина: БиХ (РС и 

ФБиХ), Р. Хрватску, Црну Гору, Р. Македонију, Р. 

Албанију, Р. Словенију, Мађарску, Румунију и 

Косово-УНМИК.   

Пред Вама је осми годишњи извештај.  

Напредни клуб никада није тражио нити 

употребљавао тајна или сумњива документа 

приликом састављања ових извештаја. Сви 

извори су јавни и често је реч о новинама и 

другим медијима. Аутори извештаја нису имали 

за циљ да мењају државне границе или 

међуанродне уговоре. Подржавали смо 

спровођење међуанродних уговора, стандарда и 

успоставу равноправности и правде за српски 

народ.  
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За свој рад нисмо тражили нити добили помоћ од 

било које српске или стране владе, установе, 

организације или поједница.   

 Током 2015.-2016. политичка права српског 

народа су значајно опала у већини држава 

региона. У Босни и Херцеговини на делу је по 

први пут после више од једне деценије, 

споразумно деловање бошњачког и хрватског 

националног покрета против Републике Српске. 

Рад Римокатолике цркве по први пут после десет 

година је отворено негативно настројен према 

Републици Српској. Такође предлози и притисци 

ЕУ, посебно пресуда Уставног суда у коме 

пресудну одлуку доносе судије из ЕУ и САД о 

неуставности Дана државности РС и злоупотреба 

годишњица злочина у Сребреници доприносе 

опадању права српског народа, посебно је она 

изражена у неједнакости статуса Срба у 

Федерацији БиХ са Бошњацима у Републици 

Српској. У Републици Хрватској Срби су посебно 

обесправљени после тријумфа десне коалиције 

на недавним изборима. Притиске у вези са 

испуњењем политичких права предвиђених 
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законима и Ердутским споразумом Србија никада 

није вршила, а сада их не врши ни Брисел.  

Напротив, званична Хрватска води истинске 

кампање против Срба и Србије, прикривајући 

тако своје унутрашње проблеме. За разлику од 

БиХ где то понекад чини,  у Хрватској и Црној Гори 

званична Србија се ни не изјашњава о 

неповољном положају српског народа. У Црној 

Гори Срби су и даље обесправљени, трају 

кампање против њих, православне цркве и 

повремено против Србије. Препознаући  у 

српским странкама једину опасност за своју 

ауторитарну владавину Мило Ђукановић настоји 

да подели опозиционе странке и уведе државу у 

НАТО без референдума. Вође српског народа 

посланици Андрија Маднић и Славен Радуновић 

жртве су судског прогона. У Словенији, 

Мађарској, Румунији и Албанији права српског 

народа су углавном на нивоу ранијих година. У 

Македонији Срби су повремено мета 

националистичких испада макдноских и 

албанских националиста. Питање СПЦ – права на 

слободу вероисповести – и равноправости Срба 

кад је реч о антиауторитарним законима нису 
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решена. На Косову-УНМИК положај Срба је 

знатно тежи него током прошле године. Србија је 

под међуанродним притиском да призна 

независност области, а албанска влада Косова-

УНМИК упркос неиспуњеним деловима 

Бриселског споразума и лошем положају Срба, 

њиховом обесправљивању и угрожености добила 

је могућност да поптише Споразум о 

стабилизацији и придруживању...  

Прилике у Европи и на Блиском истоку, криза 

Руске Федерације и предстојећи избори за 

председника САД отворили су питања положаја 

балканских народа. Срби, упркос сарадњи 

садашње владе са Вашингтоном и Бриселом, 

представљају највећи мањински народ, 

заграничну зајендицу са матицом,  Балкана. 

Српски народ је препрека пуној афирмацији 

младих нација и држава формираних у време 

тоталитарног режима а афирмисаних од стране 

САД и ЕУ. Будући да једина у региону није 

чланица НАТО нити окупирана од стране његових 

војски, очекивано је да владе САД и ЕУ, посебно 

будући да су оптерећене уверењем о „српској 
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кривици“ и „културном дефекту“ непосредно или 

бар посредно подржавају оганичавање или 

укидање легитимних политичких права српског 

народа који живи изван граница Републике 

Србије.  
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Током 2015. и 2016. године дошло је до великих 
промена кад је реч о односима у Босни и 
Херцеговини. Кризе су учестале и иако није 
уследило насиље као 2014., извесно је да је 
бошњачка, а сада и хрватска политичка елита, 
током претходне године додатно 
радикализована.  Напади на Републику Српску и 
оспоравање права српског народа су учестали.  

Српској је оспорено право на државни празник. 
Федерација БиХ инсистира да читава БиХ слави 1. 
март, дан када је неуставни и нелегални 
референдум ипак спорведен и проглашен, упркос 
чињеници да је на њему гласало мање грађана од 
прописаног броја. На другој страни, дан када је 
проглашена Српска Република БиХ, која је 
суштински призната Дејтонским споразумом (за 
разику од Републике БиХ) оспорен је вољом 
већине судија Уставног суда - странаца и Бошњака 
- под изговором да је реч о верском празнику.  
Власт и опозиција Српске одбили су овакво судско 
насиље. Празник је прослављен и 9. јануара 2016. 
године. Најављен је и референдум о питању 
државног празника али је његово одржавање, 
баш као и одржавање референдума о преносу 
дела правосудних овласти, одложено.   
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Посебно су током прве половине 2016. били 
политички активини верски великодостојници 
Бошњака и Хрвата. После неколико година 
сарадње власти РС и политичког вођства 
хрватског народа у БиХ хратска политичка елита 
под притиском клерикализма и Загреба почиње 
поново да се окреће против Срба. Још 2005. 
године католички бискупи предложили су уставну 
реформу БиХ којом би били укинути ентитети, а 
посебно територијално заокружене јединице у 
којима већински живи српски народ. Јуна 2016. 
бањалучки бискуп Комарица јавно је изјавио да 
се Блајбург (дакле убиство хиљада невиних 
Хрвата) догодио и у Бањалуци.  Реис Кавазовић је 
приликом једног обраћања Бошњацима из 
дијаспоре рекао како не сме бити дозвољено да 
„Влах постане начелник у Сребреници“.  Иако је 
ова изјава критикована Кавазовић се није 
извинио нити оградио – како од мешања у 
политику тако ни због вређања српског народа.  
После је јавно објашњаво како РС није настала „на 
гајењу цвећа“.  

На Републику Српску су настављени притисци око 
предаје дела надлежности ради наводног 
добијања кандидатуре за чланство у ЕУ. Иако 
питање реформе избора чланова председништва 
БиХ више не зависи од српских политичих 
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представника, као што је остао отворен и 
хрватско-бошњачки договор око Мостара, 
званично и представници ЕУ и бошњачки и 
хрватски политичари говоре о опструкцији 
Републике Српске.  

Пресуде Радовану Караџићу и Војиславу Шешељу 
биле су повод за нову експлозију бошњачког 
национализма. Караџићева пресуда је 
пропраћена видим незадовољством, пошто је 
осуђен за геноцид у Сребреници али не и за исти 
зочин у случају других девет  општина за шта је 
био оптужен. Такође, Караџић је осуђен на 40 
година робије, уместо на доживотну казну што 
теоретски пружа могућност да изађе за дванаест 
година. Ослобађање Војислава Шешеља у првом 
степену такође је подстакло незадовољство у 
Сарајеву и Загребу.  Ослобађајућа пресуда 
Шешељу показала је у којој мери је Бошњачко 
друштво радикализовано и шовинистичко. 
Студенти Правног факултета су снимили спот са 
сладуњавим садржајем представљајући своју 
средину као мултиетничку, грађанску и босански 
патриотску, а Шешеља као фашисту који је сам 
изабрао да оде и бори се против мира и 
заједништва. Као да су се Србија и Срби одвојила 
од заједничке државе. У споту је, у присуству 
појединих професора наглашено да је Шешељу 
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забрањен долазак у Сарајево.   Коначно је 
министар безбедности БиХ, Драган Мектић, 
иначе функционер СДС-а, изјавио да је Шешељу 
забрањен улазак у БиХ. Питање је да ли је такав 
случај кад је реч о неосуђеним припадницима 
других народа, чак и у случају повезаних са 
међуанродним тероризмом, забележен у Босни и 
Херцеговини.        

У неколико прилика у то време подстакунте су из 
највиших кругова бошњачког народа тезе о 
неопходности да Република Српска буде укинута 
као „геноцидна творевина“.  О томе је после 
пресуде Радовану Караџићу изнесен заједнички 
став на трибину међу Бошњацима угледне и 
утицајне  оранизације „Круг 99“.    

Некако у то време дошло је до великих промена 
кад је реч о исламским организацијама у Србији. 
Србији одани Адем Зилкић је смењен у Исламској 
зајендици Србије. Радикални Муамер Зукорлић је 
напустио место муфтије и кадидовао се за 
посланика, после избора је ушао у неформалну 
коалицију са владајућом СНС, без обзира на 
његове раније, радикалне шовинистичке ставове. 
На месту поглавара ИЗС Зилкића је заменио 
Абдулах Нуман, Београђанин и Србин (рођак 
познате глуме Ружице Сокић) који је некада 
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примио ислам. Једна од првих његових изјава 
била је да Републику Српску – уставом одређени 
део друге државе, треба укинути.   

Иако Канцеларија високог представника за БиХ 
није више моћна као раније, између осталог и 
зато што Савет за спровођење мира више није 
једногласан у негативном односу према 
Републици Српској, непријатељски став актуелног 
представника Валентина Инцка опстао је и сада. У 
извештају Уједињеним нацијама средином 
септембра 2015. навео је да Република Српска 
крши Дејтонски споразум.  Тврдио је и да РС нема 
право на референдум о правосуђу, нетачно 
напомињући да су овлашћења правосуђа 
одређена дејтонским уставом, а његова 
гувернерска самовласт међународним правом.  
Инцко је још најваљивао примену тзв. „бонских 
овлашћења“, свакако ради кажњавања и 
покоравања установа Републике Српске, тврдећи 
да је понекад „шок терапија боље решење“.  
Занимљиво је да се Инцко непрекидно 
представљао као заштитник Дејтонског 
споразума, а непрекидно тврди и да исти не ваља 
и да га треба мењати.  
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Скидање забране са располагања имовином 
широм БиХ Валентин Инцко је искроистио да 
мимо свих демократских установа, објекте у 
касарани поред Требиња и земљиште  на коме су 
изграђене куће за прогнанике у Теслићу, као и 
земљиште у Хан Пијеску, додели Босни и 
Херцеговини. Реч је о самовласној одлуци која за 
циљ има ограничење аутономије енитета – 
тачније Републике Српске и стварање што јачих 
темеља нове националне државе  у БиХ.   

Попис 

Објављивање резултата пописа, после готово три 
године од када је спроведен, такође је темељно 
пореметило односе међу конститутивним 
народима Босне и Херцеговине.  Према 
методологији пописа каква није примењена у 
другим европским државама и није договорена 
од стране легитимних политичких представника 
грађана БиХ у становништво земље уврштено је 
око 196.000 особа које су већ дуже времена у 
иностранству.  Тако је коначан резултат 
представио Бошњаке/Муслимане у БиХ као 
народ који чини нешто више од 50% укупног 
становништва. Иако су политичке импликације 
пописа релативизоване у Сарајеву, сместа су се 
чули и гласови како је концепт конститутивних 
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народа превазиђен и Срби и Хрвати у БиХ нису 
ништа друго него националне мањине.  Власт и 
опозиција у Републици Српској ујединиле су се у 
одбацивању резултата пописа.  Најваљено је да 
ће РС објавити сопствене резултате.  

Протести 

Сукоб власти и опозиције у РС кулминирао је 
током прве половине 2016. године. Тешка 
економска ситуација, даље задуживање РС, 
изостанак зајма и инвестиција из Руске 
Федерације, али и десетогодишња власт СНСД и 
његових политичких савезника изазвали су 
велику поделу у народу и дубоко незадовољство 
дела грађана. Нерасветљени и некажњени 
корупционашки скандали само су повећали 
оправдано незадовољство и продубили сукобе.  

Улазак опозиције из РС у владајућу већину 
заједничких органа БиХ, уз нестанак националног 
консензуса око будућности РС,  пружио је 
легитимитет појединим настојањима бошњачког 
вођства из Сарајева. Треба рећи да је влада 
Србије у овом спору заузела начелнији став него 
остале владе после 2008. године. Посредовање 
Београда умирило је донекле сукобе и одржало 
привид јединства.    
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Врхунац кризе био је велики митинг који је 14. 
маја 2016. године. Опозиција организовала у 
Бањалуци. Најваљен је долазак шездесет хиљада 
незадовољних грађана. Митинг је имао и 
превратничке елементе, а његовом мирном 
исходу није доприносила ни чињеница да је већ 
трајала кампања за општинске изборе у БиХ који 
би требало да буду одржани у октобру. Сама 
влада Српске подстакла је сукобе тако што је у 
исто време и  на оближњем месту и сама 
организовала политички збор.   

Протест и митинг су тешко оптеретили ионако 
нестабилну политичку ситуацију у РС. Уследила је 
интервенција из Београда и сасвим исправо 
деловање српске владе. Дан је завршен мирно 
али међу двадесетак хиљада окупљених на обема 
странама било је браће, сестара и блиских рођака 
- дубоко политички супротављених. Медији су 
забележили да је ћерка оснивача РС др Радована 
Караџића, Соња (потпредседница Народне 
скупштине РС и посланица опозиционе СДС) 
учествовала на протесту, а Дарко Младић, син 
оснивача и првог генерала Војске Републике 
Српске, био је присутан на митингу.   
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Покушај атентата на председника владе Србије 

Поигравање „транзиционом правдом“ 
настављено је и током 2015.-2016. године. Нису 
суђени ни кажњени нападачи на председника 
владе Србије Александра Вучића у Поточарима 
који се догодио на двадесетогодишњицу злочина 
у Сребреници. Током наредних месеци тај је 
случај систематски заташкаван.  Потом је, крајем 
јуна 2016., прво бошњачки (гласовима из 
иностранства изабрани) начелник општине 
Сребрненица Ћамил Дураковић забранио 
представницима владе Републике Србије да дођу 
на овогодишње обележавање злочина.  Када је 
ово изазвало бурне реакције онда су иза те 
забране стале предводнице удружења „Мајке 
енклава Сребренице и Жепе“. Влада Србије је 
оптужена да не признаје геноцид, а њена 
донација од пет милиона евра Сребреници 
проглашена је за покушај да преживеле жртве 
буду поткупљене.   

Активисткиње удружења „Мајке Сребренице“ 
биле су присутне у Хагу приликом изрицања 
пресуде Радовану Караџићу. Тада су учествовале 
у сасвим бизарној одбрани Флоренс Артман 
чудакиње и контроверзне бивше портпаролке 
тужилаштва Хашког трибунала.  
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Браниле су је од униформисане страже самог 
међународног суда. Артман је осуђена због 
непоштовања суда на симболичну казну од седам 
дана притовра. Француска није била спремна да 
је изручи. Када се појавила на изрицању пресуде 
надлежни су покушали да је приведу, а присутне 
Бошњакиње покушале су да је одбране.   Артман 
је током издржавања ове срамотно краткотрајне 
казне помилована и пуштена раније.  

Федерација БиХ и тзв. Исламска држава 

Током 2015. и 2016. службе безбедности 
обелоданиле су да су Федрација БиХ и Косово-
УМНИК две европске територије са сразмерно 
највећим бројем добровољаца који ратују за тзв. 
„Исламску државу Ирака и Леванта“ и разне 
огранке Ал Каиде. Према проценама 
безбедносних установа БиХ августа 2015. у Сирији 
је ратовало 130 грађана ове земље, а њих 43 је 
погинуло. Хрватске процене су за то време биле 
много више – процењено је да добровљаца има 
око 600.    

Министарски савет  ЕУ је крајем 2015. осудио 
најаве Српске да ће одржати референдум о 
прадосуђу.    
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Од европских парламентараца преко Џорџа 
Сороша до Анџелине Џили велики број установа 
и јавних личности широм света је током 
претходне године стварно или према медијским 
наводима изразио став да Република Српска 
треба да буде развлашћена и/или укинута.          
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Извештај о политичким правима српског 
народа у Федерацији Босне и Херцеговине 
(2015-2016.)  
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Десет пута мање Срба у Федерацији БиХ 

Резултати пописа одржаног у Босни и 
Херцеговини 2013. године коначно су у целости 
објављени 2016. и за Србе на територији 
Федерације БиХ они су поражавајући. Од скоро 
600.000 Срба који су на територији већег 
босанскохерцеговачног ентитета живели 1991. 
године, остало је мање од једне десетине, 
односно 56.500 људи који чине свега 2,55% 
грађана Федерације. Ради се о старом 
становништву, економски ослабљеном, 
системски и ситуационо дискриминисаном. Свега 
четири општине овог ентитета имају српску 
већину, од чега три апсолутну (Дрвар, Грахово и 
Босански Петровац), а једна релативну (Гламоч).  

Малобројност Срба у Федерацији БиХ у значајној 
мери ограничава њихову способност да се одупру 
системској дискриминацији и остваре своја 
елементарна грађанска и политичка права. Ова 
чињеница се најбоље осликава на примеру 
конституисања и рада највиших политичких 
институција Федерације, од кантоналног до 
ентитетског нивоа. Проблем попуњености Дома 
народа федералног Парламента остао је нерешен 
и у 2016. години, више од годину и по дана након 
конституисања овог тела.  
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Од 17 уставом предвиђених српских 
представника, изабрано је свега 14, а 
потредседник Дома из редова српског народа 
изабран је тек половином 2016. године. 
Озбиљности читаве ситуације доприноси и 
чињеница да се резултати гласања рачунају на 
основу пуног састава тела, па је Србима много 
теже да остваре и натполовичну и двотрећинску 
већину, него што би то било у редовним 
условима. Корен овог проблема, недовољан број 
српских представника у кантоналним 
скупштинама, из чијих се редова бирају 
представници у Дому народа, решио би се или 
изменом изборног закона у кантонима 
Федерације, или образовањем кантона 
састављеног од општина са српском већином. 
Поред формалног, постоји и суштински елемент 
проблема који се састоји из чињенице да српске 
представнике могу да бирају не-Срби из редова 
не-српских националних, или декларативно 
грађанских странака, чиме се и преданост и 
ефикасност ових фукнционера у решавању 
проблема припадника народа којег на 
политичком нивоу представљају доводи у 
питање.  
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Општине са српском већином 

Општине са српском већином у Федерацији БиХ 
занемарене су од стране кантоналних и 
федералног нивоа власти, што неретко води и у 
отворену опструкцију њиховог рада. Општини 
Гламоч, примера ради, матични Кантон 10 не 
одобрава кредитно задуживање какво је 
омогућено свим другим општинама, што српским 
властима већ 8 месеци онемогућава да 
радницима у својој администрацији исплате 
плате, али и социјалну помоћ угроженим лицима 
као и новчане додатке породицама повратника. О 
решавању системских и инфраструкуралних 
проблема у оваквим условима не може бити ни 
говора.  

Дискриминација се са највишег политичког 
преноси и на ниже друштвене нивое.  

Питање повратка имовине протераних Срба, у 
коју спада преко 50 000 стамбених јединица, и 
2016. године остаје нерешено. 

Образовање 

На пољу образовања, основна права Срба на 
наставу на матерњем језику грубо се крше.  
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Ван општина Дрвар и Гламоч, свега 
четрдесетдеветоро српске деце учи матерњи 
српски језик. Овај поражавајући податак 
делимично је условљен правилом да је за 
формирање српског одељења потребно најмање 
18 ученика, што је за депопулисана насеља 
неосновано велики број. Међутим, чак и тамо где 
су сви формални услови испуњени, остваривање 
наставе на српском изостаје. У Босанском 
Петровцу, овај проблем је решен обједињавањем 
наставе на сва три уставом одређена језика уз 
уписивање назива предмета у складу с 
националном припадношћу сваког појединачног 
ученика. У Републици Српској, с друге стране, 
2141 бошњачко дете учи наставу на матерњем 
језику уз читав пакет национално посебних 
друштвених предмета, док исламску веронауку 
похађа преко 5800 ученика.  

Општине са српском мањином 

У општинама Федерације БиХ у којима су Срби 
мањина, њихов положај је упадљиво тежи од 
општина које су задржале српску већину. У 
Мостару, релативно велика српска заједница која 
броји око четири и по хиљаде људи у потпуности 
је обесправљена.  
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Две деценије од завршетка рата, Устав тада 
образованог Херцеговачко-неретванског кантона 
још увек није усклађен с уставним нормама БиХ и 
Федерације, па се у њему Срби ни формалано не 
третирају као конститутивни народ. Оштра 
политичка подела овог града између Хрвата и 
Бошњака Србе је ставила у још неповољнији 
положај од оног у коме се налазе ова два народа. 
Срби још увек нису добили представника из 
редова неке од својих странака. Питање о 
поправљању оваквог стања остаје нерешено, 
будући да локални избори у Мостару нису 
одржани од 2008. године и да још увек постоје 
непревазиђени спорови у вези с изборним 
законом по коме би требало да се спроведу. 
Мостарски Срби су у циљу што ефикаснијег 
одговарања на велике изазове с којима су 
суочени окупили своја друштва у кровни 
Координациони одбор српских организација у 
Мостару. Предлог ове организације око 
решавања проблема локалних избора састоји се 
из доношења изборног закона по којем би град на 
Неретви био обједињен у једниствену изборну 
јединицу, уз обавезан избор градоначелника и 
његове двојице заменика из редова сва три 
конститутивна народа. На пољу законодавне 
власти, мостарски Срби предлажу увођење Клуба 
народа у састав Градског вијећа.  
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Буџет 

Од 57.000.000 КМ, колико износи годишњи 
градски буџет Мостара, Срби су у току протекле 
године добили око 100.000 КМ од чега је део 
одвојен за обнову Саборне цркве, на којој је 
управо завршена градња звоника, а део за 
поправку локалне инфраструктуре. Српска 
удружења грађана остају без буџетске подршке.  

Пресек стања 

Срби Федерације БиХ непрестано су суочени с 
вербалним претњама али и физичким нападима 
на своје животе и имовину. И 2016. година је 
прошла у знаку бројних инцидената на рачун Срба 
тог ентитета. У селу Стог на Озрену, група 
локланих Бошњака је провалила у кућу српског 
повратника и претукла га, наневши му тешке 
телесне повреде.  У оближњем селу Горњи 
Рековац, група вандала је оскрнавила сеоско 
српско гробље, нечувано услед депопулисаности 
читавог тог краја. Ниједан од ова два случаја није 
добио ни истражни, а камоли судски епилог.  

Суморној слици српског положаја у Федерацији 
БиХ делимично пркоси пример општине Босански 
Петровац.  
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Етнички мешовита средина, у којој живе и Срби и 
Бошњаци, пролази кроз период економског 
опоравка услед прилива неколико успешних 
страних инвестиција.  

Међутим, даљи економски напредак општине 
ограничен је њеном демографском посрнулошћу, 
будући да почиње да се осећа недостатак радне 
снаге за даљи развој тамошњих предузећа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ 
ПРАВИМА СРПСКОГ НАРОДА У 
ХРВАТСКОЈ 

 

 

 

 

 

 



34 
 

У временском размаку од јула 2015. до јула 2016. 

положај српског народа у Хрватској додатно се 

погоршао у односу на претходни период. Србима 

се и даље оспоравају људска, грађанска и 

мањинска права и предмет су честих напада и 

расистичких испада у јавности. Као и свих 

претходних година – од 1991. када је Хрватска 

прогласила независност – отворена мржња према 

Србима је средство за прибављање политичке 

подршке и легитимитета у јавности. Ово нарочито 

долази до изражаја у време избора или 

доношења битних политичких и правних аката, па 

је то био случај и у време парламентарних избора 

новембра 2015. У протеклој години настављена је 

политика ревизије историје кроз релативизацију 

и промоцију усташтва, како у Хрватској тако и ван 

ње. 

Односи Србије и Хрватске 

Када је реч о односима Србије и Хрватске у 

периоду јул 2015 – јул 2016. они су наставили 

негативним током, са низом оштрих порука на 

релацији Београд – Загреб, уз неколико најава 

нормализације односа до чије материјализације 
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није дошло. У протеклој години кључне тачке 

спорења Београда и Загреба били су проблеми са 

преласком миграната са Блиског истока из Србије 

у Хрватску, права српске мањине у Хрватској и 

хрватске у Србији, и хрватско условљавања ЕУ 

интеграција Србијезбог важења српског закона о 

универзалној надлежности за ратне злочине на 

простору некадашње СФРЈ. 

Готово 21 годину након рата, и даље није дошло 

до значајнијег помака у решавању питања 

повратка избеглих, повратка имовине, 

остваривања права на пензије као и кажњавања 

одговорних за злочине над Србима у време рата 

1991-1995. 

Хрватска прослава Олује 

Петог и шестог августа 2015. године у Загребу и 

Книну обележена је 20. годишњица операције 

хрватске војске и полиције потпомогнутих 

паравојном формацијом ХВО и Армијом БиХ, под 

називом Олуја, која се у Републици Хрватској 

слави као Дан побједе и домовинске захвалности.  
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Двадесета годишњица операције Олуја  

прослављена је два дана, а догађај који је 

привукао највише пажње био је војна парада у 

Загребу чијем је организовању претходила 

полемика унутар власти у Хрватској. Уз присуство 

комплетног хрватског државног врха, на паради је 

био и некадашњи хашки притвореник Анте 

Готовина који је командовао операцијом „Олуја“. 

Хрватски званичници су у наступима истицали да 

је операција била легитимна и славили је као 

симбол нацилналне победе. 

У паради у Загребу учествовало је 3000 војника, 

330 возила и 30 авиона. У колони су били војници 

Албаније, Летоније, Естоније, Литваније, и 

Пољске, а Велика Британија је послала заставу. 

Паради су присуствале 42 стране делегације, 

укључујући и војну делегацију САД. Иницијална 

идеја да у паради учествују многе друге земље 

пропала је након што је званични Београд 

саопштио да ће учешће у тој манифестацији 

сматрати „антисрпским ставом“.  
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Према извештајима медија, прослави је 

присуствовало 100.000 људи.  Парада је 

представљена као врхунац националног поноса и 

јединства Хрватске а један до водећих дневника 

Јутарњи лист тражио је да војне параде постану 

законска обавеза за будуће хрватске владе.   Пре 

овога војне параде у Хрватској одржане су 

поводом Дана државности 1995. и 1997. 

Званично, централна прослава 20. годишњице  

Олује одржана је у Книну где је неколико 

десетина хиљада људи присуствовало концерту 

про-усташког певача Марка Перковића Томпсона.  

Пре концерта публику је поздравила книнска 

градоначелница Јосипа Римац честитавши Дан 

победе. 

Хрватска невладина организација Центар за 

суочавање с прошлошћу „Documenta“ у 

отвореном писму тадашњем хрватском 

премијеру Зорану Милановићу указала је да је 20. 

годишњица Олује протекла без помена жртвама.  
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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.  

Документациони центар Веритас 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 

Републике Српске Крајине (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... искључиво због 

опструкције хрватске стране, чекају на 

ексхумације“.  
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Парламентарни избори 2015, притисци на Србе 

и дискриминација 

Срби су и даље предмет дискриминације и 

притиска у Хрватској, што је посебно дошло до 

изражаја у време изборне кампање 2015. 

Амнести интернешнл у извештају за Хрватску за 

2015/2016 наводи да се у тој земљи наставља 

дискриминација Срба а као кључне проблеме 

наводи онемогућавање остаривања законског 

права на коришћење ћирилице, дискриминацију 

при запошљавању у јавом сектору и 

онемогућавање остваривања станарских права. У 

извештају хрватског омбудсмана (Пучке 

правобранитељице) за 2015. годину наводи се да 

у броју злочина мржње „превладава 

нетрпељивост према Србима“.  У протеклој 

години дошло је и до пораста етнички 

мотивисаног насиља, па је у 2015. било 189 таквих 

случајева, док је у 2014. било 82.  

У Хрватској су 8. новембра одржани 

парламентарни избори за осми сазив хрватског 

Сабора.  
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„Домољубна коалиција“, предвођена 

десничарским ХДЗ-ом, добила је релативну 

већину мандата. Након вишемесечних преговора 

владу су формирале „Домољубна коалиција“ и 

коалиција „Мост“, а за премијера је први пут у 

Хрватској изабрана нестраначка личност, 

Тихомир Орешковић.  

Формирање нове коалиционе већине пратиле су 

бројне оптужбе за „куповање“ политичке 

подршке. Посебно је занимљив случај српског 

посланика Мирка Рашковића, који је на место 

посланика изабран као кандидат Самосталне 

демократске српске странке (СДСС), а који је 

одлучио да не подржи улазак ове партије у 

коалицију са СДП-ом, већ је напустио странку и 

касније, као самостални посланик, подржао нову 

владу око ХДЗ-а.  Директор документационо-

информационог центра Веритас, Саво Штрбац, 

указао је на извештаје у медијима и хрватска 

документа која, према његовом суду, упућују да 

је Мирко Рашковић радио за хрватску 

обавештајну службу још од рата.  
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У августу 2015. Данијел Срб, председник ХСП-а 

поднео је пријаву против српског недељника 

Новости због „континуираног провоцирања 

хрватског народа“.  Србовим захтевима су се 

ускоро придружиле и друге десно оријентисане 

хрватске организације и удружења.Формирањем 

такозване Домољубне коалиције око ХДЗ-а на 

сцену је ступила нова, оштрија реторика према 

Србима. Домољубна коалиција предвођена ХДЗ-

ом у својим редовима окупила је неколико 

странака и покрета које славе усташтво (ХЧСП, 

ХСП АС, Храст). У току изборне кампање 

председник ХДЗ Томислав Карамарко у више 

наврата је употребљавао ратну реротирку из 

деведесетих, те је изборну трку окарактерисао 

као кретање у „нови Домовински рат“.  И лево 

оријентисани СДП, друга водећа политичка 

структура у Хрватској, такође није успела да се 

огради од негативних примера из својих редова 

када је реч о односу према Србима. Тако се Зоран 

Милановић, тада председник хрватске владе и 

лидер СДП, није оградио поводом поступка Иве 

Балдасера, градоначелника Сплита из редова 

СДП, које је другу годину заредом учествовао у 
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прослави IX. бојне ХОС-а а тиме и дана оснивања 

такозване НДХ. Челници ХДЗ и СДП током 

кампање 2015. нису се изјашњавали о 

проустшаким испадима странке ХДССБ на чијем 

челу је осуђени ратни злочинац Бранимир 

Главаш. Разлог недостатка реакције највећих 

партија на испаде из ХДССБ јесте што се на партију 

Главаша рачунало на као потенцијалног 

политичког партнера у будућој коалицији, што 

додатно упућује да поштовање права једне 

мањине и једног народа није приоритет за 

водеће хрватске политичке структуре. 

У периоду јул 2015 – јул 2016. догодио се низ 

инцидената у којима су Срби у Хрватској били 

изложени нападима, увредама преко графита и 

натписа а оскрнављена им је и имовина. У ноћи  

15. на 16. јула 2015. група од 10 до 15 млађих 

особа напала је тројицу младића српског 

држављанства на Тргу бана Јелачића, при чему је 

једна од жртава претрпела теже телесне повреде. 

Следећи дан припадници навијачке групе "Бед 

блу бојс“ упадају у воз на загребачкој 

железничкоој станици и бејзбол палицама 
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нападају двојицу младића српске националности 

старости 21 и 28 година. Србин из Хрватске, Јован 

Матијевић (22) из места Шеовица код Пакраца, 

нападнут је у локалу "Парк" у Окучанима, око 

пола један ноћу, и то због пуштања 

"непримерене" песме на џубоксу.  Маја 2016. у 

Загребу је освануо графит „У прољеће кад 

процвате врба, радит ћемо паприкаш од Срба”.  

Марко Јурич, водитељ емисије “Марков трг” на 

хрватској З1 ТВ овако је завршио програм:„Порука 

Загрепчанима, свима који се шетајку Цветним 

тргом, будите опрезни јер је у близини црква у 

којој столују, да парафразирам једног српског 

министра, четнички викари. Припазите, када се 

шетате Цветним тргом, поготово мајке с децом, 

да не би који од тих четничких викара истрчао из 

цркве и у свом маниру клања извео свој крвави 

пир на нашем најлепшем загребачком тргу који 

би можда требало да обележити таблама 'пази 

оштар четник у близини“.  

Срби и даље не могу да остваре уставом и 

законом гарантовано право на писмо и језик.  
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Како се оцељује у извештају хрватског 

омбудсмана, „на забрињавајући ступањ 

нетолеранције према језику и писму српске 

националне мањине, указује и прописивање овог 

права тек у једној јединици у којој Срби чине 

мање од трећине становништва“.  

Дискриминација Срба је посебно приметна у 

подручјима такозване посебне државне скрби, 

која су неразвијена и у којима су улагања хрватске 

државе минимална а у којима живе највише 

припадници српске заједнице. 

У Хрватској је око 700.000 хектара закоровљеног 

пољопривредног земљишта, од чега је половина 

у власништву избеглих Срба који нису у 

могућности да је обрађују, иако су то дужни 

према закону што их излаже санкцијама. 

Ревизија историје 

Протеклих годину дана примећено је 

интензивирање настојања структура у Хрватској 

да ревидирају историју. У влади ХДЗ-а и 

коалиције Мост министарска места заузели су 

Златко Хасанбеговић као и (краткотајно) Миро 
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Црноја. Хасанбеговић, који је именован на место 

министра културе, 1996. фотографисао се са 

капом са усташким обележјем на глави а 

фотографија је објављена у часопису Независна 

Држава Хрватска. У истоименом часопису 

Хасанбеговић је усташе окарактерисао као хероје 

а у једном од текстова написао: „Управо због тих 

истинских хероја, мученика и шехида, који своје 

животе положише на олтар домовине од 

Блајбуршких пољана па до Фоче и Фазлагића 

куле, дужност је свих нас, њихових штоватеља и 

сљедбеника, аутентичних хрватских 

националиста и старчевићанаца понижених, 

преварених и поражених муслимана и католика, 

скинути кринке са лица данашњих славосрбских 

опсјенара, лицемјера и моралних наказа и 

показати пут к излазу, из овог мрачног тунела, 

према помирби, слози и вјерској толеранцији, а 

истински слободној и уједињеној Домовини од 

Муре, Драве и Дрине, па до Јадранског мора“.  

„Регистар издајника“ и Степинац у Бриселу 

Миро Црноја, који је свега шест дана обављао 

функцију министра бранитеља, у јавности је 
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познат по предлогу да се направи „Регистар 

издајника националних интереса Републике 

Хрватске“.  

Јуна месеца у Европском парламенту у Бриселу 

одржана је дводневна изложба посвећена 

контроверзном хрватском надбискупу из Другог 

светског рата Алојзију Степинцу. Ова изложба 

наишла је на оштру реакцију Београда и 

ограђивање појединих предстанивка ЕУ. Изложбу 

је отворила хрватски посланик у том парламенту 

Маријана Петир.  

Априла 2016, на прослави 25 година од 

формирања Хрватских одбрамбених снага у 

Сплиту затражено је да усташки поздрав „За дом 

спремни“ буде заштићен законом. Ратни 

командант Девете бригаде ХОС-а „Рафаел витез 

Бобан“ Марко Скејо рекао је да је поздрав „За 

дом спремни“, под којим су погинули „најбољи 

хрватски синови, чист као суза“. „То је један од 

најлепших поздрава хрватске војске и народа који 

мора да буде уграђен у нови закон о 

бранитељима како би се једном за сва времена 
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зауставила расправа о овом светом поздраву“, 

рекао је Скејо.  

У Хрватској су такође објављени приручници 

уџбеника из историје у којима се велича усташтво 

и НДХ. У приручницима се поричу злочини 

Независне Државе Хрватске (НДХ), а у издању 

куће "Дуден" уз појам "усташа" стоји објашење да 

је то "хрватски националистички покрет који се у 

Другом светском рату борио против српског 

централизма". Такође, у историјском школском 

приручнику "Домовински рат" Срби означени као 

„агресори“, „терористи“ и „екстремисти“.  

На ХТВ-у се већ годинама кроз емисију ТВ 

календар заступају ревизионистички ставови о 

улози Хрватске у Другом светском рату. 

У Хрватској и даље делује Хрватска православна 

заједница која се реактивирала децембра 2012. 

Реч је о организацији која је први пут основана 

(под именом Хрватска православна црква) у 

фашистичкој хрватској држави у време Анте 

Павелића.  
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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 делује.  

Ово удружење делује и даље. На његовој 

званичној интернет-презентацији,  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. 

Повратак Срба и њихов нестанак 

Крајем 2012. године објављени су резултати 

пописа становништва у Хрватској одржаног 

априла 2011. године.  
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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. 

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 
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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. До пуноправне 

употребе ћирилице још увек није дошло. 

Односи Србије и Хрватске 

Односи између Београда и Загреба од великог су 

значаја за положај Срба у Хрватској. Политичка 

нестабилност у Хрватској – услед парламентарних 

избора 2015. као и ванредних парламентарних 

избора заказаних за 11. септембар 2016. – довела 

је до подизања националних тензија и појачаних 

шовинистичких испада према Србима и Србији у 

јавној реторици. 
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У периоду од јула 2015. до јула 2016. између 

Београда и Загреба било дошло је до низа 

спорења, оштрих нота и упозорења уз млаке, 

углавном декларативне, покушаје нормализације 

односа између две земље.  

Србија и Хрватска су се у протеклој години 

спориле око транзита избеглица/мигранта са 

Блиског истока чија је кулминација била 

затварање границе са хрватске стране за српску 

робу, на шта је Србија накнадно одговорила 

контра-мерама. Ослобађање лидера Српске 

радикалне странке Војислава Шешеља пред 

Хашким трибуналом изазвало је оштре реакције 

како званичника тако и других водећих 

политичких актера у Хрватској. 

Користивши позицију чланице ЕУ Хрватска је 

више пута, по више питања, настојала да услови 

европске интеграције Србије. Кључни захтеви 

хрватске стране према Србији односе се на 

укидање српског закона о универзалној 

надлежности за ратне злочине на простору 

некадашње СФРЈ, корекцију границе на Дунаву и 

положај хрватске мањине у Србији. Хрватска 
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такође инсистира и на питању несталих из време 

рата, иако је у значајном делу реч о људима 

српске националности. 

Тек почетком 2016. било је неколико састанака на 

највшем нивоу. Кључни састанак одиграо се 20. 

јуна 2016. када су се састали предсеник српске 

владе Александар Вучић и председница Хрватске 

Колинда Грабар Китаровић. Том приликом 

потписана је Декларација о унапређењу односа 

две земље.  

Фактичко стање 

Положај Срба у Хрватској у протеклој години 

погоршан је у односу на претходне. Реч је о 

наставку тренда који траје неколико година. 

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. 
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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 након 20-те годишњице Олује 

као и услед перманентне политичке кампање 

поводом редовних и ванредних парламентарних 

избора за мање од годину дана. 

Република Србија у протеклој години, као и 

раније, није показала да има јасну стратегију и 

план за Србе у Хрватској. Напротив, за разлику од 

хрватске стране која јасно дефинише своје 

захтеве и износи их, званични Београд, чини се, 

нема  план осим да се декларативно позива на 

помирење и константно се повлачи пред 

хрватским иступима. Очито је да је политика 

званичног Београда – када је о Хрватској и 

тамошњим Србима реч – подређена отклањању 

претње Заграба по даље ЕУ интеграције Србије. 
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Односи две земље су оптерећени бројним 

питањима која ће остати отворена и у будућности. 

Иступи и изјаве хрватских политичара потврдили 

су предвиђања из нашег извештаја за претходну 

годину, да ће Хрватска свој положај у ЕУ настојати 

да искористи како би даље обесправљивала 

српски народ који и још увек живи у њеним 

границама, као и да би извршила притисак на 

Србију, као земљу која жели да постане члан ЕУ, 

да попусти у спорним питањима. 
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Током 2015.-2016. године политичка права 

српског народа у, самопроглашеној „независној“ 

држави, силом САД и НАТО од Републике Србије 

отцепљеној покрајини, у међународној политици 

познатој под називом „Косово-УНМИК“, била су и 

даље угрожена и ограничавана.  

Бриселски споразуми 

Током године није примењен нит један од два 

споразума склопљена у Бриселу. Овим 

споразумима Србија је прихватила, без формалне 

подршке Народне скупштине, уз бизарно 

самоизузеће Уставног суда и без на референдуму 

изражене воље грађана, интеграцију Србима 

искључиво насељеног, преосталог српског народа 

у области. Иако ни Србија није спровела све 

одредбе бриселских споразума, остаје чињеница 

да их албанска страна - „Косово-УНМИК“ није 

никако спроводила. Једини сегмент споразума 

повољан по Србе са Косова и Метохије био је онај 

у вези са формирањем Заједнице српских 

општина. Уставни суд Косова-УНМИК је овај 

споразум прво суспендовао, па му је дао и ново 

тумачење.  
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Упркос томе што су САД и ЕУ водиле рачуна да 

оквире ЗСО поставе у складу са Уставом Косова-

УНМИК и доведу га у границе европског 

законодавства, Уставни суд је ЗСО представио као 

невладину организацију.  Ни таква ЗСО до сада 

није успостављена.   Средином јула 2016. 

приштински Зери јавио је да је израда статута ЗСО 

поверена четворици председника општина са 

српском већином, у изради ће учествовати 

министарство за локалну управу и 

администрацију Косова-УНМИК и ОЕБС. Србија се 

не спомиње.   

Лоше преговарани Бриселски споразум 

суштински је подразумевао посебне преговоре о 

примени договореног. Тако је албанска страна 

непрекидно захтевала потпуно заокружење 

државности Косова, третирајући Србију као 

суседну државу-агресорку, а била је спремна да 

Северном Косову омогући регион само под 

условом да он нема извршна овлашћења, да нема 

непосредне везе са српским народом који ту 

живи и, коначно, да притом не буде мењан Устав 

Косова-УНМИК - такозване „Репубљик Косова“.   У 
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Србији је већ конструисана свест дела јавности о 

томе да се српска влада и народ са КиМ мешају у 

послове једне независне државе и о потреби да 

безуслоно буде остављено новој држави да сама 

решава све отворене проблеме на њеној 

територији, док би Србија требало да испуни све 

услове као акт добросуседства. Један од 

представника таквог начина размишљања је 

Чедомир Јовановић, који се налази на челу 

парламентарне ЛДП.  Крајем септембра 2015. за 

приштински лист Зери он је изјавио: „Држава 

Косово је неповратан процес који настављају да 

игноришу само неодговорни политичари.“ 

Избори  

Поред блокаде преговора до које је дошло 

испрва због изборâ а потом и због радикалне 

опструкције рада парламента Косова-УНМИК 

(пошто су припадници албанске опозиције силом 

спречавали рад, бацајући сузавац у салу); током 

године Српска листа је по очигледном налогу 

владе из Београда настојала да допринесе 

стабилности албанске државе. Врхунац је 

представљала помоћ српских посланика 
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приликом избора Хашима Тачија, у Србији још 

увек траженог оптуженика за ратне злочине, за 

председника Косова-УНМИК.   

Упркос попуштању Београда и Срба са Косова и 

Метохије, током овог раздобља положај српског 

народа у овим областима није постао много бољи 

него раније. Учестали су напади који срећом нису 

завршили погибијом грађана.  Крајем јуна 

шесторо Срба ухапшено је због истицања 

државне заставе Републике Србије.    Српски 

повратници и преостали грађани нападани су 

током прве половине 2016. у Клини, Звечану и 

Гњилану. Каменована су амбулантна кола у 

близини Косовске Митровице, обијена црква у 

гњиланском крају...  

Пресуда косовског суда да манастиру Високи 

Дечани буде враћен комплекс земље (реч је о 24 

хектара) изазвала је јединствени револт партија и 

грађана те општине. У време Видовдана један од 

вођа албанске опозиције Рамуш Харадинај 

тражио је да на Газиместану буде подигнут 

албански споменик, пошто је према његовим 

речима реч била о догађају из албанске 
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националне историје. 

На Косову и Метохији нису одржани локални 

избори када и у остаку Србије. Скупштински 

избори спороведени су према законима који се 

примењују на друге суверене државе. Срби су 

гласали као и  „дијаспора“. Током изборне 

кампање директор Канцеларије за КиМ и 

фунционер владајуће СНС спорвео је пријем 

целокупног становништва појединих српских 

општина у ову странку. На изборима од 24. априла 

2016. чак 67% изашлих бирача на КиМ гласало је 

за СНС.   

Иако је у јавности стваран привид и блокади 

преговора, извесно је да је Косово-УНМИК успела 

да прошири своје надлежнсти. Неуспех да уђе у 

УНЕСКО, захваљујући великом напору званине 

Србије,надомештен је уаском у УЕФА, европску 

провредну комору (председник ПКС, полтиички 

пријатељ и некадашњи ментор Александра 

Вучића)  показао је приликом пријема велико 

задовољство и честитао предсднику косовске 

коморе. До сада је отворено и питање 

трансформације војске.  
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Косово је добило могућност да са ЕУ склопи СПП. 

Коначно, започео је и процес стварања Косовске 

војске.  

Српски језик 

На Косову-УНМИК  није  у употреби српски језик, 

иако је тако прописано законима. О томе је било 

речи и у разговору српских званичника са 

повереником за језике. Албанска страна у ретким 

случајевима где не намеће албански, намерно 

фаворизује хрватски језик и латиницу како би и 

тиме асимиловала или провоцирала преостале 

Србе. Крајем октобра 2015. Албанске васти на 

Косову-УНМИК почеле су да забрањују употребу 

српских личних карата и таблица.   

Оливер Ивановић 

Почетком 2016. Оливер Ивановић, некадашњи 

државни секретар и председник једне од 

парламентарних странака осуђен је на сумњивом 

процесу на драконску казну од осам година 

затвора. Била је т порука Србима. Умерени српски 

политичар који је сарађивао са странцима и 

албанским властима осуђен је на робију, а 
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радиклани су маргинализовани или протерани. 

Исти случај био је са српским политичарима у 

Сремско-барањској области 1996. године. Њихов 

вођа, Славко Докмановић испоручен је Хагу 

упркос улози коју је имао у иинтеграцији области 

у Хрватску. У заточеништву је и одузео себи 

живот.  

Када су у Нишу припадници ОВК осуђени на 15 

година због убиства припадника Војске 

Југославије премијер Косова-УНМИК Иса Мустафа 

изјавио је да су „војници добили заслужен 

одговор“.  

Упркос свему Косово-УНМИК добило је могућност 

да потпише Сопразум о стабилизацији и 

придруживању ЕУ.  
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Суседна Црна Гора се, као и већина земаља у 

региону, налази у нестабилној политичкој 

ситуацији, док је однос ове државе према 

српском народу недемократски и шовинистички.  

Српски језик 

Процес затирања српског језика и писма се 

наставља. Иако се не може наћи нити један важан 

споменик са територије данашње Црне Горе а да 

није писан ћириличним писмом, она се системски 

занемарује од стране државе.  

Ћирилицом су написанеповеље и писма зетских 

владара, богате ризнице манастира Свете Тројице 

код Пљеваља, Иловичка крмчија Светог Саве...  

Данашња политика Црне Горе према српском 

писму није далеко од оне  коју су током Првог 

светског рата спроводили аустроугарски 

окупатори, када је ћирилица у Црној Гори била и 

званично забрањена. Латиница је доминантно 

писмо, иако Срби по званичном попису чине 

готово трећину становништва, а релативна 

већина свих грађана Црне Горе говори српским 

језиком.  
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Не постоји ТВ станица са ћириличним решењем 

лога, не постоји ниједан ћирилични званични сајт 

Владе Црне Горе, табле са називима градова (уз 

неколико изузетака где је додат и ћириличан 

натпис ) су написане латиницом. По разним 

градовима ове државе латиница је у употреби 

преко 95 процената, док по свим градовима има 

више кинеских него слова ћирилице. 

 У коликој је идентитетској кризи Црна Гора 

говори и чињеница да је на снази тзв. “језички 

рат” у оквиру државног универзитета између 

никшићке и подгоричко-цетињске концепције 

стандардизације црногорског језика где се прва 

залаже за 30, а друга за 32 слова тзв. Црногорске 

азбуке. Овим питањем се бави, на својим 

седницама и Влада Црне Горе. 

Образовање 

Школство је усмерено према Србима, мењањем 

и занемаривањем општепознатих историјских 

чињеница. Пред школску 2015/2016 годину 

струка је припремила нови уџбеник из историје 

који је потом забрањен од стране председника 
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Филипа Вујановића, а на захтев Савеза удружења 

бораца НОБ-а. На Филозофском факултету у 

Никшићу чак ни не постоји предмет Историја 

Црна Горе у 20.веку, док се у средњошколским 

уџбеницима спомиње НАТО агресија и то кроз 

број жртава у Србији, а  жртве у Црној Гори се ни 

не спомињу. 

НАТО 

Иако Варшавског пакта нема од краја прошлог 

века, НАТО наставља да се шири. Влада Црне Горе 

подстиче улазак у НАТО, док су и Срби и 

Црногорци (дакле већина грађана) према 

истривањима јавног мњења - против.  

Матуранти даниловградске гимназије су у знак 

сећања на жртве НАТО агресије на заједничку 

државу извели перформанс пуштањем сирена за 

узбуну преко школског разгласа и бацањем 

папирних авиона са НАТО знаком као протест због 

покушаја министарства да се прећути годишњица 

агресије. Ђаци су остали без подршке професора, 

а министарство просвете је након перформанса 

затражило њихово кажњавање.  
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Какво је расположење у Црној Гори по питању 

чланства говори чињеница да су прваци 24 

црногорска племена окупљених у Вијећу 

народних скупштина потписали Декларацију 

против уласка Црне Горе у НАТО. 

Српски национални савјет 

Српски национални савјет не престаје са својим 

активним деловањем и то без озбиљне подршке 

из матице. Основни суд у Бијелом Пољу 

прогласио је кривим председника СНВ-а др 

Момчила Вуксановића због обнове и постављања 

крста на спомен обележје мојковачким јунацима 

на Бојној њиви, а поводом стогодишњице славног 

боја. Вуксановић је кажњен новчано са 3.000 

евра.  

Иницијативу Српског националног савета за 

штампањем јединственог српског буквара, 

подржала је и Матица српска из Новог Сада, 

најстарија институција културе у српском народу. 

Ова иницијатива промовисана је на 

Конференцији “Срби у региону-положај и 

перспективе” одржаној од 29. новембра до 2. 
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децембра 2015. године у Подгорици, а коначан 

циљ јесте јединствен буквар за српске ђаке у свим 

српским земљама, као и враћање истог као 

обавезан уџбеник у црногорским школама.  

Црква 

Српска православна црква је подрвгнута 

својеврсном терору од стране режима Мила 

Ђукановића. У јуну 2016. Црногорско државно 

тужилаштво отпочело је испитивање порекла 

имовине СПЦ. Тужилаштво је поступак покренуло 

на захтев потпредседника невладине 

организације „Црногорска православна црква“, а 

у истрази се оспорава чак и имовина манастира 

Острог којег је подигао Св. Василије Острошки у 

17. веку (иначе Србин из Херцеговине).  

Фактичко стање 

Током претходних годину дана нису побољшана 

права Срба нити у једној области и настављено је 

њихово отворено кршење. Република Србија не 

води рачуна ни о својим земљацима у Црној Гори, 

нити се бори за њихова Уставом и Законима 

загарантована права.  
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Они су остављени на немилост властима, која 

наставља апсурдно деловање – непоштовање 

права трећине својих грађана. 
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Македонија у кризи. На снази је ванредно стање 

због мигрантске кризе.  По други пут су одложени 

парламентарни избори. Политичку кризу 

фебруара 2015. продубио је  скандал са 

прислушкивањем, и касније аболирање 56 

државних функционера умешаних у ову аферу и 

то од стране прве особе ове државе, председника 

Ђорђа Иванова. Попис становништва, 

захваљујући албанској опструкцији, није 

спроведен од 2002. године... 

Све до 2014. године уочава се поштовање 

Охридским споразумом загарантованих права 

Срба (и других мањина) у Македонији, али се у 

претходне две године са избијањем озбиљних 

сукоба и кризе погоршава стање за српски народ. 

 У Скопљу је у току “обележевање” и “маркирање 

територије” верским симболима, броје се цркве и 

џамије. Албанци су у марту ове године на месту 

планираних радова за подизање 55 метара 

високог крста, заравнали темеље за изградњу, 

порушили ограду, на месту крста поставили камп 

и заболи заставу Албаније, чиме се директно 

крше права православних хришћана на слободу 
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вероисповести управо гушењем те слободе 

оваквим акцијама и агресијом на религијске 

симболе.  

Охридски архиеписком Јован је сада на слободи и 

то је најзначајнији помак у односу државе према 

СПЦ.  

Настава на матерњем језику у Македонији је 

дозвољена, што Срби недовољно користе, 

тачније она се на српском језику изводи у свега 

четири школе, где је ђака све мање и мање, 2013. 

године било их је 183 , док је 2015. уписано свега 

19 првака за наставу на српском језику. Настава за 

средњошколце на српском не постоји. Веома 

значајну улогу за ово питање у Македонији игра 

организација СПОНА- културно информативни 

центар Срба у Македонији, која неколико година 

уназад организује часове српског језика како у 

својим просторијама тако и у основној школи “11 

Октобар” у Речеци код Куманова, поседује 

библиотеку... Међутим, како се самостално 

финансира, односно без подршке матице ова 

организација има озбиљне проблеме у 

функционисању. Од прошле године центар је без 
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икакве подршке оба ресорна министарства из 

Србије иако информише на српском уз помоћ 

портала „Споне” (www.srbi.org.mk) и часописа 

Слово. Такође, центар је остао и без штампе на 

српском која је годинама редовно стизала, као и 

без просторија... 

За очување српског језика и идентитета је 

значајна манифестација “Пишемо и стварамо на 

српском језику” по пројекту Удружења Срба и 

КУД “Бранко Чајка” из Тетова, која  у пракси 

показује блискост Македонаца и Срба и корист од 

међусобне сарадње. 

Уз изузетак Демократске партије Срба, тј њеног 

председника Ивана Стоилковића (јединог 

представника Срба у македонској скупштини), у 

односима званичника Србије и Македоније није 

забележено да се неко бави питањем српског 

народа.  

Права у овој држави у највећој мери поштована, 

али који не ужива сва верска права, чији језик се 

гаси, који се спомиње у негативном контексту од 

стране припадника политичке елите и који је 
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безбедносно угрожен што би требало да буде 

посебна тема за Владу Републике Србије. 

 Македонија је у УНЕСКО гласала за пријем тзв. 

Косова у чланство ове организације, чиме је 

допринела негирању  суверенитета Србије, а 

изнела је протестну ноту српском амбасадору 

када је на Коридору 10 у Србији написано “БЈРМ” 

што је назив који око 70 земаља света држи за 

Македонију и под којим је она примљена у 

чланство УН.  

У децембру 2015. су се састали председници две 

државе где није споменуто српско питање у 

Македонији, док је премијер Вучић поводом 

кризе, помало депласирано, изјавио 

“Украјинизација Македоније неће проћи” не 

дотакавши горућа питања по Србе. 
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За Словенију, иако је по економским 

параметрима најразвијенија држава региона, не 

може се рећи да је предводница и по питањима 

поштовања и унапређивања права националних 

мањина. Тај барјак поносно носи Србија.  

У наредном периоду би требало да дође до 

укупног приближавање две државе, Словенија да 

прихвати цивилизацијске и европске стандарде 

када су у питању националне мањине, а Србија да 

се економски развије у озбиљну државу. 

Међутим, иако у интересу обе стране, претходна 

година није донела помак.  

Статус Срба у Словенији 

У Словенији српски народ нема статус 

националне мањине, а наша заједница у овој 

држави је друга по бројности, одмах иза 

Словенаца, и то по попису из 2002. године, јер 

2011. Србима није омогућено национално 

изјашњавање. Такође, нема наставе на српском 

језику нити у једној словеначкој школи, што је 

противно свим европским стандардима.  
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Захтеви за признавањем српске националне 

заједнице и српског језика нису уследили од 

званичне Србије. Још је априла 2014. године 

Савет Европе позвао Словенију да призна српски 

језик као традиционалан мањински језик, 

међутим овај је позив до данас остао без ефекта. 

Савез српске дијаспоре Словеније 

Савез српске дијаспоре Словеније, као 

организација која се бори за права Срба, истиче 

да се над српском мањином спроводи 

својеврстан терор. Давид Тепић, потпредседник 

Савеза, тврди да немилосрдне ударе трпе сви 

слојеви српске заједнице, поготово “случајем 

избрисаних” где из евиденције словеначких 

држављана бришу хиљаде Срба ускраћујући им 

право на запошљавање, пензије, социјално и све 

видове нормалног живота. 

Као некад, у време Аустроугарске монархије, сви 

који се одрекну свог српског идентитета добијају 

привилегије и повластице, тврди Тепић, а највећи 

проблем је што на попису 2011. године није ни 

постојала ни могућност националног 
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изјашњавања Србима. Пример односа према 

Србима јесте и чињеница да на изнајмљеној 

католичкој цркви у Цељу, у којој се одржава и 

православна литургија, годинама стоји натпис – 

Јасеновац. 

Словенија у Београду прославила дан када је 

Т.О. Словеније убила и масакрирала 50 војника 

ЈНА 

 Српске власти игноришу стање Срба и у 

Словенији. Тако је 27. јуна 2016. године у ТЦ 

“Ушће” у Београду амбасада Словеније 

обележила Дан државности и Дан војске. 

Подсетимо: тих дана 1991. масакрирано је 50 

припадника ЈНА (углавном Срба), а двадесет и пет 

хиљада становника Словеније, опет листом 

српске нациналности, изрбисано је из списка 

држављана током више од наредне две деценије.   

Најављена је и заједничка седнице две Владе, док 

је само две недеље раније словеначки 

председник Борут Пахор позвао чланице ЕУ на 

признавање тзв. државе Косово и њену даљу 

интеграцију у међународне институције.  
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Почетком јула текуће године постављена је биста 

Вука Караџића у центру Љубљане, што свакако 

представља позитивни помак напред за Србе у 

Словенији. До овога је дошло захваљујући 

градоначелницима Београда и Љубљане. 

Србима у Словенији потребно је много више, 

потребна је институционална борба која ће 

епилог добити у поштовању европских закона и 

стандарда када су у питању националне 

заједнице.  
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Неправедан однос и кршење свих европских 
конвенција посвећених правима националних 
мањина у односу званичне државе према 
српском народу у Републици Албанији и даље 
трају. Није било систематских помака у 
претходном периоду. Нема изгледа за 
побољшањем статуса Срба који и даље нису нису 
признати као национална заједница у Републици 
Албанији, чланици НАТО-а и земљи која је на путу 
ка Европској унији. Такође, званична Србија је 
суштински незаинтересована за решавање 
озбиљних проблема српског народа.  

Иако  је у фебруару ове године председник 
Албаније Бујар Нишани позвао БиХ да призна 
независност тзв. државе Косово, чиме је поново 
директно напао суверенитет и уставни поредак 
Републике Србије, све активности наших лидера 
поводом целокупне ситуације завршавају се на 
темама о евроинтеграцијама, економији и 
туризму. 

Дакле, дипломатске активности премијера и 
председника Републике Србије у свом 
сиромашном садржају немају кључне захтеве од 
значаја за српски народ у Репблици Албанији, а то 
су: 
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1. Допуштање Србима да носе своје име 
и презиме, а не само једно од та два 
које је тренутно могуће само уз 
новчану надокнаду. 

2. Спровођење пописа у складу са 
европским стандардима како би се 
видело колико заиста наших 
сународника живи у овој држави. 

3. Добијање српског држављанства. 
4. Отварање конзулата у Скадру. 
5. Већа финансијска подршка. 
6. Иста права за Србе у Албанији која 

уживају Албанци у општинама 
Прешево и Бујановац.  

Око 30.000 Срба, различитих вероисповести, 
углавном настањених око Скадра показују велику 
упорност и љубав према матици-отаџбини 
Србији. Организовани у удружење “Морача-
Розафа” Срби поред наведених захтева траже и 
покретање школе на српском језику, која данас 
постоји у виду курса ( у децембру 2015. године 
организована и Зимска школа која је трајала свега 
5 дана), иако историја памти да је до 1925. године 
у Албанији постојала званична школа на српском 
језику под именом “Обилић”.  
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Велики волонтерски рад и борба Срба у протеклој 
години имали су за резултат неколико значајних 
догађаја који су, барем за још један мали корак 
приближили борце правди и свом коначном 
циљу. Празник просветиља Светог Саве 
прослављен је у Враки код Скадра, у недељу 
31.јануара 2016., а у присуству високих 
званичника међу којима је био и амбасадор 
Србије у Тирани Мирољуб Зарић. После 
литургијског сабрања у Скадру је одржана осма 
академија у част Светог Саве, коју су 
организовали друштво "Свети Јован Владимир" и 
већ напоменуто, удружење Срба и Црногораца 
"Морача-Розафа" из Скадра. У јуну текуће године, 
на старом српском гробљу у Враки, је  обновљен 
споменик проти Велиши Поповићу, једном од 
ослободиоца Скадра у Првом светском рату, док 
су уз помоћ едиције Вечерњих новости Срби 
даривани контигентом књига на ћирилици које ће 
им додатно помоћи у савладавању језика.  

Иако је опште стање по питању права српског 
народа у земљама региона неповољно и у 
тенденцији погоршања, Напредни клуб посебно 
издваја Албанију као проблем, јер оно што трпе 
Срби у овој републици није забележено нити у 
једној другој европској држави према било ком 
народу. Ситуација је вредна велике дипломатске 
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и политичке борбе те медијске пажње како би 
истинска жртва наших сунардоника била 
награђена поштовањем и статусом који им 
припада и који, на пример, имају Албанци у 
Србији. 
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Мађарски контроверзни Устав из 2012. године, 
донет од стране конзервативног Фидеса, не 
признаје националне мањине, већ нарадоности 
уколико мањине имају националну државу, тј. 
етничке групе, ако су без националне државе. 
Мађарска је дефинисана као држава једне 
нације, али народности чине њен конститутивни 
део. Срби су шеста најбројнија народност у 
Мађаркој. Народностима је дозвољено 
организовање, уколико организација носи 
предзнак „цивилне“, међутим експлицитно 
политичко деловање није дозвољено. Законом о 
националним мањинама  уређено је мањинско 
организовање на три нивоа самоуправе - 
државном, жупанијском и општинском. Сходно 
Закону о правима националних и етничких 
мањина у Мађарској омогућено је оснивање 
земаљских самоуправа, чије је највише тело 
скупштина, а након његових измена 2005. године, 
поред земаљских уведене су и жупанијске 
самоуправе. Представници у оба нивоа бирају се 
на изборима. 

Кровна организација наших сународника у 
Мађарској је земаљска самоуправа, Самоуправа 
Срба у Мађарској (ССМ)  у Будимпешти, основана 
пре више од 20 година, а њено највише тело је 
скупштина на чијем је челу од 2014. године гђа 
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Вера Пејић Сутор. Устројене су и локалне 
самоуправе којих је 27 у местима насељеним 
Србима. ССМ брине о очувању нациналног 
идентитета Срба пре свега баштињењем 
културних вредности, бригом о образовању 
(преузимањем управе над неким школама), и 
информисању на матерњем језику.  

Народности од 2014. године имају своје 
представнике у парламенту, захваљујући 
законима из 2011. године. Међутим, представник 
није у пуном значењу посланик, већ портпарол 
који може да учествује у пленарном заседању и 
износи мишљење о народносним темама. Срби 
нису једина национална мањина која нема 
посланика, јер ниједна од 13 народности не може 
да достигне цензус од 22.058 бирача по 
мањинској листи који је постављен. Српски 
представник – портпарол у Парламенту је 
господин Љубомир Алексов, и без обрзира на 
формално скромно зацртан домет њеоговог 
деловања, актуелна ситуација се може сматрати 
помаком у погледу политичких права. 

Присуство представника у Парламенту је осетно, 
јер су у првој години рада представници мањина 
успели да постигну већа државна давања за 
активности мањинских заједница.  
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Иако скроман, то је евидентан помак у погледу 
политичких права српског народа у Мађарској, а 
српски представник у парламенту оцењује да се 
положај српске мањене поправља, о чему 
сведоче и повећана давања државе за 
финансирање активности мањинских заједница. 
Ипак, Срби теже већим политичким правима, пре 
свега пуноправном чланству у Парламенту, као и 
проширењу овлашћења мањинсих самоуправа на 
политичка питања.  Упркос бодљикавој жици на 
границама две државе, званичници Србије и 
Мађарске тврде да су међудржавни односи на 
„историјском максимуму“, па се и представници 
Срба надају да ће таква клима погодовати 
побољшању њиховог положаја. Посебно истичу 
значај присуства мађарске мањине у будућој 
извршној власти Србије, у нади да ће се то 
позитивно одразити и на њихов живот у 
Мађарској.  Према речима г. Алексова, није 
неизводљиво да Срби уживају пуна политичка 
права уз напоре и Србије и Мађарске. 

Проширење културне и просветне аутономије је 
једна од ствари на којој Срби из Мађарске 
инсистирају, уздајући се и у финансијску помоћ 
отаџбине. 
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Српска култура и образовање у Мађарској имају 
дубоке корене, а једна од најзначајнијих 
институција која баштини образовање на српском 
језику је гимназија Никола Тесла у Будимпешти, у 
оквиру које се налазе обданиште, основна школа, 
гимназија и ђачки дом. У овој гимназији у 
последњих неколико година се школује све више 
ђака из Србије. Активна је српска основна школа 
и обданиште у Батањи, а за забавишне групе и 
ниже разреде основне школе настава на српском 
језику се одвија и у Десци, Ловри, Сегедину, 
Помазу, Чипу и Бати. У Чанаду и Новом Сантивану 
могуће је пратити допунску наставу српског 
језика.  

У домену информисања на српском језику у 
Мађарској, ситуација је далеко од идеалне. Срби 
имају само једно писано гласило – недељник 
Српске недељне новине, које има и своје онлајн 
издање , акоје издаје ССМ. Додатке у овом 
недељнику финансијски подржава влада 
Републике Србије. На мађарској телевизији МТВ1 
сваког уторка 30 минута емитује се емисија на 
Српском језику „Српски екран“, међутим, емисија 
се приказује у шест ујутру, а репризира у подне, 
па јако мало људи може да је прати. На печујском 
радију емитује се 60-минутне емисије, међутим 
услед реорганизације мађарских медија 
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последњих неколико година, највећу штету је 
претрпело мањинско информисање. Мањинске 
емисије су пребачене у спољњу продукцију, па је 
тако српска редакција стекла значајно горе 
услове за рад. Радијски програм се такође емитује 
на интернет радију Срб, чији је оснивач 
Самоуправа. 

Култирне институције које функционишу под 
окрињем ССМ су Културни и Документациону 
центар Срба, Педагошко – Методолошки центар, 
Српски институт и Српско позориште, које су без 
обзира на скромна финансијска средства биле 
активне и у претходној години. 

Претходних година мањинске заједнице су имале 
озбиљне проблеме са финансирањем свог рада и 
реализацијомактивности, те се нашле на ивици 
опстанка. За средства се пројектно конкурише, 
новца је из године у годину било све мање, 
средства су се примала тек по реализацији 
пројекта, а пројектне процедуре су исувише 
централизоване и компликоване. Међутим, од 
2015. ситуација се мења, па се буџет мањинског 
самоуправног система повећава за 50%. У 2016. 
години додатно је увећан фонд Министарства за 
људске ресурсе за финансирање пројеката 
мањина, па ће на тај начин да буде потпомогнута 
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реализација шездесетак пројеката српских 
организација. Буџет фондације ЕМЕТ, при 
Министарству, повећан је три пута у односу на 
2015, а средства су подељена сходно намени за 
културне пројекте, дечије и омладинске кампове, 
педагошке и пројекте цивилних организација. 
Укупан буџет за свих 13 народности износи 945 
милиона форинти (1 HUF = 0.003 EUR = 2,835 
милиона евра), а српска заједница је за цивилне 
пројекте добила 13.300.000 форинти, за културу 
19 милиона, 11.480.000 за кампове и 3.885.000 за 
педагогију (142,995 евра, дакле њих 10.000 
добија чак око половине новца колико срба 
званично издавја за српски народ у региону). Без 
обзира што су средства повећана, 
административне и пројектне процедуре јако 
оптерећују рад српских организација. С друге 
стране Срби очекују и финансијску потпору својих 
пројеката из отаџбине, но симболична средства 
спорадично долазе само путем конкурса за која 
се такође морају писати пројекти. 

Српска православна црква је према уставу из 
2012. године, као хришћанска црква, сврстана у 
ред историјских цркава, и према томе ужива 
државно субвенционисање, право на верску 
наставу у државним школама и на пореске 
олакшице, те Срби уживају слободу 
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вероисповести. Међутим, ситуација није иста са 
другим мањинама јер постоје још све групе 
цркава: признате, али непомагане (баптисти, 
муслимани) и толерисане, али непризнате (делују 
по сходно Закону о окупљању). 

Мађарска и Србија су у последњих годину дана 
имале врло живахне дипломатске односе, 
добрим делом подстакнуте актуелном 
мигрантском кризом. Граница код Хоргоша често 
је била тема не само медијских извештаја, већ и 
разговора званичника. Мађарска је на граници 
према Србији подигла бодљикаву жицу да би 
спречила продор миграната, а забележена је не 
једна ситуација у којој су снаге њене полиције 
дејствовале над мигрантима који се налазе и на 
српској територији.  

Званичници тврде да су односи две земље на 
врхунцу, а услед низа сусрета било је и оних који 
се директно тичу српске заједнице у Мађарској.  
Наиме, у априлу је коначно, након пет година 
организована седница Међувладине мешовите 
комисије за националне мањине Републике 
Србије и Мађарске . Састанку су присуствовали 
представници ресорних министарства две земље 
и представници српских, односно мађарских 
организација. На састанку се разговарало о до 
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сада постигнутом у погледу положаја две 
мањине, али су прављени и планови за 
будућност. Састанку комисије претходила је 
посета представника министарства и ресорног 
министра ССМ-у где су се сусрели са 
представницима свих значајних српских 
институција и где су им предочени проблеми, али 
о очекивања од отаџбине. ССМ је сачинила 
списак приоритетних питања, а највише пажње 
посвећено је политичком представљању, 
образовању, култури, медијима и науци.  

С обзиром на претходне године, организовање 
седнице Међувладине комисије је значајан 
помак, посебно с обзиром на приметан 
недостатак Министарства за Србе у региону и 
дијаспори, које је било прва адреса за 
комуникацију Срба из региона са отаџбином.  

Пресек стања 

У поређењу са претходним периодом, може се 
закључити да је положај Срба у Мађарској 
делимично поправљен у последње две године. 
Срби коначно имају представника у Парламенту, 
па иако нема стварну посланичку функцију и 
онемогућен је да гласа, има прилику да изнесе 
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проблеме заједнице и утиче на креирање 
политике према мањинама. 

Мађарска је повећала давања за мањине, што је 
за тамошњу српску заједницу изузетно значајно 
за реализацију културних, уметничких и 
образовних програма путем којих се чува 
национални идентитет. 

Велики помак је и седница Међувладине 
мешовите комисије, јер представља прилику да 
се изнесу проблеми, и бар успостави директан 
контакт са званичницима из Београда. Срби су 
претходних година скретали пажњу да изостанак 
заседања Комисије представља корак уназад.  

Међутим, централизована подршка Србије 
изостаје, финансијска и дипломатска, о чему 
довољно сведочи свођење Министарства на ранг 
канцеларије. Док Мађарска улаже у подручја у 
Србији насељена Мађарима, олакшава 
процедуре за добијање држављанства и на све 
расположиве начине јача везе Мађара са 
матицом, Србија остаје на статусу кво – 
обећањима приликом састанака са 
представницима Срба из региона да ће нешто 
учинити да се њихов положај поправи. 
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Чини се да се положај Срба у Мађарској у 
последње две године поправио пре свега услед 
добре воље Мађарске да промени приступ према 
свим мањинама, него захваљујући конкретним 
акцијама из Србије. 
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Румунија је једина земља у региону за коју су 
извештаји Напредног клуба претходних година 
установили да поштује политичка права 
националних мањина, те да је то земља у којој 
Срби уживају у свим политичким правима која им 
гарантује актуелни законски оквир. Међутим, 
како статистике показују, у овај традиционално 
пријатељској земљи, у не тако далекој 
будућности неће више бити Срба. Попис одржан 
2011. године, а чији су званични резултати 
објављени 2015, потврдио је тренд да се број 
Срба у Румунији сваких десет година смањује за 
приближно 20%. У Румунији живи 18.079 Срба, а 
низак наталитет, висок морталитет, миграције, 
асимилација у мешовитим браковима суморни су 
показатељи да ће на следећем попису транд 
самањења бити поновљен. У прилог бојазни да ће 
у наредних 50 година у Румунији нестати Срба 
сведочи и статистички податак да свега 8.41% 
српске популације у Румунији чине деца узраста 
до 14 година . 

На попису из 2011. године, приближно 60% оних 
који су се изјаснили као Срби наводи српски језик 
као матерњи. Србима је омогућено школовање на 
матерњем језику, а према подацима са пописа 
њих 99,19% је писмено, а високошколски 
образовано 15,81% . Наше сународнике 
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суграђани сматрају вредним и предузимљивим, 
па је од радно активног становништва, њих 
42,12%, запослено или самозапослено 93,98%.  

Српско становништво, тј. становници који су се на 
последњем попису изјаснили као Срби, је 
најгушће насељено у четири банатске жупаније, а 
више од половине – 55,88%  живи у жупаниији 
Тимиш, њих  10.102. 

Иако нема посебан закон о националним 
мањинама, на који се јако дуго чека, а чије је 
доношење већ годинама неизвесно, пре свега 
услед максималистичких захтева мађарске 
мањине, Румунија је свој однос према 20 
националних мањина уредила  Декларацијом о 
националним мањинама. Декларација гарантује 
заштиту мањина од било ког облика 
дискриминације, насилне асимилиције или 
сегрегације и остваривање права попут права на 
образовање на матерњем језику, верског и 
моралног образовања деце припадника мањина.  
У циљу реализовања права мањина и њихове 
институционалне заштите успостављен је Савет за 
националне мањине, у чијем раду учествују три 
представника мањинских заједница 
представљених у Парламенту, а чији је задатак 
јачање веза националних мањина и њихових 
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организација, као и подршка мањинским 
активностима пре свега у домену образовања на 
матерњем језику. У оквиру Савета функционише 
Правна комисија која верификује и указује на 
битне ситуације које се односе на права и 
активности националних мањина. При влади 
Румуније ради Департман за међуетничке односе 
чијим су радом представници Срба у Румунији 
изузтно задовољни. 

Савез Срба у Румунији (ССР) је кровна 
организација Срба у Румунији, која већ 25 година 
делује у циљу очивања језика, вере и традиције. 
Поред тога, наступа као и политичка организација 
тамошњих Срба. 

У Румунији су 4. јуна 2016. одржани локални 
избори на којима је победила 
Социјалдемократска партија. На изборима су 
учествовали и Срби, који су предложили своје 
кандидате у свим жупанијама у којима су живе, а 
представнике у 12 општина кандидовао је ССР.  
Поред тога, Срби су, као и претходних година 
учествовали на изборима са другим мањинским 
заједницима, па су се нашли и на листи 
Демократског савеза Мађара. Учешће на 
изборима пратио је добар резултат, којим су с 
обзиром на малобројност заједнице 
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представници задовољни. Срби су освојили 
одборничка места у 14 изборних јединица, 
између осталог, добили су свог одборника у 
локалној власти у Темишвару. Према речима 
наших сународника, при политичком 
организовању остварују добру сарадњу и са 
политичким партијама, и са политичким 
организацијама других мањинских заједница. 
Путем политичког организовања и учествовања у 
локалној власти знатно утичу на квалитет живота 
у заједници, а пре свега делују ка побољшању 
положаја својих сународника, с обзиром да им је 
примарни циљ деловања очување српске 
заједнице и побољшање положаја Срба. 

Члан 62. Устава Румуније, гарантује присутност 
представника националних мањина у 
Парламенту, па су у румунској Парламенту Срби 
заступљени од 1992. године. Иако се посланици 
бирају по принципу позитивне дискриминације, 
актуелни српски посланик г. Славомир 
Гвозденовић, на изборима 2012. године добио је 
готово три пута више гласова него што је 
потребно. Г. Гвозденовић је више него активан, те 
је са колегама из мањинске посланичке групе 
иницирао десетак законских пројеката који се 
тичу проблематике националних мањина.  
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Од тога истиче Измене и допуне Закона о 
обештећењу румунских грађана депортованих у 
Бараган педесетих година међу којима је било 
највише Срба, а закон је подржало више од 40 
посланика, као и све надлежне комисије у Сенату 
Румније. На његову иницијативу, сви су изгледи 
да ће од јесени Срби добити свој Закон о Дану 
српског језика у Румунији. Предлог закона је 
изгласао Сенат, одобриле стручне комисије, а 
сада се чека подршка на јесењем пленарном 
заседању Дома посланика. Предложени датум је 
21. новембар, дан када је писмом из Темишвара 
Димитрије Пантић Тирол (један од оснивача 
првог Београдског Читалишта потоње Библиотеке 
града) обавестио Вука Ст.  Караџића да је 1826. у 
Темишвару штампао свој „Банатски алманах“ 
његовим правописом. 

ССР се сматра једним од најактивнијих српских 
оранизација у расејању, а из године у годину њен 
рад резултира низом активности и манифестација 
којима се промовише национална култура, 
употреба матерњег језика и баштине 
традиционалне вештине и вредности. Као и 
организације других мањинских заједница ССР 
добија средства од Румуније захваљујући којима 
финансира своје активности и саму организацију. 
У 2015. годинаi од Савета за националне мањине 
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у буџет ССР слило се 4.039.660 леја (нешто мање 
од 900.000 евра) намењених финансирању 
организације и њене издавачке делатности.  

Традиција српског школства у Румунују стара је 
више од три века, међутим, образовање на 
матерњем језику један је од великих проблема 
Србима у земљи Карпата. Иако је у српској 
гимназији „Доситеј Обрадовић“ у Темишвару 
организована настава на српском језику за ђаке 
од првог разреда основне до четвртог средње 
школе, све је мање и мање српских школа у 
другим местима. Након Другог светског рата у 
Румунији је било шездесетак српских школа, док 
је у 2014. години остало свега 7 четворогодишњих 
школа. Од јесени 2010. Срби су изгубили 
четворогодишње школе у Великом Семиклушу, 
Ченеју и Српском Сематрону, а 2012/2013. 
изгубљено је 10 школских или предшколских 
установа које су образовале децу на матерњем 
језику. Румунски закон о школству предвиђа да је 
за формирање одељења за наставу на матерњем 
језику потребно бар 15 ђака, међутим у пракси се 
толерише и мањи број. Ипак, низак наталитет и 
све мањи број деце, чини да се образовање на 
матерњем језику гаси. Зато Срби из Румуније 
наглашавају да је ово поље на ком је изузетно 
потребна подршка из отаџбине – што 
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дипломатска за очување школа, што у виду 
достављања уџбеника, стипендирања српских 
средњошколаца за студије у Србији... У Румунији 
се одвија и високошколско образовање на 
српском језику на универзитетима у Букурешту и 
Темишвару у оквиру катедри за србистику. 

Срби имају гласила на матерњем језику, те 
редовно излази недељник Наша реч, Нови 
темишварски весник излази сваког другог 
месеца, а сваких шест месеци магазин Књижевни 
живот. У оквиру своје издавачке делатности ССР 
планира да покрене и научни часопис Исходиште.  
Радијски програм на српском језику емитује се на 
Радију Темишвар сат времена недељно, док се 
телевизијска емисија „Српски видици“  у трајању 
од 20 минута емитује на регионалном каналу 
темишварске румунске националне телевизије. 
Представници Срба нису нарочито задовољни 
термином у електронским медијима, с обзиром 
да обиље материјала проистеклог из њихових 
активности које би да поделе и са сународницима 
и са суграђанима Румунима. 

Румунија на основу Закона бр.489/28.12.2006 о 
верским слободама гарантује слободу 
вероисповести. Темишварска епархија Српске 
православне цркве, која има 55 парохија у 
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румунском Банату, званично је призната 
вероисповест и ужива сва законска права и 
слободе. У претходних годину дана односи 
традиционално сестринских Српске и Румунске 
православне цркве су до те мере нарушени да је 
СПЦ претила прекидањем односа са сестринском 
црквом због чинодејствовања њених свештеника 
на територији Србије. Како представници Срба у 
Румунији оцењују, тај конфликт јесте 
забрињавајући, међутим не утиче директно на 
њихов живот са суграђанима у заједници у којој 
су добро интегрисани. 

У претходних годину дана повећан је број сусрета 
представника Срба из Румуније и званичника из 
Србије, па се српски посланик у Парламенту 
Румуније са премијером Србије сусрео три пута, а 
са председником Србије два пута - када му је 
уручио Златну медаљу, али и приликом посете 
румунског председника Београду, када је било 
прилике да о проблематици српске заједнице 
говори на највишем нивоу. 

Међутим, утицај Србије на побољшање положаја 
Срба у Румунији је недовољан, јер иза 
билатералних формалности, остаје чињеница да 
Србија осим минималних и спорадичних 
пројектних давања, не издваја довољно 
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средстава за подршку очувању националног 
идентитета. Исто тако нема улагања у поручја 
насељена Србима. Но, подршка коју преставници 
Срба заиста очекују није нужно материјална већ 
институционална, јер Србија путем билатерлних 
односа са Румунијом може одлучније да заступа 
интересе српске националне мањине, пре свега у 
погледу школства, информисања, културе и 
укључива Срба у Румунији у економску сарадњу 
са том земљом. 

Срби из Румуније из године у годину подсећају да 
се заиста осећа недостатак Министарства за 
дијаспору и Србе у региону. Канцеларија којом, 
како наводе, још увек нико не руководи, и која 
нема реалан утицај, те ће се помак у односу 
Србије према својим сународницима у расејању 
осетити тек када се поново успостави надлежно 
министартво. 
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Српски народ у региону се током 2015./2016. 

године суочио са повећаним притисцима и 

даљим умањивањем политичких права или 

макар са њиховом стагнацијом.  

У Босни и Херцеговини је у току највећа и 

најорганизованија кампања чији је циљ 

умањивање овлашћења Републике Српске, њено 

укидање и асимилација српског народа. Напади 

католичких и исламских верских 

великодостојника, кампање злоупотребе 

Трибунала у Хагу ради криминализације Срба и 

Српске, злоупотреба ЕУ и тешке финансијске 

ситуације те корупције и унутрашњих подела у РС, 

веће су него икада после 1995.,  а посебно после 

2008. године - од када Напредни клуб прати стање 

права српског народа у региону. Нарочито је 

проблематичан покушај да посредством 

Споразума о стабилизацији и придруживању са 

ЕУ  буду ограничена права и аутономија 

Републике Српске и везана за некакве 

привремене гаранције и компензације из СР 

Немачке. 
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У Републици Хрватској политичка права српског 

народа  - ограничена и мања од предвиђених 

законима и међународним уговорима - 

стагнирају. Хрватско друштво је  значајно 

радикализовано после победе ХДЗ-а на прошлим 

изборима и захваљујући кризи која је уследила и 

довела до пада владе. Радикализацији су 

допринели стални сукоби са Србијом, повратак у 

старе поделе, именовање неоусташа за 

министре, коначно сама председница репубике 

која за исцртавање кукастог крста на стадиону 

оптужује ОРИЈУНУ (организацију југословенских 

националиста расформирану крајем тридесетих 

година 19. века) !  

У Црној Гори права Срба су додатно умањена 

током претходне године, посебно захваљујући 

чињеници да је после великих народних 

демонстрација и уласка државе у НАТО српски 

народ препознат као колектувни непријатељ 

Ђукановићевог  режима.  

У Македонији Срби по први пут нису у жижи 

критике и омразе, али нестабилност и немири 

свакако им не одговарају. Колективна права 
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стагнирају, верска су и даље оспорена од стране 

државе.  

На Косову-УНМИК српски народ је и даље 

обесправљен, угрожена су његова културна и 

просветна права, чести су напади на грађане 

српске националности. Нису испуњене ни 

обавезе према српском народу из бриселских 

споразума.  

У Албанији, Словенији, Мађарској и Румунији 

политичка и друга права српског народа или 

стагнирају или опадају у односу на претходну 

2014/2015. годину.  

Са изузетком Републике Српске, за коју се српска 

влада у неколико прилика заузела у јавности, у 

самој БиХ и пред Европском унијом; не постоји 

било каква назнака да у Србији нека установа 

води систематску политику према српском 

народу у региону.  Укинуте су установе које су се 

бринуле о Србима  у региону и дијаспори, лично 

и партијско преовлађује у државној политици 

према суседима у региону, те ЕУ и САД. Буџети су 

незнатни и реално стагнирају из године у годину.  
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Напредни клуб констатује да је ове године стање 

политичких права српског народа најгоре од 

2008. године. Република Србија све мање обраћа 

пажњу и посвећује све скромније своје снаге 

борби за статус и права 1,8 милиона Срба који 

живе у девет околних и сусендних држава.  

Неопходна је промена политике. Њено 

утемељење у демократским и модерним 

вредностима европске праксе.  

Узоре је могуће наћи у Мађарској, Хрватској и 

Бугарској.  

Потребна су већа улагања.  

Неопходна је промена политичких приоритета 

спољне и унутрашње политике Републике Србије. 



111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

 

CIP – Каталогизација у публикацији 

Народна библиотека Србије, Београд 

323.1(=163.41)(4-12) 

ИЗВЕШТАЈ о политичким правима српског 

народа у региону : извештај за ... / за издавача 

Чедомир Антић. – 2008/2009, бр. 1– . – Београд 

(Захумска 23Б/II) : Напредни клуб, 2009– 

(Београд : Birograf). – 15 cm 

ISSN 1821-200X = Извештај о политичким 

правима српског народа у региону  

COBISS.SR-ID 168137228 

 

 


