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ИЗ ВЕ ШТАЈ О ПО ЛИ ТИЧ КИМ ПРА ВИ МА 
СРП СКОГ НА РО ДА У РЕ ГИ О НУ

 за 2017. – 2018. го ди ну

(Ре пу бли ка Срп ска/БиХ, Цр на Го ра, Ко со во/УН МИК, 
Хр ват ска, Ма ке до ни ја, Ал ба ни ја, Сло ве ни ја, 

Ру му ни ја, Ма ђар ска)

Де се ти го ди шњи из ве штај
4. ав густ 2018. го ди не

На пред ни клуб
Бе о град 
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УВОД

На пред ни клуб, удру же ње гра ђа на из Бе о гра да, об-
ја вљу је из ве шта је о ста њу по ли тич ких пра ва срп ског на-
ро да у ре ги о ну од 2009. го ди не. Пред ва ма је де се ти го-
ди шњи из ве штај. 

Ср би су нај број ни ја на ци ја ко ја има те жи ште и се ди-
ште на те ри то ри ји Бал ка на, ве ли ког по лу о стр ва на ју го-
и сто ку Евро пе. Бал кан је је ди но европ ско по лу о стр во 
на ко ме из ге о граф ских и исто риј ских раз ло га ни ка да 
ни је би ло мо гу ће ство ри ти ује ди ње ну и функ ци о нал ну 
мо дер ну по лу о стрв ску др жа ву ко јом би упра вља ло до-
ма ће ста нов ни штво. На ци о нал но осло бо ђе ње и ује ди-
ње ње је за то из вр ше но че ти ри де це ни је ка сни је не го у 
Не мач кој или Ита ли ји. Иако је срп ски на род био про-
та го ни ста и но си лац иде је осло бо ђе ња и ује ди ње ња 
бал кан ских на ро да, а у ју го сло вен ској др жа ви, чи јем је 
ства ра њу 1918. и об но ви 1945. кључ но до при нео, омо гу-
ће на из град ња и еман ци па ци ја дру гих на ро да, кра јем 
20. ве ка, рас па дом СФР Ју го сла ви је, че твр ти на укуп ног 
бро ја Ср ба је оста ла из ван ма тич не др жа ве Ре пу бли ке 
Ср би је. Обес пра вљи ва ње срп ског на ро да у су сед ним 
др жа ва ма, пре све га у Ре пу бли ци Хр ват ској, СР Бо сни 
и Хер це го ви ни, Ре пу бли ци Ма ке до ни ји, по сле 1999. на 
Ко со ву-УН МИК и на кон 2001. у Цр ној Го ри, би ло је си-
сте мат ско и до при не ло је нај пре из би ја њу гра ђан ских 
ра то ва и ка сни је ло шим од но си ма ме ђу др жа ва ма. 
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Отво ре но пи та ње ста ту са срп ског на ро да под сти ца ло је 
ауто ри тар не и по пу ли стич ке стру је уну тар са ме Ср би је. 
По себ но, с об зи ром на чи ње ни цу да се то ком гра ђан-
ског ра та у јед ном тре нут ку у Ср би ји на шло око 800.000 
из бе гли ца и прог на ни ка, ли стом Ср ба, из су сед них др-
жа ва. Та ко ђе, са Ко со ва и Ме то хи је је по сле 1999. прог-
на но у пр во вре ме 2/3 та мо шњих Ср ба, а ка сни је се тај 
број кре тао око по ло ви не – од но сно 150.000 љу ди. 

По и ма ње на ци је на Бал ка ну и у Сред њој Евро пи 
знат но је дру га чи је не го у Бри та ни ји, Ру ској Фе де ра ци-
ји или Сје ди ње ним Др жа ва ма. Срп ски на род ни је пред-
ста вљао са вре ме ну ко ло ни за ци ју или еми гра ци ју. Ср би 
у Бо сни, Хер це го ви ни, Хр ват ској, Ру му ни ји и Ма ке до-
ни ји жи ве од и ско на, аутох то ни су ко ли ко и ве ћин ски 
на род у овим зе мља ма. Осим де ло ва Ма ђар ске и Ма ке-
до ни је, где су Ср би до се ље ни у по зном сред њем ве ку, те 
Сло ве ни је у чи је су гра до ве сти гли то ком 20. ве ка, они 
су у овим др жа ва ма до ма ће ста нов ни штво. Ула зак ових 
зе ма ља у са став де мо крат ске Ср би је у вре ме на стан ка 
мо дер них на ци ја углав ном је спре чен си лом им пе ри јал-
них ве ли ких си ла Аустри је и Осман ског цар ства. Осло-
ба ђа ју ћи свој на род, срп ска др жа ва је уз све гре шке и 
те шко ће, да ва ла сло бо ду и дру ги ма. Не де мо крат ским 
ства ра њем фе де ра тив не Ју го сла ви је у вре ме ко му ни-
стич ке дик та ту ре, срп ски на род је у Ју го сла ви ји по де-
љен из ме ђу пет ре пу бли ка и две ауто ном не по кра ји не. 
Из ло жен је аси ми ла ци ји и ра зним при ти сци ма, учи њен 
не рав но прав ним али је фор мал но остао кон сти ту тив на 
на ци ја на те ри то ри ји чи та ве др жа ве. Срп ски на род је 
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то ком ко му ни стич ке вла сти озна чен као ве ли ко др жав-
ни на род и ба сти он кон тра ре во лу ци је (што и ни је би ло 
тач но), па је учи ње но све да бу де по ли тич ки по де љен и 
по сте пе но аси ми ло ван. До во љан до каз је чи ње ни ца да 
је у вре ме нај ве ћег успо на ислам ске за јед ни це и ства-
ра ња на ци је „Му сли ма ни“ Срп ска пра во слав на цр ква 
стаг ни ра ла и до жи ве ла два ве ли ка рас ко ла иза ко јих су 
ста ја ле ре жим ске по ли тич ке по ли ци је. У Хр ват ској су у 
вре ме Аустро у гар ске об ја вљи ва на 23 ча со пи са на ћи ри-
лић ном пи сму ко је упо тре бља ва ју Ср би, кра јем ко му ни-
стич ке епо хе из ла зио је са мо је дан и то са сим бо лич ним 
ти ра жем. Број при пад ни ка срп ског на ро да у за гра нич-
ним зе мља ма се кон ти ну и ра но сма њи вао то ком по сле-
рат ног раз до бља. Де ли мич но то је био при ро дан про-
цес ства ра ња ет но цен трич них, уни тар них ре пу бли ка, 
а де ли мич но је срп ски на род по себ но био си сте мат ски 
аси ми ло ван. Та ко су не ста ли Ср би му сли ман ске и ка-
то лич ке ве ро и спо ве сти. На су прот ши ро кој ауто но ми ји 
Вој во ди не и Ко со ва и Ме то хи је у окви ри ма Ср би је, у 
дру гим кра је ви ма ауто но ми је или ре ги о нал не са мо у-
пра ве ни је би ло.

Срп ски на род је до че као де мо кра ти ју и крај ре ал-
ног со ци ја ли зма као је дан од нај број ни јих на ро да ко ји 
аутох то но жи ви по ред или у бли зи ни гра ни ца сво је ма-
ти це. Реч је би ла о 2,3 ми ли о на од укуп но де сет ми ли-
о на Ср ба. У СР Бо сни и Хер це го ви ни жи ве ло је око 1,4 
ми ли о на Ср ба, чи ни ли су тре ћи ну ста нов ни штва и би ли 
је дан од три кон сти ту тив на на ро да. Ср би су не ка да би-
ли ре ла тив на ве ћи на ста нов ни штва БиХ ко ја од сред њег 
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ве ка до 1945. ни је има ла ни ауто но ми ју ни др жав ност. 
Уочи гра ђан ског ра та, ко ји је срп ском на ро ду на мет-
нут, ње му је не у став но прак тич но уки ну та кон сти ту тив-
ност. Ме ђу на род ни спо ра зум по стиг нут око ауто но ми је 
јед но стра но су од ба ци ли Бо шња ци уз по др шку САД, а 
не за ви сност је про гла ше на про тив но сло ву Уста ва и за-
ко на зе мље. Усле дио је гра ђан ски рат у ко ме су Ср би 
од стра не САД, ЕУ и УН пре по зна ти као је ди ни. У Ре пу-
бли ци Хр ват ској је жи ве ло око 650.000 Ср ба (567.000 
Ср ба и ве ћи на од 105.000 де кла ри са них Ју го сло ве на). 
Ср би де мо кра ти ју ни су до че ка ли по ли тич ки ује ди ње ни, 
за раз ли ку од Хр ва та. Уки ну та им је кон сти ту тив ност, 
на мет ну та кри ви ца за ус по ста ву ко му ни зма и гра ђан-
ски рат ме ђу са мим Хр ва ти ма. Про го ње ни су из ад ми-
ни стра ци је и уки да на су им кул тур на пра ва. По вра так 
хр ват ске др жа ве на сим бо ле из вре ме на фа ши стич ке 
Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, са ве зни це Осо ви не, до-
дат но је упла ши ла срп ски на род. За по чео је гра ђан ски 
рат то ком ко га су Ср би прог на ни из број них гра до ва. 
Осно ва ли су Ре пу бли ку Срп ску Кра ји ну у обла сти ма 
где су жи ве ли у ве ћи ни, ко ја је, иако под за шти том УН, 
у ав гу сту 1995. осво је на а њен на род прог нан. Из Хр-
ват ске је про те ра но из ме ђу 450.000 и по ла ми ли о на Ср-
ба, ве ли ка ве ћи на њих ни ка да се ни је вра ти ла и по сле 
2010. пред ста вља ли су нај ве ћу прог на нич ку по пу ла ци-
ју у Евро пи, а три на е сту у све ту. У Цр ној Го ри срп ски 
на род је си сте мат ски аси ми ло ван и пре тва ран у но ву 
на ци ју – Цр но гор це. Ипак, због то га што Ср би и но во-
на ста ли Цр но гор ци у про шло сти ни ка да ни су ра то ва-
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ли, ова аси ми ла ци ја про ла зи ла је без ве ли ких от по ра. У 
вре ме рас па да СФР Ју го сла ви је, ве ли ка ве ћи на гра ђа на 
Цр не Го ре од лу чи ла је да њи хо ва ре пу бли ка оста не уз 
Ср би ју. Ре жим на стао у спо ра зу му са Ми ло ше ви ће вим 
у Ср би ји ни је био спре ман да на пу сти иде ју ју го сло вен-
ства и прин ци пе ра ни јег фе де ра ли зма. О по врат ку на 
срп ски иден ти тет би ло је ре чи са мо у де лу опо зи ци је. 
Срп ски на род, ко ји је пре ма по пи су из 1991. чи нио тек 
око 9% ста нов ни штва ни је до био чак ни пра ва на ци о-
нал не ма њи не. Срп ски на род у Ре пу бли ци Ма ке до ни-
ји до био је тек по сле 1991. ма њин ска пра ва. Она ни су 
под ра зу ме ва ла да бу де уки ну та ма ке до ни за ци ја ко ју је 
по сле 1945. го ди не спро во ди ла ко му ни стич ка власт. Та-
ко ђе Ср би у Ма ке до ни ји ни су има ли пра во на сло бо ду 
ве ро и спо ве сти по што је СПЦ би ло за бра ње но сва ко де-
ло ва ње на те ри то ри ји Ма ке до ни је, где су ко му ни стич-
ке вла сти 1967. го ди не ство ри ле ка нон ски не при зна ту 
Ма ке дон ску пра во слав ну цр кву. Ауто ном на По кра ји на 
Ко со во и Ме то хи ја је до 1999. фор мал но и ствар но би ла 
у са ста ву Ре пу бли ке Ср би је. Срп ски на род је имао пу-
на пра ва, али је био зло у по тре бљен од стра не ре жи ма 
Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, ко ји је у усло ви ма ал бан ског 
по ли тич ког бој ко та др жав них уста но ва на КиМ за ви сио 
од из бо ра три де се так по сла ни ка ко ји су са да по ти ца ли 
са мо из ре до ва Ср ба са КиМ. У Сло ве ни ји Ср би ма по-
сле про гла ше ња не за ви сно сти 1991. ни је при знат ста тус 
на ци о нал не ма њи не. На вод ни раз лог је чи ње ни ца да не 
жи ве аутох то но на те ри то ри ји ове др жа ве што ни је тач-
но по што на те ри то ри ји Сло ве ни је по сто је срп ска се ла 
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из вре ме на по зног сред њег ве ка. По чет ком де ве де се тих 
25.000 Ср ба и у ма њој ме ри Бо шња ка из гу би ло је ста-
тус др жа вља на у Сло ве ни ји (ко ји су има ли као гра ђа ни 
СФР Ју го сла ви је), они су од та да „из бри са ни“. „Из бри-
са ни“ су би ли не рав но прав ни и на раз не на чи не оште-
ће ни то ком на ред них два де сет го ди на. У Ал ба ни ји Ср би 
ни су има ли ни ка ква пра ва и та ко ће оста ти чак два де-
сет и пет го ди на по сле фор мал не ус по ста ве де мо кра ти-
је 1991. го ди не. У Ма ђар ској и Ру му ни ји Ср би су има ли 
ста тус ма њи не и у вре ме ко му ни зма. То ком тран зи ци је у 
Ру му ни ји су до би ли рав но прав ност и пу на пра ва, док ће 
у Ма ђар ској тај про цес би ти по сте пен и убр за ће се тек у 
вре ме вла да Фи де са по сле 2010. го ди не.

У вре ме ка да је 2009. На пред ни клуб по чео да из да је 
овај из ве штај, срп ски на род је из гу био го то во че твр ти ну 
свог бро ја у ре ги о ну – са 2,4 пао је на око 1,75 ми ли о на 
ста нов ни ка! То је де ли мич но био тренд опа да ња бро ја 
ста нов ни ка Бал ка на и убр за ног не ста ја ња на ци о нал них 
ма њи на; ипак Ср би ја је 2010. би ла три на е ста др жа ва 
све та по бро ју прог на ни ка. Пет на ест го ди на по сле за-
вр шет ка ра та! 

Срп ски на род у ре ги о ну је то ком про те клих де вет 
го ди на у ве ли кој ме ри из гу био сво ја пра ва. У Хр ват ској 
ни су спро ве де ни Ер дут ски спо ра зум (За јед нич ко ве ће 
срп ских оп шти на оста ло је у ста ту су удру же ња гра ђа-
на)  и Устав ни за кон о људ ским и пра ви ма на ци о нал них 
ма њи на (уки ну ти су ауто ном ни ко та ри Книн и Гли на).  
Фор мал но срп ски на род има од ре ђе на пра ва, али она 
су под стал ним уда ром еста бли шмен та и сна жних гру па 
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у пар ла мен ту. Си сте мат ске јав не кам па ње про тив срп-
ског на ро да тра ју и да нас. У Фе де ра ци ји БиХ, ве ћем ен-
ти те ту БиХ, Ср би су не са мо обес пра вље ни у ме ри да 
ни су ис пу ње ни пу ни ка па ци те ти њи хо вих пра ва, већ су 
су штин ски не рав но прав ни са Бо шња ци ма и Хр ва ти ма 
у Ре пу бли ци Срп ској. Иако је Ре пу бли ка Срп ска ус пе-
ла да од бра ни сво ју ауто но ми ју то ком про те клих де вет 
го ди на, и да ље су на сна зи за ко ни на мет ну ти про тив но 
Деј тон ском уста ву, ни је вра ће но ни јед но је ди но од 64 
овла шће ња ен ти те та ко ја су на тај на чин од у зе та. По-
сле ду го трај не бор бе за од бра ну ауто но ми је, Ре пу бли ка 
Срп ска је оси ро ма ше на, по де ље на и не ма по др шку за 
оне зах те ве због ко јих су у слу ча ју Ко со ва САД и др жа-
ве ЕУ би ле спрем не да ра ту ју. У Цр ној Го ри, Ср би да нас 
зва нич но чи не 29% ста нов ни ка. На сто ја ње ре жи ма да 
учи ни др жа ву не за ви сном до ве ло је до по врат ка де ла 
Цр но го ра ца њи хо вим ко ре ни ма. Ре жим је по сле сти ца-
ња не за ви сно сти 2006. по ја чао кам па њу обес пра вљи ва-
ња и аси ми ла ци је Ср ба. Ср би у Цр ној Го ри не ужи ва ју 
ни пра ва на ци о нал не ма њи не. У Ма ке до ни ји су Ср би 
до би ли пра ва на ци о нал не ма њи не за хва љу ју ћи су ко-
бу из ме ђу Ма ке до ни је и ма ке дон ских Ал ба на ца ко ји се 
за вр шио ус по ста вом де ли мич не кон сти ту тив но сти Ал-
ба на ца Охрид ским спо ра зу мом из 2001. го ди не. Ср би и 
да ље не ма ју пра во на сло бо ду ве ро и спо ве сти, а по гла-
вар ка нон ски при зна те Охрид ске ар хи е пи ско пи је је го-
ди на ма био не пра вед но осу ђен и за то чен у зло гла сном 
за тво ру Идри зо во. У Ал ба ни ји су Ср би до би ли тек ма-
ли део пра ва ко ји у европ ским др жа ва ма ужи ва ју на-
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ци о нал не ма њи не, чак је и то то ком прет ход них го ди-
на огра ни че но и де ли мич но оспо ре но. Срп ски на род на 
Ко со ву и Ме то хи ји ни је до био ни ауто но ми ју ни ста тус. 
Од ре ђе на по ли тич ка пра ва на мет ну ле су САД и ЕУ, али 
чак и кад је у пи та њу је зик, срп ски на род од вла сти Ко-
со во-УН МИК до жи вља ва са мо про во ка ци је бу ду ћи да 
они као срп ски је зик при ка зу ју хр ват ску ре дак ци ју је зи-
ка и ла ти нич но пи смо. 

Ре пу бли ка Ср би ја је у вре ме Сло бо да на Ми ло ше ви-
ћа за по ста ви ла пи та ње пра ва и ста ту са срп ског на ро да у 
ре ги о ну. Над ле жне уста но ве, ка кво је Ми ни стар ство за 
Ср бе из ван Ср би је, ни су би ле ак тив не. Бор ба Ср ба у БиХ 
и Хр ват ској би ла је за ре жим са мо део бор бе за ју го сло-
вен ско на сле ђе. Вла де Де мо крат ске опо зи ци је Ср би је су 
ово ста ње са мо ма ло из ме ни ле. У пр во вре ме по ли ти ка 
пре ма срп ском на ро ду из ван Ср би је је до дат но за по-
ста вље на, де ли мич но као ре ак ци ја на про па ган ду прет-
ход не по ли ти ке, де ли мич но због иде о ло ги је ко ју су ба-
шти ни ле или при хва ти ле стран ке уче сни це но ве вла де. 
Упр кос то ме, не ка кав кон ти ну и тет је на ста вљен. Ми ни-
стар ство за Ср бе из ван Ср би је је пре тво ре но у аген ци ју. 
Тек по сле ула ска Срп ског по кре та об но ве у власт 2004. 
оформ ље но је Ми ни стар ство за ди ја спо ру. У пр во вре-
ме ми ни стри су се ис кљу чи во ба ви ли срп ским на ро дом 
у ра се ја њу. Ми ни стар ство је има ло ма ли бу џет (ви ше од 
тре ћи не нов ца од ла зи ло је на за ра де за по сле них) и би ло 
је је ди но ми ни стар ство у вла ди ко је ни је има ло пра во 
да пред ла же за ко не скуп шти ни. Вре ме ном, то је про-
ме ње но, али ми ни стар ство ни ка да ни је има ло пре ци зан 
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про грам и де ло круг ра да, ни ти су за та кав рад по сто ја ла 
и ми ни мал на сред ства. За срп ски на род у ре ги о ну и ди-
ја спо ри тра ди ци о нал но су из два ја на иста, сим бо лич на 
сред ства ко ја су би ла де сет пу та ни жа од сред ста ва ко ја 
би сва ке го ди не Хр ват ска ин ве сти ра ла у хр ват ски на род 
у БиХ или три де сет пу та ма ња од сред ста ва ко ја Сло-
ве ни ја из два ја ла за сво ју ди ја спо ру. На рав но ула га ња је 
би ло и ми ли он ске ин ве сти ци је ни су би ле из у зе так. Сва-
ка ко нај ве ће ин ве сти ци је би ле су ку по ви на мо бил них 
те ле фо ни ја у Ре пу бли ци Срп ској и Цр ној Го ри, те осни-
ва ње Те сла бан ке у Хр ват ској. Ипак, све ове про јек те 
Ср би ја је на пу шта ла, пре пу шта ла их је дру ги ма или би 
про па ли. Сви они, укљу чу ју ћи и не ко ли ко пу та об на вљан 
и ме њан Спо ра зум о спе ци јал ним ве за ма са Ре пу бли ком 
Срп ском, би ли су усло вље ни из ме ђу оста лог и по ли тич-
ким по тре ба ма ра зних вла да ју ћих стра на ка у Ср би ји. До 
2010. го ди не, ипак, под стак ну та при ти сци ма и ло шим 
из гле ди ма у про це су ре ша ва ња ко нач ног ста ту са Ко со ва 
и Ме то хи је, вла да Мир ка Цвет ко ви ћа је до зво ли ла ус по-
ста вља ње рав но прав но сти Ми ни стар ства за ди ја спо ру и 
Ср бе у ре ги о ну. У то вре ме уне се на је и од ред ни ца пре-
ма ко јој се ово ми ни стар ство ба ви ло и срп ским на ро дом 
у ре ги о ну. До не се на је стра те ги ја по ли ти ке пре ма срп-
ском на ро ду и ус по ста вље не су уста но ве ко је би оку пља-
ле и пред ста вља ле срп ски на ро ду у за гра нич ним зе мља-
ма и ра се ја њу. 

Ова ква по ли ти ка, ме ђу тим, би ла је са мо фор мал на, 
ствар них про ме на и но вих ак тив но сти ни је би ло, а ци-
ље ве, иона ко огра ни че не и упо до бље не зах те ви ма ЕУ и 
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САД, вла да је ме ња ла по хит ном по ступ ку чим би се на 
не ке од њих по жа ли ле вла де Цр не Го ре и Хр ват ске. Ка-
да је 2012. на власт до шла Срп ска на пред на стран ка, 
ње на на ци о на ли стич ка ле ги ти ма ци ја и чи ње ни ца да су 
со ци јал но-ра ди кал ни и ла тент но на ци о на ли стич ки сло-
је ви дру штва ду го роч но у ње ним во ђа ма пре по зна ва ли 
за штит ни ке пра ва срп ског на ро да, омо гу ћи ле су на ста-
ју ћем ре жи му да по сте пе но уга си тек на ста ле уста но-
ве. Ми ни стар ство је пре тво ре но у кан це ла ри ју, а по том 
при кљу че но Ми ни стар ству спољ них по сло ва у свој ству 
упра ве. Стра те ги је су на пу ште не. Све се све ло на ак тив-
но сти Алек сан дра Ву чи ћа и ње го вих са рад ни ка. 

У по ре ђе њу са су сед ним др жа ва ма чи ји зна ча јан део 
ве ћин ског на ро да жи ви у за гра нич ним зе мља ма и ра-
се ја њу, Ср би ја то ком про те клих два де сет го ди на ни је 
има ла ни стал ну, ни до вољ ну, ни ре ци проч ну по ли ти ку. 
По себ но је та кав слу чај на кон што је 2012. у Ср би ји иза-
бра на по пу ли стич ка вла да ко ја не ма по тре бу да до ка-
зу је свој на ци о на ли зам.  Ср би из др жа ва ре ги о на углав-
ном су то ком про те клих де сет го ди на гу би ли пра ва. 
Срп ски на род гу био је пра во на је зик, упо тре бу пи сма, 
ни је ре ци проч но за сту пљен у др жав ним уста но ва ма у 
ме ри у ко јој су за сту пље ни дру ги на ро ди. Оспо ра ва но 
му је пра во на сло бо ду ве ро и спо ве сти и обра зо ва ње на 
ма тер њем је зи ку. Та ко је сву да осим у Ру му ни ји, Ма-
ђар ској и Ре пу бли ци Срп ској. У Ма ђар ској се ста ње не-
што по пра ви ло. У Ре пу бли ци Срп ској су и да нас при сут-
ни не прек дни при ти сци из Са ра је ва али и из Бри се ла, 
Лон до на, Бер ли на и Ва шинг то на, у ци љу уни та ри за ци-
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је, уки да ња ауто но ми је и на сил ног ства ра ња бо сан ске 
на ци је. По се бан про блем су раз ли чи ти стан дар ди ко је 
САД и ЕУ при ме њу ју пре ма срп ском на ро ду на јед ној и 
ал бан ском, хр ват ском, бо шњач ком и цр но гор ском на-
ро ду на дру гој стра ни. 

Због ова квог ста ња На пред ни клуб већ не ко ли ко го-
ди на из да је из ве шта је са цр ним ко ри ца ма. Та ко чи ни мо 
и са да са де се тим го ди шњим из ве шта јем. 
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ИЗ ВЕ ШТАЈ О ПО ЛИ ТИЧ КИМ 
ПРА ВИ МА СРП СКОГ НА РО ДА
У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СРП СКОЈ/БиХ 
ЗА 2017–2018. ГО ДИ НУ  

Увод

Срп ски на род на про сто ри ма Бо сне и Хер це го ви не 
жи ви од древ них вре ме на. Област Бо сна по пр ви пут се 
спо ми ње у окви ри ма срп ске др жа ве. Ако је пр во бит на 
Бо сна на ста ла на про сто ру пр ве срп ске др жа ве, Бо сна 
се то ком на ред них сто ле ћа одво ји ла од Ср би је и за по че-
ла вла сти ти др жав ни раз вој. Ипак, др жав не и вла дар ске 
тра ди ци је ди на сти је Ко тро ма ни ћа би ле су не сум њи во и 
ви ше стру ко по твр ђе не као пот пу но или пре те жно срп-
ске. Па дом сред њо ве ков не Бо сне и ус по ста вом осман-
ске вла сти, део ста нов ни штва пре ла зи у ислам, до ла зи 
до по де ла и су зби ја ња пра во слав ног ста нов ни штва, али 
исто вре ме но и до кре та ња срп ског на ро да пре ма за па-
ду, па уме сто у ис точ ним и сре ди шњим пре де ли ма да на-
шње Бо сне, где му сли ман ски еле мент по сте пе но по ста је 
све по ста је ја чи, сре ди ште срп ског на ро да у обла сти ма 
из ван Ср би је по ста је те ри то ри ја за пад но од ре ке Бо сне. 
Срп ски на род је упр кос ве ков ном обес пра вљи ва њу и без 
об зи ра на чи ње ни цу да се се лио на про сто ре сре ди шње 
Ср би је, ко ја је по сте пе но об на вља на по сле 1804. го ди не, 
одр жао иден ти тет. Бор ба за пра ва срп ског на ро да би ла 
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је те шка, су прот ста вље на ве ли ком де лу ста нов ни штва 
ко је је при мив ши ислам сте кло по ли тич ку, дру штве ну 
и еко ном ску хе ге мо ни ју, као и са чи ње ни цом да је че-
твр ти на ста нов ни штва БиХ ко ја је при па да ла ка то ли чан-
ству ста ја ла у чвр стим ве за ма са си ла ма – Хаб збур шком 
мо нар хи јом и Мле тач ком ре пу бли ком – чи ји је ин те рес 
био да не бу де об но вље на срп ска др жа ва и да Ср би не 
до би ју пу на пра ва. Иако у ре ла тив ној ве ћи ни, Ср би су 
би ли по ти сну ти и скрај ну ти. Ни зом бу на у Хер це го ви ни 
срп ски на род тра жио је сло бо ду, рав но прав ност и при-
са је ди ње ње Ср би ји. Ве ли ка ис точ на кри за је 1875. и за-
по че ла устан ком срп ског на ро да у Бо сни и Хер це го ви-
ни.  та ко је би ло и по што је 1878. БиХ до шла под власт 
Аустро у гар ске. Бор ба за пра ва је на ста вље на, али без 
мно го на прет ка – по чет ком Бал кан ских ра то ва 1912. сва 
срп ска удру же ња би ла су за бра ње на. Ни је за то чу до што 
се део ју го сло вен ски опре де ље не омла ди не од лу чио за 
ору жа ну бор бу про тив оку па ци је и анек си је. Пр ви свет-
ски рат до нео је про гон, за тва ра ње и де пор та ци ју Ср-
ба и смрт њих нај ма ње 5.000. Аустро у гар ске вла сти су 
про гон по ве ри ле па ра вој ним ми ли ци ја ма ко је су углав-
ном чи ни ли му сли ма ни и Хр ва ти. По сле Пр вог свет ског 
ра та ни је спро ве де на др жав на а ни си сте мат ска од ма-
зда. Му сли ма ни и Хр ва ти су до би ли за јед нич ку др жа ву 
са Ср би ма и рав но прав ност. Нај моћ ни ја (је ди на ве ли ка) 
му сли ман ска стран ка, ЈМО, уче ство ва ла је у ве ћи ни ме-
ђу рат них вла да и омо гу ћи ла до но ше ње де мо крат ског 
Ви дов дан ског уста ва. Фе у дал но пи та ње је ко нач но ре-
ше но аграр ном ре фор мом, а му сли ма ни су, по ред пра ва 
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гла са и уче шћа у свим вла да ма, за др жа ли ауто но ми ју у 
по ро дич ном пра ву. Дру ги свет ски рат до вео је до ве ли-
ког про го на срп ског на ро да у БиХ. Ге но цид1 ко ји су спро-
ве ле хр ват ске и му сли ман ске уста ше ни је био по сле ди-
ца сло бод не и де мо крат ски из ра же не во ље ових на ро да, 
али је, по себ но у по чет ку, имао ши ро ку по др шку. Ге но-
цид је под ста као на род ни от пор, уста нак и ре во лу ци ју, 
за јед но са њи ма и од ма зду ко ја ме ђу тим сра змер но ни је 
чак ни при бли жна од но су зло чи на Бо шња ка пре ма Ср-
би ма у гра ђан ском ра ту из де ве де се тих го ди на. По сле 
ра та ство ре на је со ци ја ли стич ка ју го сло вен ска фе де ра-
ци ја. Вла сти су по мо гле еман ци па ци ју му сли ма на у но-
ву на ци ју – „Му сли ма не“. И док је Срп ска пра во слав на 
цр ква по ти ски ва на и скрај ну та, Ислам ска за јед ни ца је 
по др жа ва на и под сти ца на. Рас пад СФР Ју го сла ви је до-
го дио се ипак у вре ме ка да про цес ства ра ње јед но на ци-
о нал не Бо сне ни је био до вр шен. Срп ски на род је по ред 
Му сли ма на и Хр ва та, исти на у јед но пар тиј ској др жа ви, 
и да ље имао кон сти ту тив ност и од ре ђе на пра ва. 

Срп ски по ли ти ча ри су, по сле де мо кра ти за ци је из 
1990. го ди не, све сни не по вољ ног од но са сна га у све ту 
и ве ћи не ко ју су Му сли ма ни и Хр ва ти има ли, био спре-
ман на сва ки ком про мис под усло вом да бу де са чу ва на 
ре фор ми са на ју го сло вен ска др жа ва. Ко нач но су, упр-

1  Хр ват ски и му сли ман ски фа ши сти (уста ше) уби ли су нај ма ње 
200.000 Ср ба на про сто ру Бо сне и Хе рц ег ов ине. Р ан ије пр оц ене г ов-
ор иле су о чак 400.000 у на јв ећем бр оју ц иви лних ж рт ава. О дм азда 
је п ост ој ала, б ила је м ест ими чна и н ије б ила део д ржа вног и ид е ол-
ошког с ист ема тски спр ов ођ еног д ржа вног пр оје кта. 
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кос ја сним кр ше њи ма Уста ва СР БиХ са ци љем ње ног 
от це пље ња, срп ски по ли тич ки пред став ни ци при хва ти-
ли не за ви сност БиХ под усло вом ства ра ња три кан то-
на у др жа ви и пу не рав но прав но сти и су ве ре но сти три 
аутох то на на ро да. То ни ка ко ни је би ло кр ше ње не ка квих 
мул ти ет нич ких или де мо крат ских прин ци па у Евро пи. 
БиХ је на и ме је ди на др жа ва у Евро пи у ко јој не по сто ји 
ет нич ка ве ћи на. СФР Ју го сла ви ја је сру ше на во љом ма-
њин ских на ро да; САД и ЕУ ни су до зво ља ва ле да Ср би 
за др же ра ни ја пра ва, а ка мо ли да и са ми оства ре пра во 
на оса мо ста ље ње. Гра ђан ски рат у Бо сни и Хер це го ви ни 
(1992–1995) за по че ли су Бо шња ци и Хр ва ти2, срп ски на-
род је ус пео да се од бра ни, на ста ла је Ре пу бли ка Срп ска 
чи ја је вој ска (Вој ска Ре пу бли ке Срп ске, ВРС) оства ри-
ла прак тич но све ци ље ве ко је је про кла мо ва ла на род на 
скуп шти на на ста ју ће др жа ве. За хва љу ју ћи по ли тич кој, 
еко ном ској и, на кра ју, вој ној ин тер вен ци ји САД и њи хо-
вих са ве зни ка, рат је за вр шен очу ва њем ма кар и сла бе 
др жа ве Бо сне и Хер це го ви не. Пре ма сло ву Уста ва ко ји 
је до не сен на осно ву Деј тон ског спо ра зу ма, БиХ је би ла 

2  Агре сив не пла но ве хр ват ског и бо шњач ког на ци о на ли зма ја сно 
осли ка ва чи ње ни ца да је пре ма зва нич ним ста ти сти ка ма у по след-
њој мир ној го ди ни (1991) пред рат у СР БиХ у су ко би ма по ги ну ло 
око 500 ње них гра ђа на; иако су Ср би чи ни ли око 32% ста нов ни штва, 
њи хо ве жр тве чи ни ле су пре ко 70%, а ако ра чу на мо дру ге на ци је 
ју го сло вен ске вој ске ко ју су бо шњач ке и хр ват ске сна ге ви де ле као 
не при ја тељ ску си лу, тај удео пре ла зи 80% жр та ва. Не над Кец ма но-
вић, Че до мир Ан тић, Исто ри ја Ре пу бли ке Срп ске (ИП „Не дељ ник“: 
Бе о град, 2016), 298 (на по ме на 484).
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кон фе де ра тив но-фе де ра тив на др жа ва. Сва власт је раз-
де ље на из ме ђу три на ро да и два ен ти те та – не до вољ но 
де фи ни са не кон фе де рал но-фе де рал не је ди ни це од ко-
јих се јед на зо ве Ре пу бли ка Срп ска а дру га Фе де ра ци ја 
БиХ. Пред ви ђе на су би ла са мо три за јед нич ка овла шће-
ња на ни воу за јед нич ких уста но ва. Ипак, САД и ЕУ су 
ус пе ле да уз по моћ тзв. „Бон ских овла шће ња“ пре тво ре 
Ви со ког пред став ни ка УН у нај ви шу власт у БиХ, по ред 
рим ског па пе, је ди ног ап со лут ног вла да ра у Евро пи. Од 
1996. до 2006. ра зни ви со ки пред став ни ци сме њи ва ли су 
де мо крат ски иза бра не пред сед ни ке и по сла ни ке, хап си-
ли и за тва ра ли гра ђа не без од лу ке су да. Чак и у ат мос-
фе ри при ти са ка и про го на, од 64 уки ну те над ле жно сти 
ен ти те та и њи хо вог пре ба ци ва ња на ни во „за јед нич ких 
уста но ва“, са мо су три уки ну та у скла ду са ва же ћим 
уста вом и за ко ни ма – да кле уз при ста нак де мо крат ски 
иза бра них пред став ни ка Ре пу бли ке Срп ске и срп ског 
на ро да у БиХ. На тај на чин су уки ну те ен ти тет ске вој ске, 
ма да су уки да њу прет хо ди ли ди вљач ки при ти сци и ла-
жна оп ту жба из САД за на вод ну шпи ју на жу пре ма њи хо-
вим вој ним по зи ци ја ма у БиХ. До да нас у уста ви ма БиХ 
и ен ти те та не по сто ји ни спо мен Ору жа них сна га БиХ 
као је дин стве не ар ми је за јед нич ке др жа ве. Слич но је 
би ло и са не по сред ним по ре зи ма ко ји су по ста ли са мо-
ста лан из вор при хо да БиХ. Та ко је и јед ним по ло вич ним 
ре ше њем ар би тра же ме ђу ен ти тет ске гра ни це код за Ре-
пу бли ку Срп ску ва жног те ри то ри јал ног ко ри до ра – код 
гра да Брч ко ство рен Ди стрикт Брч ко, би ро крат ска ауто-
ном на оп шти на ко ја је под за јед нич ким су ве ре ни те том 



23

оба ен ти те та. Овај тренд је пре ки нут за хва љу ју ћи ни зу 
окол но сти: гло бал не про ме не ко је су усле ди ле те ро ри-
стич ким на па ди ма из 2001, по вра так Ру ске Фе де ра ци је 
на свет ску сце ну из ме ђу 2001. и 2006, не у ме ре ност бо-
шњач ког на ци о нал ног по кре та ко ји је од био „Бут мир ски 
па кет“ (уме ре ни ју вер зи ју уни та ри за ци је БиХ и ус кра ћи-
ва ња пра ва Ср би ма и Хр ва ти ма), као и про ме на вла сти 
у РС 2006. ко ја је во ди ла ус по ста вља њу ста бил не ве ћи не 
око СНСД-а, стран ке ко ја из угла САД и ЕУ ни је има ла 
хи по те ке из вре ме на ра та па је мо гла сло бод ни је да бра-
ни ин те ре се Ре пу бли ке Срп ске.

На пред ни клуб је по чео да из ра ђу је из ве шта је о по-
ли тич ким пра ви ма срп ског на ро да у ре ги о ну 2008. го-
ди не. То ком прет ход них де сет го ди на пи та ње ста ту са 
Ре пу бли ке Срп ске и пра ва срп ског на ро да у БиХ ни је 
отва ра но. Ако је су ди ти по из ве шта ји ма стра них ди пло-
ма та и ме ди ја из САД и де ла ЕУ, за то вре ме је Вла да 
Срп ске на вод но не пре кид но би ла по све ће на одр жа ва-
њу ре фе рен ду ма о не за ви сно сти овог ен ти те та. Ме ђу-
тим, ле ти мич ни по глед на прет ход них де вет из ве шта ја 
На пред ног клу ба о по ли тич ким пра ви ма срп ског на ро-
да у ре ги о ну, на ме ће дру га чи ји за кљу чак. То ком де сет 
го ди на, зва нич не САД су оста ле при вр же не Деј тон ском 
спо ра зу му, али су по сред ством по лу зва нич них кру го ва 
и ни жих др жав них и ди пло мат ских еша ло на не пре кид но 
сти за ле по ру ке ка ко БиХ тре ба уни та ри зо ва ти. Би ло је 
ре чи, од стра не ра зних зва нич ни ка, и о ства ра њу је дин-
стве не „бо сан ске на ци је“, уки да њу раз ли чи тих школ ских 
про гра ма, о на пу шта њу прин ци па рав но прав но сти на ро-
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да и „ен ти тет ског“ гла са ња3. По ред бо шњач ких на ци о на-
ли ста и од ре ђе ни кру го ви у САД и ЕУ су по др жа ли уки-
да ње на ци о нал ног ре до сле да пред се да ва ју ћих Са ве та 
ми ни ста ра и уво ђе ње пре ми јер ског прин ци па на ни воу 
чи та ве БиХ, по сле ре ла тив ног успе ха СДП БиХ и Злат-
ка Ла гум џи је и то са мо у Фе де ра ци ји БиХ на из бо ри ма 
2010. го ди не. Та ко ђе Срп ској је на ме та на про тив у став на 
ре фор ма по ли ци је и по себ но суд ства. Упра во због ових 
на сто ја ња и при ти са ка, вла сти РС су и по че ле да се бра-
не не пре кид но на ја вљу ју ћи ре фе рен дум као на род ну 
ле ги ти ма ци ју од бра не Деј тон ског уста ва. У по чет ку реч 
је би ла о ре фе рен ду ми ма о ма ње ва жним те ма ма. РС 
је би ла жр тва кам па ње о је дин стве ном ма тич ном бро-
ју гра ђа на, чи ме су бо шњач ки и бо сан ски на ци о на ли сти 
же ле ли да уки ну зо не упра вља ња ени тет ских по ли ци ја 
и уве ду јед ну је дин стве ну. Ко нач но, со ци јал но не за до-
вољ ство у Фе де ра ци ји БиХ до би ло је из ра за у на сил-
ним де мон стра ци ја ма у ко ји ма је зах те ва но и уки да ње 
ен ти те та. Ду го го ди шња на сто ја ња да и РС по го ди не ка 
од „обо је них ре во лу ци ја“ тра ју и да нас. Прет ње ра том 
Ре пу бли ци Срп ској че сте су и до ла зе пре све га од во-
ђа бо шњач ког на ро да – Изет бе го вић, Ха ли ло вић... као и 
од стра не по је ди них стра них зва нич ни ка (Пе ди Еш да ун, 
Стје пан Ме сић...). Ре пу бли ка Срп ска би ла је ме та кам-
па ња ко је су је пред ста вља ле као „ге но цид ну тво ре ви-
ну“ ко ју тре ба уки ну ти. Та ко ђе, Устав ни суд БиХ је су дио 
углав ном про тив но са мо бит но сти и ауто но ми ји Ср ба и 

3  Нео п ход ног спо ра зу ма ен ти те та око ва жних по ли тич ких пи та ња. 
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Срп ске. По се бан при мер ве зан је за про сла ву Да на Ре-
пу бли ке Срп ске и пр о ме ну гр бо ва и обе леж ја ка ко ен-
ти те та та ко и гра до ва и оп шти на. Суд је при том на и шао 
на мно го ма ње по што ва ња сво јих од лу ка у Фе де ра ци ји 
БиХ. Ре пу бли ка Срп ска за то вре ме ни је са мо вла сно по-
ку ша ва ла да по вра ти оте те или из гу бље ње над ле жно-
сти. То ком прет ход них де сет го ди на, РС је на сто ја ла да 
бу де ко о пе ра тив на; и у Евро пи и на Бал ка ну има др жа ва 
ко је су ма ње функ ци о нал не и, што је још ва жни је, у ко-
ји ма уста но ве ра де са знат но ма њом ефи ка сно шћу не го 
у БиХ, баш као што су и ре дов ни и ци клич ни де мо крат-
ски про це си спо ри ји и ма ње успе шни. РС је одр жа ла је-
дан ре фе рен дум – кра јем сеп тем бра 2016. го ди не – о 
пра зно ва њу Да на Ре пу бли ке Срп ске. Ка сни је су од лу ке 
на ро да на од САД и ЕУ не при зна том ре фе рен ду му за-
кон ски ускла ђе не са од лу ком Устав ног су да БиХ, ко ме 
је при том и пре из ри ца ња пре су де био ис те као ман дат. 

По се бан про блем пред ста вља рат но на сле ђе. Срп ска 
и Ср би ја су се су о чи ле са по сле ди ца ма ра та у мно го ве-
ћој ме ри не го бо шњач ке, хр ват ске или аме рич ке ели те 
на кон би ло ког ра та ко ји су њи хо ве др жа ве и на ро ди во-
ди ли у про шло сти. Пр ви љу ди Ср би је и Срп ске су су ђе ни, 
мно ги од њих осу ђе ни, Срп ска ни је до би ла не за ви сност, 
из гу би ла је ва жне и про стра не зе мље на ко ји ма су ве ко-
ви ма жи ве ли Ср би, Ср би су из гу би ли за јед нич ку др жа ву, 
Ср би ја Ко со во и Ме то хи ју, де сет го ди на раз во ја... Ипак, 
упр кос то ме што је Ме ђу на род ни суд 2007. осло бо дио 
Ср би ју на су ђе њу по не у став но под не се ној Ту жби БиХ, 
члан пред сед ни штва БиХ Ба кир Изет бе го вић је по чет-
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ком 2017, не у став но по но во по ку шао да по кре не ре ви-
зи ју те ту жбе. Упр кос су о ча ва њу, по мо ћи, спрем но сти на 
ком про мис и два де сет го ди на функ ци о ни са ња оп шти не 
Сре бре ни ца са бо шњач ком ве ћи ном у скуп шти ни оп-
шти не и ма њи ном у укуп ном ста нов ни штву ко је та мо још 
увек жи ви, пр ви из бо ри на ко ји ма је кан ди дат срп ског 
бло ка стра на ка по бе дио би ли су раз лог за ви ше днев ну 
кри зу. Ка да је 2015. обе ле жа ва на два де се та го ди шњи ца 
зло чи на над Бо шња ци ма у Сре бре ни ци, та да шњи пре-
ми јер Ср би је Ву чић је на пад нут и оте ран а да због то га 
ни ко ни је од го ва рао. Пред став ни ци САД и ЕУ су сма тра-
ли да је овај до га ђај не до вољ но ва жан да би ре а го ва ли.   
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ГО ДИ НА 2017–2018. 

То ком 2017. и 2018. го ди не ума њен је при ти сак на 
уста но ве и гра ђа не Ре пу бли ке Срп ске. Нај ва жни ји раз-
лог са др жан је у про ме ни од но са ме ђу ве ли ким си ла ма. 
Три јумф Си риј ске арап ске Ар ми је и Ору жа них сна га Ру-
ске Фе де ра ци је над Ислам ском др жа вом и сна га ма бли-
ским Ал Ка и ди и си риј ској опо зи ци ји, као и чи ње ни ца 
да ста тус Ко со ва и Ме то хи је ни је трај но од ре ђен док је 
у Ма ке до ни ји у то ку по ли тич ка кри за, скре ну ли су па-
жњу тво ра ца аме рич ке и европ ске по ли ти ке са Бо сне и 
Хер це го ви не. Зна чај ме ша ња у уну тра шње ства ри ове 
зе мље и на сто ја ња да бу де на ста вље на ре ви зи ја Деј тон-
ског спо ра зу ма и по себ но Анек са 4 ко ји је 1996. пре то-
чен у Устав БиХ, до дат но је ре ла ти ви зо ван и оне мо гу ћен 
чи ње ни цом да је је ди но за и ста отво ре но устав но пи та-
ње4 у др жа ви ве за но за рав но прав ност Хр ва та у ен ти те-
ту Фе де ра ци ја Бо сне и Хер це го ви не и функ ци о ни са ње 

4  Не дав но је ја сно по ка за но да је це ло ку пан рат во ђен због спо ра око 
6% те ри то ри је, иде ја о ет нич ким кон фе де рал ним је ди ни ца ма и њи хо вим 
овла шће њи ма би ла је не спор на све док на кон што су за по че ли рат во ђе 
Бо шњач ког на ро да и СДА ни су од лу чи ле да зах те ва ју пот пу но обес пра-
вљи ва ње срп ског (и хр ват ског) на ро да. По и гра ва ња Ре пу бли ке Хр ват ске 
са раз ли чи тим стра те ги ја ма на ци о нал ног ује ди ње ња и ве ли ко др жа вља до-
ве ла су до то га да хр ват ски на род у БиХ по ста не та лац за јед нич ке др жа ве 
и до би је ни жу ауто но ми ју и дру га чи ји ста тус у од но су на онај пред ви ђен 
Ва шинг тон ским спо ра зум из 1994. го ди не. Не над Кец ма но вић, Че до мир 
Ан тић, Исто ри ја Ре пу бли ке Срп ске, (ИП „Не дељ ник“: Бе о град, 2016).
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ове сло же не би ро кра ти зо ва не ен ти тет ске тво ре ви не. 
Сва ко отва ра ње устав ног пи та ња та ко не са мо по ка зу је 
по де ље ност у окви ри ма бо шњач ког на ро да, чи ја је мак-
си ма ли стич ка по ли ти ка пр во бит но и оне мо гу ћи ла про-
цес ства ра ња уни тар не и не де мо крат ске БиХ под ве ли-
ко бо шњач ком хе ге мо ни јом, већ сме ста отва ра и пи та ње 
не спрем но сти Бо шња ка да до зво ле ус по ста ву пра вед ног 
из бор ног си сте ма ко ји би омо гу ћио из бор ле ги тим них 
пред став ни ка хр ват ског на ро да у Пред сед ни штво БиХ, 
баш као што отва ра и пи та ње ује ди ња ва ња ве штач ки 
ство ре них и не функ ци о нал них кан то на са ве о ма ши ро-
ким овла шће њи ма у два на ци о нал на ен ти те та Бо шња ка 
и Хр ва та. Упр кос чи ње ни ци да се Бо сном и Хер це го ви-
ном ба ве углав ном ди пло ма те и чи нов ни ци сред њег ран-
га, на ста вље на је стра те ги ја си сте мат ског по ли тич ког и 
ме диј ског на па да на ста тус и пра ва срп ског на ро да. 

То ком про те клих де сет го ди на по ли тич ке кри зе у БиХ, 
ни су за по чи ња ли де мо крат ски иза бра ни пред став ни ци 
срп ског на ро да. На про тив, ме ђу на род ни пред став ни ци, 
по ли тич ке во ђе бо шњач ког на ро да и по је ди ни по ли ти ча-
ри и кле ри кал ци из ре да хр ват ског на ро да за цр та ли су 
још пре по чет ка ра та од ре ђе не по ли тич ке ци ље ве. Не-
ке од њих по ку ша ли су да пред ста ве као не ка кве стан-
дар де Европ ске уни је или још ма гло ви ти је као „европ ске 
вред но сти“. Сва ко, па и нај у ме ре ни је и нај ра зло жни је 
ин сти ту ци о нал но од у пи ра ње срп ских пред став ни ка увек 
је озна че но као агре сив ни иступ, по ку шај се це си је и „до-
вр ша ва ња ге но ци да“. Фа ши стич ка те за о „ге но цид ним“ 
на ро ди ма и др жа ва ма, про тив ко је су се де мо кра те у Ср-
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би ји и Срп ској то ли ко бо ри ле ка да је би ла при ме њи ва на 
на Хр ват ску, са да је при ме њи ва на у го то во сва кој при-
ли ци. Сме на по ли тич ких ге не ра ци ја у Ре пу бли ци Срп-
ској, баш ко ли ко и про ме на ме ђу на род них окол но сти у 
раз до бљу од 2001. до 2005, до ве ли су на власт у Ба ња лу-
ци но ве осо бе, ко је ни су би ле ак тив не за вре ме тра ја ња 
гра ђан ског ра та или су би ле кри ти ча ри та да шње вла де. 
Од њих су ипак оче ки ва ли да при хва те под ре ђе ну уло-
гу, ко лек тив ну кри ви цу, да – баш као и пре о ста ли Ср би 
у Хр ват ској – уче ству ју у про сла вља њу љу ди и уста но ва 
ко ји су про го ни ли срп ске ци ви ле. Ка да се то ни је до го-
ди ло, по ли ти ча ри за ко је да нас гла са ви ше од 4/5 Ср ба из 
Срп ске и БиХ озна че ни су као на ста вља чи по ли ти ке ге но-
ци да. До бар при мер за ову тврд њу су тек сто ви об ја вљи-
ва ни у моћ ним ре ги о нал ним елек трон ским ме ди ји ма на 
срп ском је зи ку. Ал Џа зи ра, Сло бод на Евро па, Н1 Ин фо... 
и да нас об ја вљу ју тек сто ве из ко јих се не да за кљу чи ти 
да је од кра ја ра та про шло 23 го ди не. Њи хов за кљу чак је 
ја сан – по сто ја ње Ре пу бли ке Срп ске и срп ског на ро да у 
БиХ као не чег ши рег од обес пра вље не ет нич ке за јед ни це 
у окви ри ма ве штач ке „бо сан ске др жав не на ци је“ пред-
ста вља на ста вак ге но ци да над Бо шња ци ма.5 У Њу јорк 
тај мсу је та ко у аутор ском тек сту ко ји је чак и на кло њен 
пред сед ни ку РС До ди ку, об ја вље на и сле де ћа ре че ни ца: 
„Ми ло рад До дик оста је пред сед ник срп ског ауто ном ног 

5  Mer si ha Gad zo, ‘Rat ko Mla dic’s ide o logy li ves on in Re pu-
bli ka Srp ska’, Al Ja ze e ra, 24 Nov 2017, https://www.alja ze e ra.
com/news/2017/11/rat ko-mla dic-ide o logy-li ves-re pu bli ka-srp-
ska-171124101753453.html , (сајт по се ћен 04. 06. 2018).
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ре ги о на ко ма да зе мљи шта при бли жне по вр ши не Бел ги-
је. Ре ги о на ко ји се бе во ли да на зи ва ‘Ре пу бли ка Срп ска’ 
– што је на зив ко ји је овој кр вљу на то пље ној зе мљи дао 
До ди ков прет ход ник Ра до ван Ка ра џић, рат ни зло чи нац 
ко ји је због ге но ци да над бо сан ским му сли ма ни ма осу-
ђен на че тр де се то го ди шњу ка зну за тво ра.“6 Да кле, срп-
ски на род ни ти има по себ ност, ни ти де мо крат ско пра во 
на ауто но ми ју, ко ју му је, из ла зи из ових на во да, све за-
јед но са иден ти те том, до нео не ко чи ји је при мар ни циљ у 
ства ри би ло ис тре бље ње чи та вог јед ног на ро да – Бо шња-
ка. Сле ди да су Ср би ко ји жи ве у БиХ ра то ва ли у вер ском 
ра ту про тив до ми цил них Бо са на ца, мир не на ци је од ко је 
срп ски шо ви ни сти и до шља ци же ле да от му зе мљу, бо-
гат ства, же не... Овај текст, ко ји ни је пи сао, ка ко то че сто 
би ва, иде о ло шки ак ти ви ста или шо ви ни стич ки фа на тик, 
оста је сли ка оно га што до ми ни ра све шћу све ма ње за-
ин те ре со ва них по ли ти ча ра САД и пре о ста лих за пад но-
е вроп ских си ла, а у још ве ћој ме ри да нас не моћ них али 
ти ме до дат но фру стри ра них би ро кра та из САД и ЕУ ко ји 
се ба ве бал кан ским пи та њи ма.

6  “...Mr. Do dik re ma ins the pre si dent of the Serb auto no mo us re-
gion, a sli ce of ter ri tory ne arly the si ze of Bel gi um. The re gion li kes to 
call it self the Re pu bli ka Srp ska — a na me gi ven to the blood-so a ked 
land by Mr. Do dik’s pre de ces sor, Ra do van Ka rad zic, the con vic ted war 
cri mi nal ser ving a 40-year sen ten ce for ge no ci de aga inst Bo snia’s Mu-
slims.” Bar ba ra Surk, ‘Mi lo rad Do dik Wants to Car ve Up Bo snia. Pe a-
ce fully, if Pos si ble’, The New York Ti mes, Feb. 16, 2018, https://www.
nyti mes.com/2018/02/16/world/euro pe/do dik-re pu bli ka-srp ska-bo-
snia.html , (сајт по се ћен 04 06 2018).
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Ин сти ту ци о нал но, то ком прет ход не го ди не, ни је 
до шло до ума ње ња ауто но ми је Ре пу бли ке Срп ске. Ова 
чи ње ни ца је пре све га по сле ди ца рав но те же сна га ме-
ђу ве ли ким си ла ма и пре ћут ног спо ра зу ма о очу ва њу 
по сто је ћег ста ња на За пад ном Бал ка ну. Ипак, у сва-
ком од сво јих по лу го ди шњих из ве шта ја, Кан це ла ри ја 
ви со ког пред став ни ка (КВП/OHR) за не у спе хе БиХ и 
не спро во ђе ње ре фор ми углав ном оп ту жу ју Ре пу бли-
ку Срп ску. Упр кос по ку ша ју да из ве шта је пред ста ви 
као урав но те же ну и по ште ну кри ти ку, ви со ки пред-
став ник Ва лен тин Ин цко ни у јед ном од из ве шта ја не 
кри је став да су Ре пу бли ка Срп ска и ње на власт глав ни 
про бле ми у Бо сни и Хер це го ви ни. По све му су де ћи, а 
по себ но по 52. и 53. Из ве шта ју КВП из ве сно је да би 
ства ри по шле на пред ка да би БиХ би ла уни та ри зо ва-
на, при кљу чи ла се Се вер но а тлант ском са ве зу и ус по-
ста ви ла по ли тич ки си стем ко ји би омо гу ћио до ми на-
ци ју ве ћин ских Бо шња ка. Све то у име де мо кра ти је и 
ста бил но сти.7 За ни мљи во је да Ин цко не ма ни ка кве 
за др шке у сво јим ис ту пи ма, по чев од чи ње ни це да је 

7  52nd Re port of the High Re pre sen ta ti ve for Im ple men ta tion of 
the Pe a ce Agre e ment on BiH to the Sec re tary-Ge ne ral of the UN, 
06.11.2017 OHR, http://www.ohr.int/?p=98189, (сајт по се ћен 04 06 
2018); 53rd Re port of the High Re pre sen ta ti ve for Im ple men ta tion 
of the Pe a ce Agre e ment on BiH to the Sec re tary-Ge ne ral of the UN, 
05/08/2018 OHR, http://www.ohr.int/?p=99230 , (сајт по се ћен 04 06 
2018). За ни мљи во је да упр кос ве ли ким сред стви ма ко ја су из дво је-
на за ак тив но сти КВП-а ови из ве шта ји на зва нич ном сај ту ни су до-
ступ ни на је зи ци ма ра зу мљи вим ве ћи ни ста нов ни ка БиХ. Вла да Ср-
би је ни је кри ти ко ва ла са др жај ових из ве шта ја. 
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Ре пу бли ка Аустри ја ипак не у трал на европ ска др жа ва 
(да кле ни је чла ни ца НА ТО-а) чи ји ста тус је та ко од ре-
ђен и за хва љу ју ћи чи ње ни ци да је у два на вра та то ком 
20. ве ка би ла део агре си је гло бал них раз ме ра, оба пу-
та и у кра је ви ма Бо сне и Хер це го ви не. Ства ри су оти-
шле та ко да ле ко да је за ме ник стал ног пред став ни ка 
Ру ске Фе де ра ци је у Са ве ту без бед но сти УН Вла ди мир 
Со фрон ков на кон пред ста вља ња 52. Из ве шта ја КВП 
исти оце нио као нај го ри од 2009. го ди не, а за Ин цка је 
из ја вио и сле де ће: 

„Сва ко ме ко је је иоле упо знат са си ту а ци јом у 
БиХ, ја сно је да је сли ка, ко ју је пред ста вио ви со-
ки пред став ник, да ле ко од ствар но сти, да до во ди 
у за блу ду и по ка зу је да је аутор из гу био до дир 
са ре ал но шћу... За бри ну тост иза зи ва и то што Ин-
цко на ги ње ка не при кри ве ној ср бо фо би ји, као и 
то што је сво је сва ко днев не ак тив но сти свео на 
раз ја шња ва ње од но са са Ба ња лу ком и ло би ра-
ње за евро а тлант ске ин те гра ци је БиХ, упр кос 
са др жа ју ње го вог ман да та и уну тар по ли тич кој 
ре ал но сти у зе мљи где бо ра ви... Он је ду жан да 
спро во ди уса гла ше ну ли ни ју, а не да из вр ша ва 
не чи је по је ди нач не на ло ге и да се ру ко во ди лич-
ним ани мо зи те ти ма... Ви со ки пред став ник у БиХ 
не би тре ба ло да се ба ви ан та го ни зми ма, већ до-
бро са ве сним из вр ша ва њем сво јих оба ве за. Ова-
кав при ступ под ра зу ме ва под сти ца ње про це са 
на ци о нал ног по ми ре ња, уну тра шњег по ли тич-



33

ког уза јам но ува жа ва ног ди ја ло га, ком про ми са 
и кон сен зу са и, на рав но, по што ва ња ми шље ња 
свих стра на...“8 

Гла со ви са За па да ко ји би би ли дру га чи ји од Ин цко-
вог би ли су и то ком про те кле го ди не из у зет но рет ки. 
Је дан од њих сти гао је од Аме рич ког ин сти ту та за ста-
би ли за ци ју и тран зи ци ју ко ји је у ана ли зи об ја вље ној 
кра јем ок то бра 2017. за кљу чио да је Вла да Ре пу бли ке 
Срп ске „је ди на функ ци о нал на вла да уну тар др жа ве“.9

У мар ту 2018. по ги нуо је мла ди Ба ња лу ча нин Да вид 
Дра ги че вић. Окол но сти смр ти би ле су сум њи ве, де ло-
ва ње МУП-а РС по ста ло је пред мет ра зних спе ку ла ци ја 
и про те ста.10 По ро ди ца, при ја те љи и за бри ну ти гра ђа ни 
по кре ну ли су про те сте ко ји су тра ја ли то ком на ред них 
ме се ци. Ова по ги би ја под ста кла је кри ти ке из ре до ва 
опо зи ци је у РС. Де ло ва ње и ин те ре со ва ње ра зних по-
ли тич ких фак то ра из Са ра је ва и Фе де ра ци је БиХ ука-
за ло је на по ку ша је да ово кри ми на ли стич ко пи та ње 

8  „СР БО МР ЗАЦ“: Рус у СБ УН „ис про зи вао“ ви со ког пред став ни-
ка за БиХ!“, Прав да, 08. 11. 2017, http://www.prav da.rs/2017/11/8/
sr bo mr zac-rus-u-sb-un-is pro zi vao-vi so kog-pred stav ni ka-za-bih/, (сајт 
по се ћен 4. 6. 2018).

9  ‘Ame rič ki in sti tut: BiH je ne u spe la dr ža va u sr cu Evro pe’, Po li ti-
ka, 25. 10. 2017, http://www.po li ti ka.rs/sr/cla nak/391377/Ame ric ki-
in sti tut-BiH-je-ne u spe la-dr za va-u-sr cu-Evro pe, (сајт по се ћен 04. 06. 
2018).

10  “PRESS KON FE REN CI JA MUP-a RS”, Mar 28, 2018, https://
www.youtu be.com/watch?v=g-YZWonWKdQ , 
(сајт по се ћен 04. 06. 2018).
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бу де по ли ти зо ва но. Ства ра на је слич на си ту а ци ја као 
и у слу ча ју је дин стве ног ма тич ног бро ја и де мон стра-
ци ја у ко ји ма је зло у по тре бља ва на не спрем ност вла сти 
Фе де ра ци је БиХ да из да је до ку мен та док не бу де ус-
по ста вљен је дин стве ни си стем ис пра ва за чи та ву БиХ, 
што је та да до ве ло до смр ти јед не бе бе ко јој због не-
из да ва ња до ку ме на та ни је би ло мо гу ће да от пу ту је у 
ино стран ство на ле че ње. Од јед ном је ин те ре со ва ње за 
де ша ва ња у Ре пу бли ци Срп ској по ра сло у од ре ђе ним, 
ина че за та кве те ме не за ин те ре со ва ним, кру го ви ма у 
Фе де ра ци ји Бо сне и Хер це го ви не. Кри ти ке на ра чун 
це ло куп ног МУП-а Ре пу бли ке Срп ске су уче ста ле и по-
ста ле си сте ма тич не.11 Овај из ве штај се на рав но не ба ви 
ефи ка сно шћу би ло ко је по ли ци је ни ти од но си ма ме ђу 
по ли тич ким стран ка ма, али сма тра ли смо да је из ја ва 
ко ју је дао је дан од во ђа бо шњач ког на ро да, пред сед-
ник СДП-а БиХ и не ка да шњи пре ми јер Фе де ра ци је БиХ 
Нер мин Ник шић до вољ но ин ди ка тив на. При ли ком бо-
рав ка у Ба ња лу ци, Ник шић је ис ко ри стио при ли ку да се 
освр не на слу чај Да ви да Дра ги ће ви ћа и по ве же га са 
„ре фор мом“ МУП-а ко ја је за у ста вље на у по ку ша ју да 
по сте пе но бу ду уки ну те кан то нал не и ен ти тет ске по ли-
ци је. Пред сед ник РС га је оп ту жио да је при ли ком по-
се те Ба ња лу ци зло у по тре био смрт Да ви да Дра ги че ви ћа 
у по ли тич ке свр хе. Ник шић је на и ме при ли ком по ли-

11  ‘Va sko vić za N1: Dra gi če vić je ubi jen, evo za što to tvr dim’, Pres-
sing, BA.N1.IN FO, http://ba.n1in fo.com/a258184/Vi je sti/Vi je sti/Va-
sko vic-za-N1-Dra gi ce vic-je-ubi jen-evo-za sto-to-tvr dim.html, (сајт по-
се ћен 4. 6. 2018).
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тич ке по се те овом гра ду об и шао и по ро ди цу по ги ну лог 
мла ди ћа и о то ме об ја вио текст.  Ник шић је од го во рио: 
„Жа ло сти ме што Ми ло рад До дик чак и тра ге ди ју по ро-
ди це Дра ги че вић ко ри сти за по ли тич ке спи но ве. Сва ка 
по ли ци ја про тив ко је се диг не на род тре ба да бу де уки-
ну та.“12 Циљ и сред ства по ли ти ке јед ног, на вод но ле ви-
чар ског по ли ти ча ра, на кон ове из ја ве по ста ли су ви ше 
не го ја сни. 

Кра јем про ле ћа 2018. та лас ми гра на та са Бли ског и 
Сред њег ис то ка по го дио је и Бо сну и Хер це го ви ну. Реч 
је о спо ред ној ру ти, ко ју због чи ње ни це да је ве за на 
за за пад ну пе ри фе ри ју Бал ка на у ко јој у ве ли ком бро-
ју жи ве му сли ма ни ра зних на ци о нал но сти, у јав но сти 
на зи ва ју и „Џа миј ска ру та“. Вла сти свих ни воа Бо сне 
и Хер це го ви не за бри ну ле су се да би не ко ли ко хи ља да 
ми гра на та мо гло да бу де тек прет ход ни ца ве ћег бро ја, 
про це њи ва ло се чак 50.000. Као на ро чит про блем, по-
ка за ла се у то вре ме чи ње ни ца да су у Са вет ми ни ста ра 
БиХ ушли пр ва ци опо зи ци је из Ре пу бли ке Срп ске. Био је 
то је дин ствен слу чај у јед ном по ли тич ком си сте му ко ји 
је су штин ски кон сен зу а лан, те су ти ме са мо про ду бље-
не по де ле у Срп ској. Ми грант ско пи та ње је уз не ми ри ло 
јав ност. Власт Ре пу бли ке Срп ске и њој на кло ње ни ме ди-
ји у зе мљи и Ре пу бли ци Ср би ји про но си ли су ве сти ка-
ко ће ми гран ти углав ном би ти ра се ље ни по кам по ви ма 

12  „Nik šić od go vo rio Do di ku: Po li ci ju pro tiv ko je se dig ne na rod 
tre ba uki nu ti“, Ne za vi sne no vi ne, 10. 5. 2018. https://www.ne za vi sne.
com/no vo sti/bih/Nik sic-od go vo rio-Do di ku-Po li ci ju-pro tiv-ko je-se-
dig ne-na rod-tre ba-uki nu ti/477684, (сајт по се ћен 04. 06. 2018).
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у Ре пу бли ци Срп ској. Из ве сно је ме ђу тим да ми гран те 
ни ко ни је же лео, па су мно ги ме ђу њи ма да ни ма жи ве ли 
у ша тор ском на се љу у бли зи ни цен тра Са ра је ва. Ко ли ко 
су вла сти у Са ра је ву би ле не рас по ло же не да ми гран те 
раз ме сте по ка сар на ма и дру гим ве ли ким јав ним објек-
ти ма у гра ду и кан то ну, то ли ко су слич не ини ци ја ти ве 
од би ја ли и оста ли кра је ви БиХ. Ми ло рад До дик је као 
пред сед ник Ре пу бли ке Срп ске јав но од би јао да у Ре-
пу бли ци Срп ској при ми ми гран те спре че не на пу ту ка 
европ ским др жа ва ма ко је су их по зи ва ле и уче ство ва-
ле у ства ра њу окол но сти ко је су омо гу ћи ле ви ше стру ко 
по ве ћа ње бро ја уче сни ка ег зо ду са. Пи та ње ми гра на та 
отво ри ло је, по но во, до мен овла шће ња цен трал них вла-
сти. Пре ма сло ву Уста ва БиХ, сре ди шње вла сти има ју 
уло гу ко ор ди на ци је кад је реч о овла шће њи ма ко ја из-
вор но при па да ју ауто ном ним су бјек ти ма – ен ти те ти ма, 
а у Фе де ра ци ји Бо сне и Хер це го ви не и кан то ни ма, те 
Ди стрик ту Брч ко. На сто ја ње чла но ва Са ве та ми ни ста-
ра из опо зи ци о них стра на ка у Ре пу бли ци Срп ској да на-
мет ну свој ауто ри тет у ен ти те ту вла да ју ћој ко а ли ци ји 
око СНСД-а би ло је очи глед но и ни је има ло успе ха. Са-
вет ми ни ста ра по ку шао је да ус по ста ви је дан камп за 
ми гран те у око ли ни Мо ста ра. Кан то нал не, ве ћин ски хр-
ват ске вла сти, то не са мо да су од би ле већ је и за ме ник 
пред се да ва ју ћег Са ве та ми ни ста ра Ви је ко слав Бе ван да 
из ја вио ка ко ни шта од то га ни је до го во ре но и да је реч 
о до го во ру срп ских и бо шњач ких ми ни ста ра у Са ве ту 
ми ни ста ра БиХ. Ми ни стар без бед но сти Дра ган Мек тић 
оце нио је до га ђа је као „др жав ни удар“; оче ки ва ло се 
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чак да бу де ухап шен Или ја Ла сић, пр ви чо век по ли ци је 
Кан то на Хер це го вач ко-не ре тван ског.13

Опо зи ци ја из РС на вла сти у БиХ

По сле из бо ра 2014. спо ро фор ми ра ње ор га на вла сти 
на ни воу за јед нич ких уста но ва (БиХ) ко нач но је до ве ло 
до нео бич не си ту а ци је. Баш као и не ко ли ко го ди на ра ни-
је у Фе де ра ци ји БиХ, са да се уме сто хр ват ске, опо зи ци ја 
из РС на шла на вла сти. За раз ли ку од Хр ват ске стран ке 
пра ва, стран ке Са ве за за про ме не ни су би ле на по ли-
тич кој мар ги ни. Кан ди дат СЗП Мла ден Ива нић по стао је 
члан Пред сед ни штва БиХ. Та ко ђе на из бо ри ма у РС опо-
зи ци ја за ма ло ни је оста ла по ра же на. Две го ди не ка сни је 
стран ке вла да ју ће ко а ли ци је од не ле су ве ли ки по бе ду на 
ло кал ним из бо ри ма. Ово је у опо зи ци ји, на чи јем су че лу 
углав ном би ли но ви љу ди, иза зва ло кри зу. То ком го ди на 
власт у Ба ња лу ци твр ди ла је да пред став ни ци СЗП у Са-
ве ту ми ни ста ра ра де про тив ин те ре са Ре пу бли ке Срп ске. 

Дра ган Мек тић је као ми ни стар без бед но сти то ком 
го ди на да вао ви ше из ја ва, ко ји ма је те шко оп ту жи вао 
Ре пу бли ку Срп ску за на сто ја ња да се одво ји од Бо сне и 
Хер це го ви не. Сре ди ном мар та 2018. на кон фе рен ци ји за 
но ви на ре оп ту жио је РС за ства ра ње па ра вој них фор ма-

13  „Mi gran ti sti gli u Mo star na kon što je Mek tić na re dio uhi će-
nje hr vat skog po li cij skog na čel ni ka“, Di rekt no, 18.05.2018., https://
di rekt no.hr/eu-i-svi jet/di ja spo ra/na pe to-bih-mek tic-na re dio-uhi ce-
nje-hr vat skog-po li cij skog-na cel ni ka-jer-za u sta vio-mi gran te-pred-mo-
sta-122956/, (сајт по се ћен 04. 06. 2018).
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ци ја и фор ми ра ње па ра лел не оба ве штај не струк ту ре.14 
Тре ба ре ћи да та ко не што го ди на ма ни је из ја вио ни ко од 
бо шњач ких или хр ват ских по ли ти ча ра. Та ко ђе, на про-
сто ру не ка да шње СФР Ју го сла ви је је то ком про те клих 28 
го ди на до шло до шест от це пље ња и бар три не у спе шна 
по ку ша ја др жав ног оса мо ста ље ња. Ауто ри овог из ве-
шта ја ни су мо гли да про на ђу слу чај да се не ко та ко ви со-
ко ран ги ран и са та квом де мо крат ском ле ги ти ма ци јом, 
ика да на тај на чин ус про ти вио ве ћин ским на сто ја њи ма 
свог на ро да или ре пу бли ке. Уко ли ко су на сто ја ња Ре пу-
бли ке Срп ске по сле 1995. углав ном ре ак тив на, тре ба се 
за пи та ти шта је то по себ но у срп ској по ли тич кој ели ти и 
кул ту ри што чи ни ње но вођ ство та ко по де ље ним и др жа-
во твор ни по крет не е фи ка сним и су прот ста вље ним де лу 
соп стве не ели те ко ји за Ср бе не же ли оно што су дру ги 
на ро ду пле би сци тар но же ле ли и за се бе из бо ри ли.  

Пар ла мен тар ни жи вот Ре пу бли ке Срп ске про ла зио је то-
ком прет ход не две го ди не из ме ђу две крај но сти. По сла ни ци 
вла да ју ћих стра на ка на сто ја ли су да све што ра де пред ста-
ве као од бра ну Ре пу бли ке Срп ске. Чи ње ни ца је ме ђу тим да 
је по сле два на ест го ди на на вла сти вла да ју ћа ко а ли ци ја у 
фа зи ус по ста ве ре жи ма слич ног они ма у Ср би ји, Цр ној Го ри 
и Ма ђар ској. На дру гој стра ни опо зи ци ја ве ћим де лом је-
ди ну моћ ко ју има ба шти ни у спо ра зу му са Стран ком де мо-
крат ске ак ци је и у ко а ли ци ји на ни воу за јед нич ких уста но ва. 

14  Želj ka Do ma zet, „Mek tić: RS pra vi pa ra slu žbe, mla di na obu ci 
u Ru si ji“, Glas Srp ske, https://www.glas srp ske.com/no vo sti/vi je sti_da-
na/Mek tic-RS-pra vi-pa ra slu zbe-mla di-na-obu ci-u-Ru si ji/lat/257534.
html, (сајт по се ћен 04. 06. 2018).
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Но вем бра 2017. из скуп штин ске про це ду ре На род не 
скуп шти не РС, ве ро ват но под при ти ском из ино стран-
ства, по ву чен jе За кон о ре фе рен ду му о пра во су ђу...15

Об но ва на о ру жа ња МУП-а Ре пу бли ке Срп ске до ве-
ла је до гла си на ко је су под сти ца ли од ре ђе ни кру го ви 
из Са ра је ва и ЕУ да је Срп ска на вод но ство ри ла из ве сну 
па ра вој ну фор ма ци ју ко ја је об у че на од стра не ру ских 
уста но ва.16 За то вре ме от кри ве но је да на о ру жа ва ње 
кан то нал них по ли ци ја у Фе де ра ци ји БиХ ни је пред мет 

15  „PRE DO MI SLI LI SE Na rod na skup šti na Srp ske OD U STA LA od re-
fe ren du ma o Su du i Tu ži la štvu BiH“, Blic, https://www.blic.rs/ve sti/re-
pu bli ka-srp ska/pre do mi sli li-se-na rod na-skup sti na-srp ske-od u sta la-od-
re fe ren du ma-o-su du-i-tu zi la stvu/s8etpp9, (сајт по се ћен 07. 06. 2018).

16  Уни та ри стич ки и шо ви ни стич ки кру го ви у Са ра је ву и ЕУ из не ли 
су са свим ја сан став о то ме да иза ку по ви не оруж ја за МУП РС сто ји 
ме ђу на род на за ве ра. До бар при мер ова квих тек сто ва је сле е ћи, об-
ја вљен на са ју ути цај ног Кру га 99. „Na kon na o ru ža va nja po li ci je RS 
du gim ci je vi ma, na stavk opa snih na mje ra i pro vid nih obra zlo že nja“, 
Krug 99 Sa ra je vo, 18. 03. 2018, http://krug99.ba/na kon-na o ru za va-
nja-po li ci je-rs-du gim-ci je vi ma-na sta vak-opa snih-na mje ra-i-pro vid-
nih-obra zlo ze nja/, (сајт по се ћен 08. 06. 2018).Ви со ки пред став ник 
Ва лен тин Ин цко за у зео је у јед ној сво јој из ја ви са свим дру а чи ји 
став, „In cko: Na o ru ža nje MUP-a Srp ske le gal no, u kan to ni ma ku pu ju 
ka ko ko ho će“, Kon takt, ra dio, te le vi zi ja, por tal, 06. 6. 2018, http://
moj kon takt.com/blog/2018/06/06/in cko-na o ru za nje-mup-a-srp ske-
le gal no-u-kan to ni ma-ku pu ju-ka ko-ko-ho ce/, (сајт по се ћен 08. 06. 
2018). Ипак, не га тив на кам па ња је би ла аква да је ово пи та ње до-
би ло зна чај но ме сто у Из ве шта ју ко ји је Ре пу бли ка Срп ска под не ла 
Са ве ту без бед но сти УН. „Де вет на е сти из вје штај Ре пу бли ке Срп ске 
Са вје ту без бјед но сти Ује ди ње них на ци ја“, април 2018, http://pred-
stav ni stvorsbg.rs/pdf_do ku men ti/2018/19_iz vje staj_sa vje tu_bez bjed-
no sti_un.pdf, (сајт по се ћен 08. 06. 2018).
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истин ске кон тро ле. Чи ње ни ца је да је у Фе де ра ци ји 
БиХ са чу ва на и раз ви ја на ин ду стри ја на о ру жа ња и да 
је упра во у вре ме по ви ке на ре дов но и нео п ход но об-
на вља ње на о ру жа ња јед не се ку лар не, де мо крат ске и 
устав не уста но ве, ка ква је не сум њи во МУП Ре пу бли ке 
Срп ске, члан пред сед ни штва БиХ Ба кир Изет бе го вић 
по здра вљао про из вод њу те шког на о ру жа ња у дру гом ен-
ти те ту и чак на ја вио мо гу ћи рат у бу дућ но сти: 

„На пра ви ће мо ми и по крет ну ха у би цу и већ је ра ди мо, 
тран спор тер по крет ни, пу шку смо на пра ви ли и на пра ви-
ће мо ону до бру так тич ку 12.7, ви ше цјев не ба ца че свих мо-
гу ћих ка ли ба ра и сву мо гу ћу му ни ци ју за то и дро но ве. Па 
ће мо би ти као онај ма ли чо вјек ко ји ни је кру пан, али је љут 
и до бро на о ру жан и нек сва ко до бро раз ми сли да ли ће га 
из чи ста ми ра ди ра ти. Ни ка да се ви ше не ће де си ти да нам 
не ко по ку ца на вра та, а да не ма мо чи ме од го во ри ти.“17

Пре ми јер Фе де ра ци је БиХ Фа дил Но ва лић је још до-
дао ка ко је на о ру жа ва ње по треб но у усло ви ма ка да се 
Ср би ја и Хр ват ска на о ру жа ва ју!18

Сед ни ца Пар ла мен тар не скуп шти не БиХ ко ју су 
срп ски по сла ни ци тра жи ли по во дом на о ру жа ва ња 
Фе де ра ци је БиХ ни је одр жа на због не до стат ка кво ру-
ма на ста лог не до ла ском бо шњач ких по сла ни ка. Рат су 
на ја вљи ва ли и ути цај ни бо шњач ки по ли ти ча ри, ка кав 

17  ‘Izet be go vić thre a tens with he avy we a pons’, IN DE PEN DENT 
BAL KAN NEWS AGENCY, 18. април 2018; „Де вет на е сти из вје штај Ре-
пу бли ке Срп ске Са вје ту без бјед но сти Ује ди ње них на ци ја“…, 5–6.

18  Исто. Ина че, Уста вом БиХ је из ри чи то за бра њен сва ки су коб 
из ме ђу ен ти те та. 
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је пр ви ге не рал тзв. Ар ми је Ре пу бли ке БиХ Се фер Ха-
ли ло вић ко ји је на ја вио да ће у слу ча ју одр жа ва ња ре-
фе рен ду ма у РС она би ти осво је на у ро ку 10–15 да на. 
По чет ком ја ну а ра 2018. јед на дру га бо шњач ка стран ка 
– Гра ђан ски са вез – по звао је вла да ју ћу СДА на при-
пре ме за рат и то упра во ја ча њем и на о ру жа ва њем по-
ли ци је у ве ћин ски бо шњач ким кан то ни ма.19 За ни мљи во 
је да је у кам па њи ко ја је до ка зи ва ла ми ли та ри за ци ју 
РС зна чај ну уло гу имао Дра ган Мек тић, ми ни стар без-
бед но сти БиХ. Он је јав но твр дио да су пу шке ку пље не 
ра ди об ра чу на вла сти са по ли тич ким про тив ни ци ма.20

И док јед на ин ве сти ци ја у мо дер ни за ци ју ле гал не по-
ли ци је, ме ђу ви ше слич них за јед нич ких, ени тет ских, кан-
то нал них и по ли ци је ди стрик та, у јед ној ме ђу на род но 
при зна тој др жа ви, пред ста вља те му бес крај них де ба та, 
САД су од 1995. до 2018. у ме ди је у БиХ уло жи ле око сто 
ми ли о на до ла ра до на ци ја. Ти ме је БиХ ста ла у ред др жа ва 
са нај ве ћим укљу чи ва њем САД. У го ди ни ка да је то ли ко 
по ста ло про бле ма тич но пи та ње ути ца ја Ру ске Фе де ра ци-
је на пред сед нич ке из бо ре у САД из 2016. го ди не, на ја-
вље на су три ве ли ка ме диј ска про јек та у БиХ ко је пред-

19  „ГС: Гра ђа ни, не мој те мир но спа ва ти“, Гра ђан ски са ве зе, 13. 
ја ну ар 2018, „Де вет на е сти из вје штај Ре пу бли ке Срп ске Са вје ту без-
бјед но сти Ује ди ње них на ци ја“…, 6.

20  „‘Do di ku sti že kon tin gent oruž ja, no na ru čio je još 5000 ko ma da: 
„Če mu to li ko oruž ja i za ko ga? Te pu ške ni su za bor bu pro tiv te ro ri-
zma’“, Dnev nik, 16. 02. 2018, https://dnev nik.hr/vi je sti/svi jet/dra gan-
mek tic-do dik-ku pu je-oru zje-ra di-ob ra cu na-s-po li tic kim-pro tiv ni ci ma-
a-ne-te ro ri sti ma---506997.html , (сајт по се ћен 08. 06. 2018).
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во ди ЈУ Е СЕЈД (USAID), вред на чак 12 ми ли о на до ла ра.21

У јав но сти Фе де ра ци је БиХ, Хр ват ске али и у од ре ђе-
ним кру го ви ма у САД, ЕУ па и у Ср би ји, при хва ће не су 
тврд ње ка ко Ре пу бли ка Срп ска оп стру и ше функ ци о нал-
ност Бо сне и Хер це го ви не. Ме ђу тим, сре ди ном апри ла 
2018. об ја вље на је из ја ва пред сед ни ка Устав ног су да БиХ 
Мир са да Ће ма на пре ма ко ме од де вет не спро ве де них од-
лу ка Устав ног су да БиХ, РС ни је спро ве ла са мо јед ну (о 
из вр шном по ступ ку).22 Нај ва жни је отво ре но устав но пи-
та ње, упр кос на сто ја њи ма бо шњач ког на ци о нал ног по-
кре та и ин те ре си ма по је ди них кру го ва из САД и ЕУ, без 
мно го сум ње је сте пи та ње ре фор ме из бор ног за ко на. На-
и ме, ко ли ко год био по се бан Деј тон ски устав ни си стем 
кон сен зу ал не вла да ви не три на ци је, има не пре кид ну по-
др шку ве ли ке ве ћи не гра ђа на и свих на ци ја из свих кра-
је ва БиХ. Но, по што за из бор чла но ва пред сед ни штва из 
Фе де ра ци је БиХ не по сто је из бор не је ди ни це, а хр ват ски 
кан то ни ни ка да ни су пре ра сли у тре ћи ен ти тет, то ком два 
ман да та хр ват ски на род је пред ста вљао бо сан ски на ци-
о на ли ста Жељ ко Ком шић из Со ци јал де мо крат ске пар ти је 
БиХ (да нас во ђа Де мо крат ског фрон та). Ком шић је имао 
тек сим бо лич ку по др шку у кра је ви ма у ко ји ма ве ћин ски 
жи ве Хр ва ти. Хр ват ски на род је на сли чан на чин у јед ном 
тре нут ку, за хва љу ју ћи не по сто ја њу ме ха ни за ма за шти те 

21  „Де вет на е сти из вје штај Ре пу бли ке Срп ске Са вје ту без бјед но-
сти Ује ди ње них на ци ја“…, 10; „Исто“, 14.

22  Де вет од лу ка ни је про ве де но, БН те ле ви зи ја, 11. април 
2018,http://www.rtvbn.com/3903465/de vet-od lu ka-ni je-pro ve de no- , 
(сајт по се ћен 08 06 2018).
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на ци о нал не рав но прав но сти, из гу био и при ли ку да иза-
бе ре јед ну од две нај ва жни је ду жно сти у ен ти те ту, па је 
од 2011. до 2015. го ди не пред сед ник Фе де ра ци је БиХ био 
пр вак ма ле Хр ват ске стран ке пра ва ге не рал Жив ко Бу-
ди мир. Иде ја о ре фор ми са њу Из бор ног за ко на, као што 
смо пи са ли у из ве шта ји ма то ком прет ход них го ди на, под-
стак ну та је 2006. ту жбом Дер ва Сеј ди ћа и Ја ку ба Фин ци ја 
Европ ском су ду за људ ска пра ва. Они су твр ди ли да су ма-
њи не ко је не при па да ју три ма кон сти ту тив ним на ро ди ма 
обес пра вље не по што им ни је до зво ље но да се кан ди ду ју 
за по је ди не функ ци је у др жа ви – пре све га за др жав но 
пред сед ни штво. Био је то осми шље ни по ку шај – Сеј дић 
и Фи ни ци су уоста лом ја сно и јав но из ра зи ли сво ју при-
вр же ност бо сан ско хер це го вач кој др жав ној иде ји – баш 
као и у слу ча ју је дин стве ног ма тич ног бро ја гра ђа на, да 
бу де омо гу ће на ко ре ни та ре ви зи ја Уста ва из 1996 БиХ и 
омо гу ћа ва ње бо шњач кој (бо сан ској) ре ла тив ној ве ћи ни 
да ус по ста ви по ли тич ку до ми на ци ју и хе ге мо ни ју. Пре су-
да у ко рист ту жи ла ца до не се на је 2009, а у БиХ рас пра-
ва око ње не при ме не по чи ње од 2010. го ди не. Ре пу бли-
ка Срп ска је од мах уве ла мо гућ ност кан ди до ва ња свих 
гра ђа на са про сто ра ен ти те та за чла на пред сед ни штва 
ко ји је та ко по стао члан пред сед ни штва из РС, уме сто из 
ре до ва срп ског на ро да. Кад је реч о Фе де ра ци ји БиХ ту 
је на ста ла истин ска кри за ко ја ни је пре ва зи ђе на на кон 
што су 2014. за чла на пред сед ни штва БиХ и пред сед ни-
ка Фе де ра ци је БиХ иза бра ни аутен тич ни пред став ни ци 
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хр ват ског на род.23 Тре ба на по ме ну ти да би бо шњач ка хе-
ге мо ни ја ус по ста вље на у Фе де ра ци ји БиХ 2011. би ла за-
у ста вље на од лу ком Цен трал не из бор не ко ми си је, над ле-
жне уста но ве за та пи та ња. Та кав ис ход спре чио је ви со ки 
пред став ник Ва лен тин Ин цко на мет нув ши од лу ку ко ју су 
ра ни је до не ли бо шњач ки по ли ти ча ри. Та ко је баш као и 
1992. су ко бу ме ђу на ро ди ма БиХ зна чај но до при нео тзв. 
„стра ни фак тор“.  Упра во по сле ди цом на сто ја ња да бу де 
про ме њен из бор ни за кон у Фе де ра ци ји БиХ овај ен ти тет 
се да нас на ла зи у ду бо кој устав ној и по ли тич кој кри зи, са 
ин ци ден ти ма на из бо ри ма и не спро ве де ним из бо ри ма у 
дру гом по ве ли чи ни гра ду, Мо ста ру.24 На из бо ри ма ко ји 
би тре ба ло да бу ду одр жа ни у ок то бру 2018. по но во је на-
ја вље на кан ди да ту ра Жељ ка Ком ши ћа за чла на пред сед-
ни штва БиХ из ре до ва хр ват ског на ро да. Устав ни суд БиХ 
је 2017. из бри сао спор не од ред бе Из бор ног за ко на у БиХ, 
ме ђу тим за хва љу ју ћи во љи бо шњач ких по сла ни ка ови на-
ло зи су да ни су про шли скуп штин ску про це ду ру. 

Ни то ком ове го ди не (2017–2018) ни је за бе ле жен 
при ти сак САД и ЕУ на бо шњач ке по ли тич ке пред став ни-
ке да спро ве ду пре су де Европ ског су да за људ ска пра ва 
и Устав ног су да БиХ. Слич на је си ту а ци ја и са пи та њем 

23  „Де вет на е сти из вје штај Ре пу бли ке Срп ске Са вје ту без бјед но-
сти Ује ди ње них на ци ја“…, 12.

24  Устав ни суд БиХ је 2010. озна чио као не у став не де ло ве Из бор-
ног за ко на ко ји се од но се на Мо стар, за то што је пре су дио да су њи хо-
вом при ме ном Хр ва ти учи ње ни не рав но прав ним са Бо шња ци ма. СДА 
је оп стру и са ла по ли тич ку при ме ну ове пре су де. Град ска власт Мо ста-
ра за то ни је иза бра на на де мо крат ским из бо ри ма већ де сет го ди на. 
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одр жа ва ња Кан це ла ри је ви со ког пред став ни ка УН за 
БиХ као и за при су ство стра них су ди ја у Устав ном су ду. 
Све из ја ве срп ских и хр ват ских по ли тич ких пред став ни-
ка, да кле два од три кон сти ту тив на на ро да БиХ, го во ре 
у при лог чи ње ни ци да су они про тив очу ва ња ове уста-
но ве. Из вор но, Кан це ла ри ја ви со ког пред став ни ка ни-
је има ла гу вер нер ске већ пре све га кон трол не вла сти и 
ни је би ла огра ни че на тек са мо во љом ви со ког пред став-
ни ка и стра них др жа ва ко је га по др жа ва ју, већ Уста вом 
БиХ. Го то во че тврт ве ка по сле за вр шет ка ра та у Бо сни 
и Хер це го ви ни ме ђу на род на упра ва, ус по ста вље на ра ди 
одр жа ња ми ра, не ма ви ше мно го сми сла. За раз ли ку од 
Ко со ва и Ме то хи је где је, као што смо ви де ли у овом и 
из ве шта ји ма из ра ни јих го ди на, ста ње би ло мно го го ре, 
а без бед ност ма њи на на ни жем ни воу, или Ма ке до ни је 
ко ја због уну тра шњих су прот но сти има чак ма ње функ-
ци о нал но сти не го БиХ, ме ша ње стра них пред став ни ка 
је у БиХ би ло зна чај но и до кра ја при стра сно.25 И док је 
ра ни је, за хва љу ју ћи тзв. „Бон ским овла шће њи ма“ Кан-
це ла ри ја ви со ког пред став ни ка сме њи ва ла од на ро да 
иза бра не пред сед ни ке и без пре су де за тва ра ла по ли-

25  Баш као што је лорд Еш да ун у сво јим ме мо а ри ма опи сао ка ко 
је ути цао на јед ног од пр вих љу ди ЕУ Кри са Па те на да бес по го вор-
но по твр ђу је ње го ву по ли ти ку, та ко је члан Устав ног су да БиХ из ино-
стран ства пи сао о са рад њи су ди ја са Ви со ким пред став ни ком за БиХ и 
о то ме да је по сто јао „пре ћу тан до го вор из ме ђу Су да и ви со ког пред-
став ни ка да Суд... увек по твр ђу је ме ри тум ње го вих за ко на...“, Jo seph 
Mar ko, ‘Fi ve Years of Con sti tu ti o nal Ju ri spru den cein Bo sni a and Her ze-
go vi na’, Euro pean Di ver sityand Auto nomy Pa pers (July 2004), 17, 18.
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ти ча ре и при вред ни ке, са да за хва љу ју ћи но вом су ко бу 
си ла, успо ну Ру ске Фе де ра ци је и НР Ки не и по сле дич-
ној рав но те жи сна га у Са ве ту за спро во ђе ње ми ра, ова 
кан це ла ри ја та во ри као по моћ на уста но ва бо шњач ког 
на ци о нал ног по кре та и са ма уно си не ста бил ност ка ко 
не пра вед ним и ан ти у став ним де ло ва њем та ко и ве ли ком 
раз ли ком ко ја на ста је из ме ђу ње них пре тен зи ја и овла-
шће ња на јед ној и ствар них мо ћи на дру гој стра ни. 

Кад је реч о Устав ном су ду ства ри су још го ре. Го то во 
да ни је за бе ле жен слу чај раз ли чи тог гла са ња стра них су-
ди ја и су ди ја из ре да бо шњач ког на ро да. По себ но је би-
зар на би ла чи ње ни ца да је про тив Да на Ре пу бли ке Срп ске, 
за то што је реч и о пра во слав ном пра зни ку Св. Сте фа ну, 
гла са ла и су ди ни ца из Ма ке до ни је Мар га ри та Ни ко лов-
ска зва на Ца ца. Ни ко лов ска је до шла из др жа ве ко ја, иако 
мул ти ет нич ка и ви ше ре ли гиј ска, са око 30% му сли ман-
ског ста нов ни штва, као цен трал ни пра зник сла ви уста нак 
про тив Осман ли ја (у то вре ме и свих му сли ма на!) из 1903. 
го ди не чи ји је зва нич ни на зив Илин дан (Илин ден). Кра јем 
2018. чак се рас пра вља ло о пред ло гу да Ма ке до ни ја по-
не се име „Илин ден ска Ре пу бли ка Ма ке до ни ја“. 

Кад је реч о Ре пу бли ци Ср би ји, на пр ви по глед би се 
ре кло да она са Ре пу бли ком Срп ском одр жа ва нај бо ље 
од но се. Ка ко је то код не де мо крат ских др жа ва увек слу-
чај, ова кав за кљу чак се огле да пре све га у од но су дво ји це 
пред сед ни ка – Алек сан дра Ву чи ћа и Ми ло ра да До ди ка. 
Ву чић је по но во из бе гао да се опре де љу је око те шких пи-
та ња – ни је по се тио Сре бре ни цу на дан зло чи на, што је и 
ра зу мљи во с об зи ром на чи ње ни цу да ни је раз ре шен скан-
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дал око на па да на ње га у ком су уче ство ва ли и при пад-
ни ци без бед но сних слу жби из ре да бо шњач ког на ро да, 
ни ти је при су ство вао про сла ви Да на Ре пу бли ке Срп ске.26 
То ком прет ход не го ди не, као што смо ви де ли у Уво ду овог 
из ве шта ја, ни су об но вље не ра ни је уки ну те уста но ве ко је 
су се ста ра ле о пра ви ма срп ског на ро да у ре ги о ну и ди ја-
спо ри, ни су при ме ње не ни ти из ме ње не стра те ги је по ли-
ти ке Вла де и пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је по овом пи-
та њу, ни су по ве ћа на ре дов на бу џет ска да ва ња за срп ски 
на род у ре ги о ну и ди ја спо ри... Ипак по ли тич ка ра чу ни ца и 
ин те ре си ко је из ме ђу оста лог дик ти ра не по во љан по ло жај 
Ср би је у ре ша ва њу ста ту са Ко со ва и Ме то хи је, учи ни ли 
су да Ву чић и пр ви љу ди Ср би је ре ла тив но че сто по се ћу ју 
Ре пу бли ку Срп ску. Ова ква по ли ти ка свој вр ху нац има ла је 
при ли ком април ске по се те пред сед ни ка Ву чи ћа ис точ ној 
Хер це го ви ни. По се та је за вр ше на уз ве ли ка на да ња и обе-
ћа ња. Вла да Ср би је је до не ла од лу ку да по мог не Ре пу бли-
ку Срп ску са не што ви ше од 2,7 ми ли о на евра. Ве ли ки део 
овог нов ца на ме њен је про јек ти ма кул ту ре хер це го вач ких 
оп шти на као и ин фра струк тур ним про јек ти ма.27

26  Уме сто ње га при су ство вао је ге не рал ни се ке тар Пред сед ни-
штва Ре пу бли ке Ср би је Ни ко ла Се ла ко вић и Ми ни стар од бра не у 
вла ди Ре пу бли ке Ср би је Алек сан дар Ву лин. Obe le žen Dan Re pu bli-
ke Srp ske, RTV Stu dio B, http://stu di ob.rs/do dik cilj-je-ve ca-sa mo stal-
nost-re pu bli ke-srp ske/ , (сајт по се ћен 09. 06. 2018).

27  „Vla da Sr bi je da je vi še od 2,7 mi li o na evra po mo ći Srp skoj”, TV 
N1in fo, 07. 06. 2018, http://rs.n1in fo.com/a394543/Ve sti/Vla da-Sr bi-
je-da je-vi se-od-2-7-mi li o na-evra-po mo ci-Srp skoj.html , (сајт по се ћен 
09. 06. 2018). По гле да ти од лу ку Вла де Ср би је...
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Срп ски на род у Фе де ра ци ји БиХ

Бо шњач ке и хр ват ске стран ке ве ро ва ле су да ће ус-
по ста вља њем кон сти ту тив но сти сва три на ро да на це-
ло куп ној те ри то ри ји Бо сне и Хер це го ви не су штин ски 
огра ни чи ти и ка сни је уки ну ти са мо стал ност Ре пу бли ке 
Срп ске. До то га ни је до шло за то што је по вра так прог на-
них и из бе глих из ре до ва свих на ро да, а по пис из 2013. 
је по ка зао у нај ве ћој ме ри Ср ба, био углав ном сим бо ли-
чан. Срп ски на род до да нас ни је до био кон сти ту тив ност 
у че ти ри (од де сет) кан то на Фе де ра ци је Бо сне и Хер це-
го ви не28 Та ко ђе, кво те за по сле них чи нов ни ка и иза бра-
них функ ци о не ра про пи са не за Ср бе као кон сти ту тив ни 
на род углав ном ни су ис пу ње не. Во ђе срп ског на ро да за 
та ко ло ше ста ње углав ном кри ве бо шњач ко-хр ват ску ве-
ћи ну, САД и ЕУ као и вла сти Ре пу бли ке Срп ске. Чи ње-
ни ца је да је на пр ви по глед из ве сна раз ли ка у по ло жа ју 
Ср ба у Фе де ра ци ји БиХ и Бо шња ка и Хр ва та у Ре пу бли-
ци Срп ској. Пред став ни ци САД и др жа ва ЕУ че сто твр де 
да је од ла зак срп ског на ро да из зе ма ља фе де ра ци је био 
про је кат и да су на овим про сто ри ма оста ли ма ло број ни 
Ср би са пред став ни ци ма ко ји су ода ни стран ка ма из Са-
ра је ва и Мо ста ра. То је ме ђу тим не тач на оце на. Иза бра-

28  Sr bi ni su kon sti tu tiv ni u če ti ri kan to na FbiH, TV N1 in fo, 11. 6. 
2018, http://ba.n1in fo.com/a203678/Vi je sti/Vi je sti/Sr bi-ni su-kon sti-
tu tiv ni-u-FBiH.html,(сајт по се ћен 11. 06. 2018); Bo ris Kne že vić, „Is-
tra žu je mo ko je kriv za dis kri mi na ci ju Sr ba u Fe de ra ci ji BiH“, Blic, 18. 
12. 2017, https://www.blic.rs/ve sti/re pu bli ka-srp ska/is tra zu je mo-ko-
je-kriv-za-dis kri mi na ci ju-sr ba-u-fe de ra ci ji-bih/hxvjkk5 , (сајт по се ћен 
11. 06. 2018).
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ни пред став ни ци срп ског на ро да ко ји ве ћин ски и да ље 
жи ви у оп шти на ма Др вар, Гра хо во и Гла моч по ку ша ли су 
да ство ре Са вез срп ских оп шти на. Ства ра ње са ве за ни је 
до зво ље но. У скла ду са уста ви ма БиХ и Фе де ра ци је БиХ 
ус по ста ву пра ва кон сти ту тив ног на ро да у Кан то ну Хер-
це го вач ко-не ре тван ском пред став ни ци срп ског на ро да 
су тра жи ли још сре ди ном 2016. го ди не, али до са да овај 
пред лог ни је ста вљен на днев ни ред над ле жних уста но-
ва.29 Кра јем ма ја 2018. о ово ме је од лу ку до нео и Устав-
ни суд Фе де ра ци је БиХ ко ји је по твр дио кон сти ту тив-
ност срп ског на ро да у три ве ћин ски хр ват ска кан то на.30

У ра ни јим из ве шта ји ма пи са ли смо о то ме ка ко се 
Фе де ра ци ја БиХ оглу ши ла о пре су ду Ме ђу на род ног су-
да у Стра збу ру у ве зи са рав но прав но шћу вој них ли ца, 
при пад ни ка ЈНА и ВРС са оста лим но си о ци ма ста нар-
ских пра ва на те ри то ри ји овог ен ти те та. За то вре ме у 
Ре пу бли ци Срп ској стам бе но пра во из пред рат ног вре-
ме на оства ри ли су при пад ни ци Ар ми је РБиХ и ХВО-а. 

По чет ком де цем бра 2017. гра ђа ни ма Фе де ра ци је БиХ 
срп ске на ци о нал но сти дат је нео бич но кра так рок од ше-
зде сет да на да до ка жу вла сни штво над сво јом зе мљом и 

29  Исто.

30  „Sud: Sr bi kon sti tu tiv ni u tri kan to na Fe de ra ci je BiH”, TV N1 in-
fo, 29. 05. 2018, http://rs.n1in fo.com/a391871/Svet/Re gion/Sud-Sr bi-
kon sti tu tiv ni-u-tri-kan to na-Fe de ra ci je-BiH.html, (сајт по се ћен 08. 06. 
2018). 



50

оста лим не крет ни на ма.31 Сла бо оба ве шта ва ње и до са да-
шња прак са ука зу ју на опа сност од зло у по тре ба. Из ве сно 
је да иза та ко спро ве де не мо дер ни за ци је зе мљи шних књи-
га сто ји и же ља од ре ђе них кру го ва у Фе де ра ци ји БиХ да 
за о кру же про це се ко ји су из вр ше ни то ком гра ђан ског ра та. 

То ком пет на ест го ди на по сто ја ња Ве ћа на ро да у пар-
ла мен ту Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не, срп ски на род 
је са мо то ком че тво ро го ди шњег пе ри о да – од 2010. до 
2014. – био за сту пљен у пу ној ме ри, у скла ду са уста-
вом.32 У ак ту ел ном са зи ву кво та чла но ва До ма на ро да 
ФБиХ из ре да срп ског на ро да по пу ње на је тек са не што 
ви ше од две тре ћи не – 13 од 17 по сла ни ка. Ка да су срп-
ски по сла ни ци под не ли апе ла ци ју за за шти ту ви тал ног 
на ци о нал ног ин те ре са Устав ном су ду Фе де ра ци је БиХ, 
до би ли су од го вор да не ма ју пра во да под не су та кву вр-
сту до ку мен та. Пре ма сло ву Уста ва БиХ та кву апе ла ци ју 
мо же ле ги тим но да под не се са мо две тре ћи не укуп ног 
бро ја пред ви ђе ног бро ја по сла ни ка. По што је овај при-
зив под не ло 12 од 13 по сла ни ка (а тре ба ло је да је под-
не се свих 13) Устав ни суд ФБиХ је на осно ву уста ва од ре-

31  „Sr bi ma iz Fe de ra ci je BiH po čeo da te če rok od 60 da na da PO-
TVR DE VLA SNI ŠTVO ili će IZ GU BI TI IMO VI NU”, Blic, 06. 12. 2017., 
https://www.blic.rs/ve sti/re pu bli ka-srp ska/sr bi ma-iz-fe de ra ci je-bih-
po ceo-da-te ce-rok-od-60-da na-da-po tvr de-vla sni stvo-ili-ce/wqk7p5p, 
(сајт по се ћен 11. 06. 2018).

32  „Sr bi u Fe de ra ci ji BiH: Na rod uz či ja pra va ne ma gla go la „mo ra-
ti””, Srp ska café, 08. 10. 2017, http://www.srp ska ca fe.com/2017/10/
sr bi-u-fe de ra ci ji-bih-na rod-uz-ci ja-pra va-ne ma-gla go la-mo ra ti/, (сајт 
по се ћен 12. 06. 2018).
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дио да на сна зи оста не не у став но ста ње.33 За ни мљи во је 
да у уста ву и за ко ни ма у од ред ба ма о кво та ма срп ских 
по сла ни ка не сто ји гла гол „мо ра ти“ већ сто ји да „мо гу“ 
би ти по пу ње не.34 Срп ски на род не ма аутен тич них пред-
став ни ка ни у ак ту ел ном са зи ву Пред став нич ког до ма 
Пар ла мен та Фе де ра ци је БиХ. Из бо ри пот пред сед ни ка 
Фе де ра ци је БиХ углав ном су фар сич ни, по што „гра ђан-
ске“ бо шњач ке стран ке на та ме ста би ра ју „по ли тич ке 
Бо сан це или Бо шња ке“.35Ана ли зи ра ју ћи њи хо ве јав не 
ис ту пе, рет ко је мо гу ће на ћи њи хо ву ак тив ност ве за ну 
за срп ски на род или кра је ве на се ље не Ср би ма у Фе де-
ра ци ји БиХ. За ми сао пред ла га ча кон сти ту тив но сти сва 
три на ро да на це ло куп ној те ри то ри ји БиХ, те шко је из-
во дљи ва по што је од ра та про шло ско ро че тврт ве ка, а 
ве ли ки број ре ги стро ва них би ра ча и гра ђа на са пре би-
ва ли штем већ су де це ни ја ма сво је жи во те уте ме љи ли 
не где дру ге.36 Спо ра зум по ли тич ких пред став ни ка да 

33  Исто.

34  Исто.

35  Ак ту ел ни пот пред сед ник ФБиХ Ми лан Ду но вић је функ ци о нер 
Де мо крат ског фрон та Жељ ка Ко ми ши ћа и сам рат ни ве те ран бо-
шњач ке Ар ми је РБиХ. Би о гра фи ја Ми ла на Ду но ви ћа, пот пред сед-
ни ка Фе де ра ци је БиХ, http://pot pred sjed nik fbih.gov.ba/bi o gra fi ja/, 
(сајт по се ћен 13 Исто 2018).

36  El vir Pa da lo vić, „20 GO DI NA APART HEJ DA U BIH: Ka ko smo 
obri sa li Sr be u Go ra ždu, Hr va te u Bi ha ću i Bo šnja ke u Liv nu...“, Bu ka, 
23. 2. 2018, http://www.6yka.com/no vost/136123/20-go di na-apart-
hej da-u-bih-ka ko-smo-obri sa li-sr be-u-go ra zdu-hr va te-u-bi ha cu-i-bo-
snja ke-u-liv nu , (сајт по се ћен 13. 6. 2018).
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ће у на ред ном пе ри о ду при ме њи ва ти по пис, иако спо-
ран, из 2013. го ди не иде у прав цу по твр ђи ва ња ствар но-
сти ко ја је у су сед ним др жа ва ма у ко ји ма је тра јао рат 
одав но при хва ће на. Срп ски на род је сим бо лич но при-
су тан у уста но ва ма Фе де ра ци је БиХ, у Кан то ну 10, где 
у три оп шти не Ср би чи не ап со лут ну ве ћи ну, го то во да 
ни су при сут ни у ад ми ни стра ци ји. Осим у по ли ци ји, где 
је Ср ба све ма ње, у свим оста лим уста но ва ма и јав ним 
пред у зе ћи ма Ср би су за по сле ни у сим бо лич ном бро ју 
или их уоп ште не ма.37 Ста ње се то ком 2017/2018. го ди не 
ни је зна чај ни је про ме ни ло у од но су на ра ни је из ве шта је. 
Иако мно ге те шко ће и по ло жај де ле све три на ци је у зе-
мља ма из ко јих су про те ра не или из бе гле, мо жда је нај-
бо љу де фи ни ци ју ста ња дао но ви нар По ли ти ке, ко ји је 
чла нак на ову те му об ја вљен 2016. на сло вио „Бо шња ци у 
Срп ској обес пра вље ни, Ср би у Фе де ра ци ји БиХ – из бри-
са ни“.38 Срп ски по ли ти ча ри твр ди ли су то ком прет ход-
них го ди на да Бо шња ци у РС има ју ви ше пра ва не го у 
по је ди ним кан то ни ма Фе де ра ци је БиХ са хр ват ском ве-
ћи ном. И док у МУП-у РС ра ди око 700 Бо шња ка, док се 
зва нич но вра ти ла по ло ви на пред рат ног бо шњач ког ста-
нов ни штва, у МУП-у Фе де ра ци је БиХ би ло је 2016. за по-
сле но све га три на ест (13) Ср ба!39

37  Исто.

38  Mla den Kre me no vić, „Bo šnja ci u Srp skoj obes pra vlje ni, Sr bi u 
Fe de ra ci ji BiH – iz bri sa ni“, Po li ti ka, 17. 2. 2016, http://www.po li ti ka.
rs/sr/cla nak/349344/Bo snja ci-u-Srp skoj-obes pra vlje ni-Sr bi-u-Fe de ra-
ci ji-BiH-iz bri sa ni,(сајт по се ћен 13. 06. 2018).

39  Исто. 
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Ло ше су и при ли ке за цр кву у Фе де ра ци ји БиХ. Упр-
кос по вре ме них до на ци ја, пре све га вла да Ср би је и Срп-
ске, СПЦ на те ри то ри ји ФБиХ ни ка ко не де лу је у јед на ко 
по вољ ним усло ви ма у ко ји ма де лу је ислам ска за јед ни ца 
на те ри то ри ји РС. Та ко је кра јем ју на 2018. за па ље на тек 
об но вље на пра во слав на цр ква у Ви со ком.40 

40  Alek san dra Tolj, „Za pa lje na pra vo slav na cr kva u Vi so kom“, TV 
N1 in fo, 26.06.2018, http://rs.n1in fo.com/a399340/Svet/Re gion/Za-
pa lje na-pra vo slav na-cr kva-u-Vi so kom.html , (сајт по се ћен 25. 07. 
2018).
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ИЗ ВЕ ШТАЈ О ПО ЛИ ТИЧ КИМ 
ПРА ВИ МА СРП СКОГ НА РО ДА 
У ЦР НОЈ ГО РИ ЗА 2017–2018. ГО ДИ НУ  

Цр на Го ра је гра ђан ска др жа ва, ко ја не ма на ци о-
нал ну ве ћи ну, чла ни ца је НА ТО-а и ка ко сма тра До-
налд Туск, пред сед ник Европ ског са ве та, др жа ва је 
ко ја пред ња чи у европ ским ин те гра ци ја ма.41

Не за ви сност је сте кла 2006. го ди не на ре фе рен-
ду му где је би ла по треб на по др шка 55% иза шлих гра-
ђа на за из два ја ње из др жав не за јед ни це са Ср би јом. 
Ре фе рен дум је по свим па ра ме три ма про те као под 
сум њи вим окол но сти ма да би оп ци ја за не за ви сност 
на кра ју по бе ди ла са 0,52% гла со ва из над по треб ног 
бро ја (реч је о 2,180 гра ђа на ви ше не го што је би ло 
нео п ход но). Те шко да се мо же го во ри ти о пле би сци-
тар ној по др шци овој од лу ци.

Ре жим Ми ла Ђу ка но ви ћа је ди ни се одр жао од 
раз би ја ња бив ше Ју го сла ви је. У пр вим го ди на ма на-
кон про гла ше ња не за ви сно сти, Ср би у овој др жа ви 
ни су има ли ве ћих про бле ма. Пр ви Из ве штај о по-
ли тич ким пра ви ма срп ског на ро да у ре ги о ну42 ко ји 

41  http://www.ban kar.me/2018/04/25/cr na-go ra-pred nja ci-u-pro ce su-
evrop skih-in te gra ci ja/ , (сви сај то ви у овом по гла вљу осе ће ни су 11 07 2018)

42  Из ве штај о по ли тич ким пра ви ма срп ског на ро да у ре ги о ну за 
2009. го ди ну, На пред ни клуб, Бе о град.
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је об ја вио На пред ни клуб 2009. го ди не, при ли ком 
ана ли зе ста ња у Цр ној Го ри уоча ва не ко ли ко бит них 
ин сти ту ци о нал них про бле ма са ко ји ма се су о ча ва-
ју Ср би: иш че ки ва ње ис пу ња ва ња др жав не оба ве зе 
пре ма Ср би ма у ви ду про све те, ме ди ја на ма њин-
ском је зи ку; пи та ње про пор ци о нал не под за сту пље-
но сти; пи та ње двој ног др жа вљан ства; то ле ри са ни су 
на ср та ји на СПЦ... 

Опор ту ни зам Ми ла Ђу ка но ви ћа, ко ји је про шао 
пут од ве ли ко срп ског за го вор ни ка, ми ло ше ви ћев ца, 
па све до ср бо мрз ца ко ји сво ју чи та ву по ли ти ку гра-
ди на не га тив ном од но су пре ма дру гом на ро ду, ни је 
до зво ља вао бр зо га же ње свих за га ран то ва них пра ва 
Ср ба. При ли ком сти ца ња не за ви сно сти Ср би су би ли 
прак тич но рав но прав ни гра ђа ни са оста ли ма. Њи хо-
ва на ци о нал на пра ва ни су би ла по себ но за шти ће на, 
али ре жим ни је на сто јао да из бри ше срп ске ко ре не 
цр но гор ске на ци је. Ме ђу тим, упра во је не за ви сност 
про бу ди ла шо ви ни зам цр но гор ске вла сти, ко ји је по-
сте пе но тр гу ју ћи срп ским сло бо да ма све ви ше га зио 
исте.

Већ сре ди ном 2009. го ди не, по чи њу озбиљ ни ји 
по је ди нач ни ин ци ден ти пра ће ни и од ре ће ним ин-
сти ту ци о нал ним ре ше њи ма ко ја су ис кљу чи ва ла 
срп ски на род из си сте ма цр но гор ске др жа ве. Та ко 
је НВО „Цр но гор ска пра во слав на цр ква“ 19. ав гу ста 
2009. на ср ну ла на имо ви ну, све штен ство и вер ни ке 
Ми тро по ли је цр но гор ско-при мор ске (Срп ске пра во-
слав не цр кве) у цр кви „Пре о бра же ња Хри сто вог“ на 
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Ива но вим Ко ри ти ма, у Ње гу ши ма код Це ти ња. На-
пад је пред во дио Дра ган Ча вор, вла сник „Nik sen-Tra-
de-Ča vor“ про тив ко га ни је по кре нут ни пре кр шај ни 
по сту пак, и по ред лак ших те ле сних по вре да на не тих 
по ли цај ци ма на ду жно сти43. 

Већ у сеп тем бру исте го ди не, та да шњи цр но гор ски 
ми ни стар уре ђе ња про сто ра и за шти те жи вот не сре ди-
не, Бра ни мир Гво зде но вић на ја вљу је укла ња ње цр кве 
Св. Тро ји це са пла ни не Ру ми је из над Ба ра. 

Ва жан до га ђај би ли су ло кал ни из бо ри од 23. ма ја 
2010. го ди не, одр жа ни у ве ћи ни оп шти на на ко ји ма је 
опо зи ци ја под име ном „Бо ља Цр на Го ра“ (ко а ли ци ја срп-
ских пар ти ја, цр но гор ско-срп ске СНП, ми нор них цр но-
гор ских и јед не бо шњач ке стран ке) до жи ве ла пад гла со-
ва у ско ро свих 14 оп шти на у ко ји ма су одр жа ни из бо ри. 
ДПС је пре у зео власт на Жа бља ку док је у Ан дри је ви ци 
власт за др жа на ко оп ти ра њем јед ног по сла ни ка из ре да 
СДП. Пот пу но од су ство слу ха за про бле ме срп ске за јед-
ни це су је дан од узро ка ни ског из ла ска. На кон до брих 
ре зул та та на из бо ри ма, већ у ју ну у про це ду ру је ста-
вљен пред лог из ме на За ко на о оп штем обра зо ва њу ко ји 
тре ба да усво ји но во-нор ма ти зо ва ни цр но гор ски је зик 
за зва нич ни је зик на ста ве. Ре ше ња за на ста ву на срп-
ском је зи ку, би ло као ма њин ском (ко јим се про це њу је да 
го во ри 30–50% ста нов ни штва) јед но став но ни је би ло.

43  Из ве штај о по ли тич ким пра ви ма срп ског на ро да у ре ги о ну за 
2010. го ди ну, На пред ни клуб, Бе о град.
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Чи ни ло се да је крај 2009. уз пр ву по ло ви ну 2010. го-
ди не на ја вио по че так фла грант них кр ше ња пра ва срп ске 
за јед ни це у Цр ној Го ри. Тен зи је око спор ног ре фе рен ду-
ма су се уве ли ко сти ша ле, па се пр во пре шло на на па де 
на цр кву, кри ју ћи се иза се ку лар ног ка рак те ра др жа ве, 
ра чу на ју ћи на ре ла тив ну не за ин те ре со ва ност про сеч ног 
гра ђа ни на за вер ска пи та ња, што је по сле ди ца де це ни-
ја то та ли тар не вла сти и из о стан ка де мо кра ти за ци је. По-
је ди нач ни ин ци ден ти усме ре ни про тив срп ског на ро да 
би ва ју све уче ста ли ји. На кон на па да на цр кву, усле ди ло 
је пи та ње је зи ка, а то је већ от кри ло крај њи циљ Ђу ка но-
ви ћа: уки ну ти сва пра ва Ср би ма и кон стант но их тре ти-
ра ти као гра ђа не дру гог ре да.

У ју лу 2011. го ди не одр жан је по пис ста нов ни штва у 
Цр ној Го ри. Не ка жње но по на ша ње цр но гор ских на ци о-
на ли ста са ре фе рен ду ма утр ло је пут ла жи ра њу сва ког 
на ред ног из ја шња ва ња. Ре зул та ти по пи са су оспо ре ни 
од стра не опо зи ци је (СНП, НСД, ДСС) али и од Срп ског 
на ци о нал ног са ве та (осно ван 2008), и упр кос на ја вље-
ним ту жба ма (пре све га НСД), по ма ка ни је би ло. На и ме, 
пре ма ре зул та ти ма Др жав ног ста ти стич ког за во да (Мон-
стат) број Ср ба је са 31,99% ре ду ко ван на 28,77% Ср ба 
и на 0,34% Ср ба-Цр но го ра ца (укуп но 29,11%, по ме то-
до ло ги ји прет ход ног по пи са из 2003). Ти ме је број Ср ба 
сма њен за 10% (око 20.000 ли ца), иако су по ка за те љи 
истог Мон ста та о при род ном при ра шта ју ука зи ва ли на 
по ве ћа ње бро ја Ср ба, а про це не на осно ву узо ра ка (од 
206.000 по пи сни ца) НСД и СНП (ко ји су је ди ни са срп-
ске стра не овла шће ни за пра ће ње и уче шће у по пи су) 
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го во ри ле о то ме да је Ср ба би ло око 33%, као и узор ци 
ис тра жи ва ња јав ног мње ња Цен тра за де мо кра ти ју бли-
ског ДПС-у. Не што из над 34% Ср ба – би ла је про це на ис-
тра жи ва ча Цен тра за де мо кра ти ју пре по пи са на осно ву 
нор мал не ди стри бу ци је зби ра узо ра ка.44

По За ко ну о ма њин ским пра ви ма и сло бо да ма из 
2006. го ди не и по цр но гор ској устав ној нор ма ти ви из 
2007. је зи ци су ја сно раз дво је ни на цр но гор ски са јед не, 
и срп ски, бо сан ски, ал бан ски и хр ват ски је зик са дру ге 
стра не.45 Ло гич но је би ло да бу де омо гу ће но ства ра ње 
„на ци о нал них“ оде ље ња, тј. по себ них оде ље ња за на ста-
ву на слу жбе ном цр но гор ском је зи ку као и на срп ском, 
хр ват ском, бо сан ском је зи ку. Тај мо дел је већ био по-
знат прак си у Цр ној Го ри. Ал бан ци су већ уве ли ко има ли 
на ста ву на свом је зи ку! Ипак, по стиг нут је до го вор да 
се на став ни пред мет зо ве „Цр но гор ски-срп ски, бо сан-
ски, хр ват ски је зик и књи жев ност“. Про блем је ка сни је 
на стао око то га што су у ве ли ком бро ју штам па ни но ви 
уџ бе ни ци на цр но гор ском је зи ку, пре ма но вом пра во пи-
су и гра ма ти ци, на но вој абе це ди. У прак си се име пред-
ме та нај че шће скра ћу је на „цр но гор ски је зик и књи жев-
ност“. Та ко су Ср би уме сто ма тер њег (по уџ бе ни ци ма 
са ста вље ним на срп ском је зи ку ије кав ског из го во ра) у 
2011/2012. школ ској го ди ни већ уве ли ко за по че ли тран-
зи ци ју на цр но гор ски је зик.

44   www.ce dem.me/sr/pro gra mi/is tra zi va nja-jav nog-mnje nja

45   www.skup sti na.me/cms/si te_da ta/ustav/ustav-cr ne-go re.pdf
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По ро ди ца Ка ра ђор ђе вић се ав гу ста 2011. го ди не 
обра ти ла Европ ском су ду за људ ска пра ва у Стра збу ру 
тра же ћи по вра ћај сво је имо ви не на Це ти њу, у Ри је ци 
Цр но је ви ћа и Ми ло че ру, по зи ва ју ћи се не са мо на чи ње-
ни цу да је имо ви на про тив прав но оте та већ и да је Цр-
на Го ра ди на сти ји Пе тро вић за ко ном до де ли ла по се бан 
имо вин ски трет ман.

Зва нич на Под го ри ца је на ста ви ла свој не га ти ван од-
нос пре ма епар хи ја ма СПЦ, тре ти ра ју ћи их као ли ца без 
прав ног су бјек ти ви те та. Зах те ва ли су ре ги стра ци ју, не 
при зна ју ћи им сте че на пра ва и исто риј ско при су ство, 
скла па ју ћи по себ не уго во ре са свим вер ским за јед ни-
ца ма (са ка то лич ком, ислам ском, чак и ма ло број ном је-
вреј ском) осим са срп ском пра во слав ном за јед ни цом. 

На кон спор них ре фе рен ду ма и по пи са, охра бре на не-
раз ја шња ва њем тих слу ча је ва, зва нич на Под го ри ца по че-
ла је са ве ли ким не ре гу лар но сти ма око из бор ног про це са.

Пред сед нич ки из бо ри одр жа ни су 7. апри ла 2013, 
по сле њих су оба кан ди да та про гла си ла по бе ду. То су 
ура ди ли и кан ди дат вла сти Фи лип Ву ја но вић, и ствар ни 
по бед ник Ми о драг Ле кић. Раз ли ка у гла со ви ма, пре ма 
Др жав ној из бор ној ко ми си ји је на по слет ку би ла 7.000, 
док је ме сец да на пред пред сед нич ке из бо ре у би рач-
ки спи сак до да то но вих 8.000 ли ца.46 Европ ска уни ја је 
од мах, по сред ством ше фа Европ ске ко ми си је за про-
ши ре ње у Цр ној Го ри, Дир ка Лан га, по др жа ла сва три 

46  www.in4s.net/in dex.php/po li ti ka/sr bi ja-cg-srp ska/vu ja no vic-za-
bo ra vio-da-pot pi se-za htje ve-za-7000-gra đa na
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зах те ва опо зи ци је ко ји су у ве зи са афе ром „Сни мак“, 
со ци јал ним да ва њи ма пред из бо ре и кон тро лом би рач-
ког спи ска, али ова ини ци ја ти ва ни ка да ни је до би ла свој 
епи лог. Пред сед ник је по стао Фи лип Ву ја но вић.

У 2013. је за вр шен про цес из ба ци ва ња срп ских пи-
са ца из уџ бе ни ка. Чи ка Јо ву Зма ја, Све тог Са ву, Сте ва на 
Срем ца, Ми ло ра да Па ви ћа, Бран ка Ра ди че ви ћа за ме-
ни ли су Ог њен Спа хић, Сре тен Аса но вић, Есад Ме ку ли, 
Му са Ћа зим Ћа тић... 

Из бор не не пра вил но сти на ста вље не су и у 2014. го-
ди ни, при ли ком одр жа ва ња ло кал них из бо ра. 

По се бан про блем се по ја вио за Ср бе са Ко со ва и Ме-
то хи је, из Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не, јер је њих Ђу-
ка но ви ћев ре жим при мо рао да ра се ље нич ки ста тус за-
ме не ста ту сом стра на ца са стал ним на ста ње њем у Цр ној 
Го ри, чи ме су оста ли без здрав стве не за шти те.47 

У 2014. усво јен је и За кон о на ци о нал ним сим бо ли-
ма ко ји не до зво ља ва упо тре бу „не цр но гор ских“ сим бо-
ла при ли ком ме ђу на род них су сре та, по ли тич ких, на уч-
них, кул тур но-умет нич ких, спорт ских и дру гих су сре та 
на ко ји ма се пред ста вља Цр на Го ра, без об зи ра на дру ге 
уче сни ке у њи ма.

У ју лу исте го ди не одр жан је скуп под на зи вом Оп ште-
на род ни цр но гор ски збор, на ком је за тра же но да се сви 
са крал ни објек ти ко ји ма упра вља СПЦ ста ве у вла сни-
штво др жа ве, без на гла ша ва ња чи ње ни це да исто ва жи 

47  Из ве штај о по ли тич ким пра ви ма срп ског на ро да у ре ги о ну 
2014, На пред ни клуб, Бе о град.
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за имо ви ну ко ја при па да дру гим вер ским за јед ни ца ма. 
Та ко ђе, усво је на је ре зо лу ци ја ко ја на во ди да су од лу ке 
Под го рич ке скуп шти не из 1918. го ди не не ле гал не.48

Цр на Го ра је 5. ју на 2017. зва нич но по ста ла чла ни ца 
НА ТО-а, иако ова ква од лу ка ни је до не се на на ре фе рен-
ду му ни ти је за њу гла са ла дво тре ћин ска ве ћи на по сла-
ни ка у цр но гор ској скуп шти ни. 

Сви ови на сил ни, про тив у став ни и не за ко ни ти про-
це си су за вр ше ни сре ди ном ове де це ни је; срп ски на род 
је остао да се бо ри са мо стал но без по др шке ма ти це или 
зна чај них ме ђу на род них фак то ра. Вла сти у Под го ри ци 
не ка жње но су кр ши ле соп стве не за ко не и Устав, увек на 
ште ту око 30% сво јих гра ђа на, Ср ба. 

Је дан од кључ них узро ка за ср бо фоб ну по ли ти ку ре-
жи ма Ми ла Ђу ка но ви ћа је су вла сти у Ср би ји. До 2012. 
го ди не по сто јао је ка кав-та кав од нос пре ма срп ском 
на ро ду и по сто ја ли су при ме ри зва нич ног за ни ма ња за 
њи хо ва за ко ном од ре ђе на пра ва. Та ко је, на при мер, та-
да шњи ми ни стар спољ них по сло ва Вук Је ре мић, 27. ја-
ну а ра 2010. го ди не, при су ство вао Све то сав ској ака де-
ми ји у Би је лом По љу, а отво рен је и Ге не рал ни кон зу лат 
Ре пу бли ке Ср би је у Хер цег Но вом. Та ко ђе, Ми ни стар-
ство кул ту ре је за су фи нан си ра ње про је ка та/про гра ма у 
обла сти јав ног ин фор ми са ња при пад ни ка срп ског на ро-
да у зе мља ма ре ги о на го то во че твр ти ну фон да за 2012. 
го ди ну упу ти ло на под руч је Цр не Го ре.

48  ЦПЦ би да пре кра ја исто ри ју!, Ве сти он лајн, www.ve sti-on li ne.com
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Од про ме не вла сти, од но сно до ла ска Алек сан дра Ву-
чи ћа и То ми сла ва Ни ко ли ћа на кључ не по зи ци је у Бе о гра-
ду, од нос пре ма Ср би ма у Цр ној Го ри, пре ра ста у пот пу но 
иг но ри са ње, а у мно гим слу ча је ви ма и отво ре но ста вља ње 
на стра ну Ми ла Ђу ка но ви ћа. У јав но сти је по зна то да је Ђу-
ка но вић отво ре но по др жао Ни ко ли ћа и СНС 2012. го ди не. 
Пре ма ин фор ма ци ја ма до ступ ним у ме ди ји ма, ве за је ус по-
ста вље на у ино стран ству по сред ством на не сре ћу још увек 
нео су ђе них ли ца из кри ми нал ног и по ли тич ког под зе мља. У 
ја ну а ру 2013. го ди не, пред сед ник Ср би је Ни ко лић је то ком 
су сре та са та да шњим пред сед ни ком Вла де Цр не Го ре, Ми-
лом Ђу ка но ви ћем, ис та као да су од но си две зе мље про шли 
нај те жу фа зу и да они тре ба да слу же као по зи ти ван при-
мер свим др жа ва ма у ре ги о ну. У свом екс по зеу, при ли ком 
до ла ска на ме сто пред сед ни ка Вла де Ср би је Алек сан дар 
Ву чић као јед ну од основ них став ки по ста вио је из град њу 
ауто-пу та од Бе о гра да до Ба ра, али ни је по ме нуо про бле ме 
са ко ји ма се су о ча ва ју Ср би у Цр ној Го ри као ни на чин на 
ко ји ви ди њи хо во ре ша ва ње. Ви ше пу та су нај ви ше вла сти у 
Ср би ји твр ди ле да су од но си из ме ђу две др жа ве нај бо љи у 
но ви је вре ме.49 Сре ди ном ју ла 2018. по сле оце на па три јар-
ха Ири не ја и Ву чић је до не кле про ме нио ову оце ну.50 

49  „Vu čić i Vu ja no vić o sa rad nji Sr bi je i Cr ne Go re“, TV N1 in fo, 
13.07.2016, http://rs.n1in fo.com/a176705/Ve sti/Ve sti/Vu cic-i-Vu ja no vic-
o-sna zni joj-sa rad nji-Sr bi je-i-Cr ne-Go re.html , (сајт по се ћен 25. 07. 2018).

50  „Vu čić: Že li mo do bre od no se i bo lji po lo žaj Sr ba u Cr noj Go ri“, 
Po li ti ka, 24. 07. 2018, http://www.po li ti ka.rs/sr/cla nak/407888/Vu cic-
Ze li mo-do bre-od no se-i-bo lji-po lo zaj-Sr ba-u-Cr noj-Go ri , (сајт по се-
ћен 25. 07. 2018).
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Прет ход ну го ди ну (дру га по ло ви на 2017. и пр ва по-
ло ви на 2018) обе ле жи ле су по ли тич ке бор бе, ис трај на 
и упор на уло га срп ских стра на ка и На ци о нал ног са ве та, 
те на род ног во ђе Ан дри је Ман ди ћа, као и да ље си сте-
мат ско уру ша ва ње свих пра ва тре ћи не гра ђа на др жа ве 
на Ја дра ну.

Не ка нон ска „Цр но гор ска пра во слав на цр ква“ (ЦПЦ), 
гру па гра ђа на без мо на штва, пред во ђе на раш чи ње ним 
мо на хом Ми ра шем Де де и ћем, ра ди ка ли зо ва ла је сво ју 
бор бу, не за ве ру већ про тив Срп ске пра во слав не цр кве. 
У ок то бру 2017. го ди не уочи јав не рас пра ве о На цр ту за-
ко на о вер ским сло бо да ма, Де де ић је јав но уда рио јед ну 
ста ри ју же ну и то два пу та у пре де лу ли ца.51 За учи ње но 
де ло ни је од го ва рао. Исто вре ме но из „ЦПЦ“ упу ће ни су 
но ви зах те ви над ле жним ор га ни ма Цр не Го ре. Од њих 
је за тра же но да се тзв. све ште ни ци ма „ЦПЦ“ омо гу ћи 
да слу же у цр ква ма и ма на сти ри ма СПЦ, за тим ре ви зи-
ја ка та стра и „не за ко ни тог упи са не по сто је ћег прав ног 
су бјек та тзв. Ми тро по ли је Цр но гор ско-при мор ске СПЦ“, 
као што је и од МУП-а Цр не Го ре зах те ва но да се ис тра-
жи број, иден ти тет и др жа вљан ство осо ба у слу жби СПЦ 
у Цр ној Го ри.52 

51  https://www.blic.rs/ve sti/hro ni ka/in ci dent-u-ko to ru-mi tro po lit-
cr no gor ske-pra vo slav ne-cr kve-uda rio-sta ri ju-ze nu/9yvzk4p

52  http://www.mo ni tor.co.me/in dex.php?op tion=com_con tent&vi-
ew=ar tic le&id=7977:cr no gor ska-pra vo slav na-cr kva-ni-na-ne bu-ni-
na-ze mlji-po li cij ski-pa ra sto si-i-li tur gi je&ca tid=5659:broj-1407&Ite-
mid=7058
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Ми ни стар ство за људ ска и ма њин ска пра ва Цр не 
Го ре то ком про шле го ди не опре де ли ло је сред ства за 
функ ци о ни са ње вер ских за јед ни ца. Ви ше стру ко ма ња, 
не при зна та „ЦПЦ“ и Ислам ска за јед ни ца у Цр ној Го ри, 
са зна чај но ма ло број ни јом па ством, до би ле су ви ше 
сред ста ва од Срп ске пра во слав не цр кве. Из др жав ног 
бу џе та „ЦПЦ“ је до би ла 58.015,7 евра, Ислам ска за јед-
ни ца 55.888,31 евро, а СПЦ 44.183,41 евро. 53

Цр ве на ли ни ја по на ша ња пре ђе на је и при ли ком чи-
та ња по сла ни це то ком вас кр шње ли тур ги је ка да је Ми-
ха и ло Де де ић у ис тој вре ђао Ср бе: „Уме сто да при зна 
сво је гре хо ве и за тра жи опро штај са сва не по чин ства 
по чи ње на над Цр ном Го ром, Цр но гор ци ма и ЦПЦ, као 
пут ка пра шта њу и по ми ре њу, срп ска цр ква и да ље оси о-
но ки ди ше на све цр но гор ске вред но сти.“54 

Ова кви на ср та ји на је дан на род и ње го ву цр кву оста-
ли су без ре ак ци је из Ср би је. Фа ши со ид на ре то ри ка 
цр но гор ских ре жи мли ја и шо ви ни ста по др жа на је од 
зва нич не Под го ри це, ко ја ни је осу ди ла Де де и ћа за фи-
зич ке на па де, и при том је фи нан сиј ски по др жа ла ову 
не при зна ту вер ску ор га ни за ци ју ви ше не го би ло ко ју 
дру гу ка нон ску.

У но вој школ ској 2017/2018. го ди ни на став ни план на 
срп ском је зи ку и да ље ни је спро ве ден, је дин стве ни срп-

53  http://www.no vo sti.rs/ве сти/пла не та.480.html:707089-Mi tro po-
li ja-SPC-do bi la-14000-evra-ma nje-od-ne pri zna te-Cr no gor ske-cr kve

54  http://www.alo.rs/ve sti/re gion/mi tro po lit-cpc-iz vre dao-spc-u-
vas kr snjoj-po sla ni ci/157127/vest
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ски бу квар ни је фор ми ран, а цр но гор ско школ ство уво ди 
за пр ва ке у Под го ри ци, Ник ши ћу, Пе тров цу и Бе ра на ма 
на ста ву на ен гле ском је зи ку. Из свих пред ме та.55 Под-
се ћа мо да су у Цр ној Го ри до 1916. го ди не у основ ним 
шко ла ма оба ве зни пред ме ти би ли: За кон Бож ји, Срп ски 
је зик, Ра чун, Сло вен ско чи та ње, Ге о ме три ја, Зе мљо пис, 
Срп ска исто ри ја, По зна ва ње при ро де, Кра сно пис, Пје-
ва ње на род но и цр кве но, Гим на сти ка и вој нич ко. 

„Све ти Пе тре56 ка ља ју ти ли це, шко ла тво ја не ма ћи-
ри ли це“, тран спа рент је ко јим су ђа ци раз ли чи тих на-
ци о нал но сти у Да ни лов гра ду обе ле жи ли Дан шко ле, 
по др жа ни од ве ли ке ве ћи не сво јих про фе со ра. Ови гим-
на зи јал ци су по сла ли ја сну по ру ку цр но гор ским вла сти-
ма да је на де лу су ров про гон ћи ри ли це и срп ског је-
зи ка.57 Уче ни ци у Цр ној Го ри, иако ма ло лет ни, ре дов но 
су мал тре ти ра ни и ка жња ва ни од стра не вла сти ка да 
обе ле жа ва ју го ди шњи цу бом бар до ва ња Цр не Го ре 1999. 
или ка да не ко од њих ка же не што о срп ском сег мен ту 
исто ри је тих кра је ва. Срп ски ауто ри су одав но из ба че ни 
из уџ бе ни ка, ме ђу тим про блем са ре жи мом има ју и са-
вре ме ни срп ски пи сци у Цр ној Го ри. Пред сед ник удру-
же ња но ви на ра Цр не Го ре, Но ви ца Ђу рић, на Свет ски 
дан пи са ца, 3. мар та 2018. го ди не, скре нуо је па жњу на 

55  http://www.no vo sti.rs/ве сти/пла не та.480.html:684177-Cr na-
Go ra-U-klu pa ma-100000-dja ka-FO TO

56  Св. Пе тар Це тињ ски, вла ди ка Пе тар Пр ви Пе тро вић Ње гош, 
вла дар Цр не Го ре на пре ла зу из 18. у 19. век. 

57  http://www.no vo sti.rs/ve sti/pla ne ta.300.html:693471-Dja ci-u-
Cr noj-Go ri-bra ne-ci ri li cu
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чи ње ни цу да је нај да ро ви ти ји срп ски пи сац у Цр ној Го-
ри не за по слен, те да под го рич ки из да ва чи не же ле да 
му об ја ве књи ге. Пи са ње ћи ри ли цом ни је при хва тљи во у 
да на шњој Цр ној Го ри, док су ста тус „за слу жног ства ра-
о ца“ до би ли мно го број ни ауто ри ра чу на ју ћи и не ко ли ко 
сред њо шко ла ца, али ме ђу њи ма не ма ни јед ног Ср би на.58

Школ ску 2017/2018. го ди ну обе ле жи ло је и усва ја ње 
но вог на став ног пла на и про гра ма за на став ни пред мет 
под на зи вом „Цр но гор ски-срп ски, бо сан ски и хр ват-
ски је зик“. У до ку мен ту Ми ни стар ства про св ете „И звј-
ештај о спр ов ед еној ја вној ра спр ави о Н ац рту з ак она о 
и змј ен ама и д оп ун ама З ак она о осно вном обр аз ов ању 
и ва сп ит ању“, м еђу он има к оји су д ост ав или св оје пре-
дл оге, пр имје дбе и с уг ест ије в ез ане за исти, н абр ој ано 
је и д еве тн аест „А кт ива н аста вн ика ц рн ого рског ј ез ика“. 
К ако н аста вни пре дмет под им еном „Ц рн ого рски ј език“ 
у ц рн ого рским шк ол ама не п ост оји, М ин иста рство пр-
осв ете Ц рне Г оре је овим ч ином н ач ин ило гр убу гр ешку. 
Овим п осту пком п ог азио се још ј еда нпут сп ор азум из 
2011. г од ине и зм еђу вл асти и оп оз иц и оних па рт ија, да се 
д от ад ашњи н аста вни пре дмет – М ате рњи ј език пр е им-
ен ује у Ц рн ого рски-ср пски, б оса нски и х рва тски ј език и 
књ иже вност.59 В ес елин М ат овић, пр оф есор ср пског ј ез-
ика и књ иже вн ости и уре дник ч ас оп иса „Сл ово“, и ст акао 

58  http://www.sr na.rs/no vo sti1/574464/srp ski-pi sci-u-cr noj-go ri-
obes pra vlje ni--na-ru bu-eg zi sten ci je.htm

59  http://www.in ter ma ga zin.rs/u-du kljan skoj-cr noj-go ri-srp ski-je-
je zik-u-slu zbe noj-upo tre bi-ali-ni je-u-upo tre bi/?lang=cir
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је мн оштво пр им ера к ако се у у џб ен иц има за Ц рн ого-
рски-ср пски, б оса нски и х рва тски ј език и књ иже вност 
и ст иск ује и н ег ира п ост ој ање Ср пства, ср пске књ иже-
вн ости и ср пских п ис аца у овој д рж ави. „По п ост ој ећим 
ч ита нк ама, по п ост ој ећим у џб ен иц има, у б ибл и огра-
фским п од ац има уз име п исца им амо и н ац и она лну иде-
нт иф ик ац ију. Д акле, сви п исци к оји су р ођ ени на пр ост-
ору д ан ашње Ц рне Г оре су им ен ов ани као ц рн ого рски 
п исци, док су са др угих пр ост ора им ен ов ани ра зл ич ито, 
р ец имо из Во јв од ине н ису н ац и она лно о др еђ ени. В рло 
н аме рно, на пр имер, ј едан М илош Ц рња нски н ије им ен-
ован н ац и она лно, као ни П етар К очић. У тим ч ита нк ама 
не п ост оји н иј едан п исац к оји је р ођен у Ц рној Г ори, а 
да је им ен ован и као ср пски п исац. И то је та на јкру пн-
ија и на ј оп асн ија п ор ука, јер ако н ема ср пских п ис аца 
у Ц рној Г ори, н ити их је к ада б ило, не да их н ема д анас 
н его их, д акле, н ије ни б ило, о нда у Ц рној Г ори н ема ни 
ср пског ј ез ика ни ср пског н ар ода“, н авео је пр оф есор 
М ат овић.60 Т ако су по овом кр ит ер иј уму ц рн ого рски 
п исци п ост али Св ети П етар Ц ети њски, Њ егош, чак и Ј ел-
ена Ба лшић кће рка Ц ара Л аз ара.

Ка да се на све на ве де но до да и чи ње ни ца да ме ђу 
ди рек то ри ма основ них и сред њих шко ла не ма ни јед-
ног Ср би на, као ни ме ђу ди рек то ри ма вр ти ћа, до мо ва 
здра вља и бол ни ца, ста ње по ста је још алар мант ни је. 
Мом чи ло Вук са но вић, пред сед ник Срп ског на ци о нал ног 
са вје та, тим по во дом је тра жио хи тан са ста нак са пред-

60  Исто.
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сед ни ком Ре пу бли ке Ср би је Алек сан дром Ву чи ћем. Ву-
чић га до са да ни је при мио. 

Устав Цр не Го ре је не дво сми слен ка да је у пи та њу 
срп ски је зик. По ње му цр но гор ски је зик је слу жбе ни је-
зик, док је срп ски је зик је зик у слу жбе ној упо тре би,61 
што да је срп ском на ро ду нај ши ра пра ва на свој је зик. 
Ипак, да нас у Под го ри ци има ви ше нат пи са на ки не ском 
је зи ку не го на ћи ри ли ци. 

Про блем ко ји при пад ни ци цр но гор ског на ро да има-
ју са ко ди фи ка ци јом свог но во на ста лог је зи ка тре ти ра ју 
на у пот пу но сти бе сми слен на чин – гу ше ћи аутох то ни 
је зик ве ћи не сво јих су гра ђа на, Ср ба и Цр но го ра ца. По-
што чак и пре ма не ре гу лар ном по пи су срп ским је зи ком 
го во ри ап со лут на ве ћи на ста нов ни ка Цр не Го ре. Под се-
ћа мо да је Аме рич ки ко ми тет за ко ди фи ка ци ју ис та као 
ка ко је цр но гор ски је зик ва ри јан та срп ског.62 

У апри лу 2018. го ди не, Мом чи ло Вук са но вић ис ти че 
ве ли ки про блем у ко ји су за па ли срп ски ме ди ји у Цр ној 
Го ри, ко ји ра де под окри љем Срп ског на ци о нал ног са вје-
та Цр не Го ре, а све због не до стат ка фи нан си ја и ло шег од-
но са од стра не не са мо под го рич ких, већ и бе о град ских 
вла сти. Срп ска те ле ви зи ја, Срп ски ра дио, Срп ски пор тал 
и Срп ске но ви не на ла зе се пред га ше њем, због че га је у 
срп ским ме ди ји ма без по сла оста ло 19 љу ди, од укуп но 

61  Устав Цр не Го ре.

62  “Mon te ne grin is va ri ant of Ser bian lan gu a ge - US aut ho rity”,  B92, 11 
JULY, 2017, https://www.b92.net/eng/news/re gion.php?yyyy=2017&m-
m=07&dd=11&nav_id=101776, (vi si ted on 25 July 2018).
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40. На па ди на срп ске ме ди је се вр ше и због пре но ше ња 
ру ских про гра ма и пор та ла „Спут њи ка“ и „РТ-а“.63

Ср ба не ма на ру ко во де ћим функ ци ја ма, а у јав ној упра-
ви за по сле но их је, пре ма зва нич ним ста ти сти ка ма, у про-
се ку 7%. Исто вре ме но, на би роу ра да у Цр ној Го ри ме ђу не-
за по сле ним ли ци ма нај ви ше је при пад ни ка срп ског на ро да. 

По ли тич ка де ша ва ња у прет ход ној го ди ни обе ле жи-
ло је одр жа ва ње не ко ли ко ло кал них и јед них пред сед-
нич ких из бо ра. Сва ки про цес пра ти ле су раз не афе ре 
и при ти сци на опо зи ци ју. На ло кал ним из бо ри ма одр-
жа ним но вем бра 2017. у Мој ков цу, Пет њи ци, Це ти њу и 
Ту зи ма, као и они ма одр жа ним у Бе ра на ма и Ул ци њу у 
фе бру а ру 2018. го ди не, вла да ју ћи ДПС РЕ ЖИМ је осво-
јио нај ви ше гла со ва, али су за бе ле же не и ве ли ке не пра-
вил но сти у из бор ном про це су. Та ко је у Бе ра на ма фо-
то гра фи са на ку по ви на гла со ва од стра не ДПС-а, док је 
у Ул ци њу, по све до че њу ал бан ске Фор це, под ми ћи ва ње 
вр ше но де ље њем гра ђе вин ског ма те ри ја ла по се ли ма.64 
Ре ак ци је Де мо крат ског фрон та, истин ске де мо крат ске 
опо зи ци је ре жи му Ми ла Ђу ка но ви ћа, увек су би ле у нај-
ши рем оп се гу соп стве них мо гућ но сти. ДФ је на кон ово-
го ди шњих мај ских ло кал них из бо ра одр жа них у Под-
го ри ци и још де сет оп шти на, по звао на не при зна ва ње 
из бор них ре зул та та због стал ног те ро ра, уце на, при ти-

63  https://www.in4s.net/vuk sa no vic-srp ski-me di ji-u-cr noj-go ri-
pred-ga se njem/?lang=cir

64  http://www.no vo sti.rs/ве сти/пла не та.480.html:709956-LO KAL-
NI-IZ BO RI-U-CR NOJ-GO RI-Ku po vi na-du sa-na-sve-stra ne-opo zi ci ja-
kiv na-na-po li ci ju
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са ка, ку по ви на лич них ка ра та и све га оста лог про тив за-
ко ни тог што ка рак те ри ше де ло ва ње ДПС-а.65

На пред сед нич ким из бо ри ма одр жа ним апри ла 
2018. го ди не, Ми ло Ђу ка но вић по бе дио је са 54% осво-
је них гла со ва. Опо зи ци о ни кан ди дат Мла ден Бо ја нић, 
до жи вео је све оно што је већ уста ље но у де ло ва њу овог 
дик та тор ског ре жи ма. Овог пу та у Ул ци њу је от кри ве но 
де вет ли сти ћа са истим се риј ским бро јем, уз у мно гим 
ме сти ма при сут не па ра лел не из бор не шта бо ве ДПС-а. 
Оно што је по себ на ка рак те ри сти ка ових из бо ра је сте да 
на њих ни је иза шло чак 190.000 би ра ча, док је по ре ђе ња 
ра ди, Ђу ка но вић осво јио 180.274 гла са.

Пр ве че стит ке Ђу ка но ви ћу упу ти ли су Ха шим Та чи, 
Алек сан дар Ву чић и Ра муш Ха ра ди нај,6667 до ду ше одво-
је не, ис та кав ши зна чај европ ског пу та Цр не Го ре, ре ги-
о нал не ста бил но сти и за јед нич ких про је ка та. Ђу ка но ви-
ће ва из ја ва на по ла га њу за кле тве би ла је да ће „уме сто 
про вин ци је Ср би је, Цр на Го ра би ти пр ва сле де ћа чла ни-
ца ЕУ“.68 Не пра вил но сти ни су осу ђе не од стра не уста но-
ва САД, ЕУ или НА ТО-а.

Ми лан Кне же вић, је дан од ли де ра Де мо крат ског 

65  https://www.blic.rs/ve sti/svet/po ziv-na-pro te ste-de mo krat ski-
front-ne-pri zna je-re zul ta te-lo kal nih-iz bo ra-u-cr noj/m2pz3ew

66  http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/story/9/po li ti ka/3107157/vu-
cic-ce sti tao-dju ka no vi cu.html

67  http://rs.n1in fo.com/a380075/Svet/Re gion/Re zul ta ti-iz bo ra-u-
Cr noj-Go ri.html

68  https://rs.sput nik news.com/po li ti ka/201805201115669990-dju-
ka no vic-za kle tva/
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фрон та се од 20. мар та 2018. на ла зио у за тво ру у Спу жу, 
јер је на јед ном мир ном про те сту опо зи ци је од гур нуо 
по ли цај ца. У за тво ру је био че ти ри ме се ца, на кон че га је 
пу штен на услов ну сло бо ду. 

У цр но гор ском за тво ру се на ла зи и пен зи о ни са ни ге-
не рал по ли ци је Ре пу бли ке Ср би је Бра ти слав Ди кић, ко ји 
је оп ту жен за „под сти ца ње те ро ри зма“. Ди кић је за то-
чен у са ми ци већ ви ше од 600 да на!69 Ди ки ћа, свог по ли-
циј ског ге не ра ла, др жа ва Ср би ја је оста ви ла на це ди лу, 
не ма ре ћи за ње го ва ле ги тим на пра ва. Од но сом пре ма 
срп ском ге не ра лу зва нич на Ср би ја још јед ном је по ка-
за ла да њој ни су бит ни ни срп ски на род, ни срп ски гра-
ђа ни, већ са мо и ис кљу чи во власт са да шњег ре жи ма. У 
том кон тек сту је и Иви ца Да чић, ми ни стар спољ них по-
сло ва Ре пу бли ке Ср би је, при ли ком су сре та са пре ми је-
ром Цр не Го ре Ду шком Мар ко ви ћем (ина че вла сни ком 
се дам пи што ља и пу ша ка за ко је не по се ду је ору жа не 
ли сто ве због че га је под уда ром јав но сти у Цр ној Го ри70), 
пре те ћи из ја вио да Ср би у Цр ној Го ри ни ка ко не би сме-
ли да пре и спи ту ју др жав ност Цр не Го ре, ни ти да се ба ве 
за о кру же ним пи та њи ма ка кво је члан ство у НА ТО. Исто-
вре ме но је ис та као ка ко Ср би ја тре ба да во ди ра чу на о 
пра ви ма Цр но го ра ца у Ср би ји.71

69  https://www.sr bi ja da nas.com/ve sti/in fo/di ki ce vo-sta nje-kri tic-
no-37-dan-starj ku je-gla du-srp ski-ge ne ral-umi re-u-cr no gor skom-za-
tvo ru-2018-03-15

70  www.dan.co.me/Du sko-go di na ma-krio-oru zje

71  http://rs.n1in fo.com/a357573/Ve sti/Ve sti/Da cic-Sr bi-u-Cr noj-
Go ri-da-ne-pre i spi tu ju-nje nu-dr zav nost.html
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И ова Да чи ће ва из ја ва, као и Ву чи ће ва че стит ка Ђу-
ка но ви ћу, уз низ прет ход них из ја ва срп ских по ли ти ча ра 
у би ла те рал ним од но си ма са цр но гор ским, а све пра ће-
но др жав ном по ли ти ком евро ин те гра ци ја и ре ги о нал них 
ин фра струк тур них про је ка та, прак тич но ста вља срп ске 
по ли ти ча ре у уло гу са у че сни ка ка да је у пи та њу кр ше ње 
пра ва срп ског на ро да у Цр ној Го ри. Сво јим по да нич ким 
по на ша њем пре ма ЕУ, али и пре ма Ми лу Ђу ка но ви ћу, 
ра ни је Та дић па Ни ко лић, да нас Да чић, Бр на бић и Ву-
чић, ди рект но охра бру ју ре жим у Под го ри ци да си сте-
мат ски уни жа ва и ста вља у све те жи по ло жај при пад ни-
ке срп ског на ро да.

По че так овог про це са пред ста вља ре фе рен дум из 
2006. го ди не, те сум њи ва и те сна по бе да се це си о ни ста 
као ње го ва по сле ди ца. Ко ли ко год те шка и из угла по-
ли тич ког праг ма ти зма ира ци о нал на би ла, бор ба за де-
мо крат ску Цр ну Го ру мо ра по че ти ана ли зом овог про-
це са. Срп ске ели те ве ли ким де лом то не ви де, али та кву 
по ру ку ша љу при пад ни ци Де мо крат ског фрон та. На и ме, 
21. ма ја 2018. го ди не на дан тзв. др жав но сти Цр не Го-
ре, при ста ли це Де мо крат ског фрон та одр жа ле су ве-
ли ки на род ни про тест, са ког је по ру че но да  „ДПС да-
нас сла ви 12 го ди на од по кра де ног ре фе рен ду ма“.72 На 
овом про те сту под се ћа ни су гра ђа ни на оп шти ути сак 
и чи ње ни це о по кра де но сти ре фе рен ду ма 2006. го ди не 
и о то ме ка ко су не ки у ме ђу вре ме ну ола ко про ме ни ли 

72  https://rs.sput nik news.com/re gi o ni/201805211115681430-pod-
go ri ca-pro test-dps/
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стра ну. Та ко ђе, суд ски про те сти про тив ли де ра опо зи-
ци је Ан дри је Ман ди ћа, Не бој ше Ме до је ви ћа и Ми ла на 
Кне же ви ћа ока рак те ри са ни су као чист по ли тич ки про-
цес про тив не ис то ми шље ни ка, ко ји мо ра да пре ста не.

Пра ва Ср ба у Цр ној Го ри су на нај ни жем ни воу од 
2006. го ди не. Ср би су не за шти ће ни од ма ти це и ве ли-
ких си ла, оста вље ни на ми лост и не ми лост кри ми нал ној 
вла сти ДПС-а и Ђу ка но ви ћа. Де мо крат ски фронт и Срп-
ски на ци о нал ни са вет пред во де бор бу за пра ва Ср ба, 
али и за де мо крат ску бу дућ ност Цр не Го ре и свих ње них 
гра ђа на. За по бе ду ДФ-а и де мо кра ти је, а по раз Ђу ка-
но ви ћа и дик та ту ре, нео п ход но је укљу чи ва ње Ср би је, 
у сми слу бри ге за соп стве ни на род, али и укљу чи ва ње 
зна чај них ме ђу на род них чи ни ли ца ко ји би мо ра ли да 
пре по зна ју свој ин те рес у раз во ју и на ста ја њу де мо крат-
ских те ко ви на у Цр ној Го ри на спрам са да шњих кла сич но 
дик та тор ских. До та да, Ср би ма оста је са мо да се узда ју 
у сво ју упор ност, пр кос и инат.
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ИЗ ВЕ ШТАЈ О ПО ЛИ ТИЧ КИМ 
ПРА ВИ МА СРП СКОГ НА РО ДА 
У РЕ ПУ БЛИ ЦИ ХР ВАТ СКОЈ 
ЗА 2017–2018. ГО ДИ НУ73

Прав ни и ин сти ту ци о нал ни оквир

У Уста ву Ре пу бли ке Хр ват ске „јам чи се рав но прав-
ност при пад ни ци ма свих на ци о нал них ма њи на“, а Ср-
би су пре по зна ти као је дан од ма њин ских на ро да. Устав 
Хр ват ске га ран ту је при пад ни ци ма свих на ци о нал них 
ма њи на сло бод но из ра жа ва ње на ци о нал не при пад но-
сти, слу же ње је зи ком, пи смом као и кул тур ну ауто но-
ми ју. Рав но прав ност и за шти та на ци о нал них ма њи на у 
Хр ват ској уре ђе на је Устав ним за ко ном о пра ви ма на-
ци о нал них ма њи на. У Хр ват ској од 2012. по сто ји Кан це-
ла ри ја за људ ска пра ва  ко ја има за да так да се бри не и 
пра ти оства ри ва ње пра ва на ци о нал них ма њи на у скла ду 
са Устав ним за ко ном. Ва жну уло гу има и Са вјет за на ци-
о нал не ма њи не, као кров но те ло на ни воу др жа ве ко је 
по ве зу је ин сти ту ци је и ин те ре се на ци о нал них ма њи на.

73  Из ве штај је пи сан на осно ву јав но до ступ них по да та ка Хр ват-
ске и Ср би је, ин фор ма ци ја др жав них ор га на обе зе мље, по да та ка 
и ана ли за ме ђу на род них и дру гих не вла ди них ор га ни за ци ја ко је се 
ба ве људ ским пра ви ма, ме ди ја, као и раз го во ра са чла но ви ма срп-
ске за јед ни це у Хр ват ској. Сви лин ко ви на ве де ни у фу сно та ма по-
след њи пут су про ве ре ни 1. ју ла 2018. го ди не.
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Јед на од нај ва жни јих срп ских ин сти ту ци ја у Хр ват-
ској је Срп ско на род но ви је ће (СНВ) ко је је про из и шло 
из Ер дут ског спо ра зу ма и Пи сма Вла де Ре пу бли ке Хр-
ват ске о до вр ша ва њу мир не ин те гра ци је. СНВ функ-
ци о ни ше као кров на ор га ни за ци ја са мо у пра ве Ср ба у 
Хр ват ској. Уз СНВ су ве за не и кул тур не и при вред не ин-
сти ту ци је по пут СКД Про свје та и СКД При вред ник. На 
под руч ју ис точ не Сла во ни је, Ба ра ње и за пад ног Сре ма 
функ ци о ни ше За јед нич ко ви је ће оп шти на – са ве то дав-
но те ло ко је ко ор ди ни ше ак тив но сти оп шти на у ко ји ма 
зна чај ну по пу ла ци ју чи не Ср би. Као кључ ни по ли тич ки 
пред став ник срп ског на ро да у Хр ват ској на мет ну ла се 
Са мо стал на де мо крат ска срп ска стран ка ко ју пред во ди 
проф. др Ми ло рад Пу по вац.

У скла ду са Устав ним за ко ном о пра ви ма на ци о нал-
них ма њи на, а на осно ву За ко на о из бо ру по сла ни ка у 
Хр ват ски Са бор, Ср би има ју три за га ран то ва на по сла-
нич ка ме ста.

Ср би ја и Хр ват ска од 2004. има ју би ла те рал ни спо ра-
зум о за шти ти на ци о нал них ма њи на у две др жа ве. Спо-
ра зум га ран ту је да ће се при пад ни ци ма на ци о нал них 
ма њи на оси гу ра ти пра во на очу ва ње и из ра жа ва ње на ци-
о нал ног, кул тур ног, је зич ког и вер ског иден ти те та, пра во 
на одр жа ва ње и раз ви ја ње ма њин ског обра зо ва ња, ме ди-
ја и оства ри ва ње по себ них ин те ре са при пад ни ка ма њи-
на, као и пра во на осни ва ње кул тур них и про свет них цен-
та ра и уста но ва на те ри то ри ји др жа ва уго вор ни ца, и у том 
сми слу др жа ве се оба ве зу ју да ак тив но пра те оства ри ва-
ње кул тур них, вер ских и про свет них по тре ба ма њи на.
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Број Ср ба у Хр ват ској

Пре ма по пи су ста нов ни штва из 2011. го ди не у Ре-
пу бли ци Хр ват ској има 4.284.889 ста нов ни ка од че га је 
328.738 при пад ни ка на ци о нал них ма њи на, од но сно 7,67 
од сто од укуп ног бро ја ста нов ни ка. Ме ђу на ци о нал ним 
ма њи на ма Ср ба је нај ви ше и то 186.633 или 4,36% у 
укуп ном ста нов ни штву. Нај ви ше Ср ба жи ви на под руч-
ју Ву ко вар ско-сри јем ске, Осјеч ко-ба рањ ске, Си сач ко-
мо сла вач ке, те Кар ло вач ке жу па ни је.

У по ре ђе њу са по пи сом из 1991. ка да је Ср ба у Хр-
ват ској би ло 581.663, два де сет го ди на ка сни је Ср ба је 
за 395.030 ма ње, од но сно, по пу ла ци ја се сма њи ла за го-
то во 68%. Ов де ни је ра чу на то око 106.000 љу ди ко ји су 
се из ја сни ли као Ју го сло ве ни на по пи су 1991. а ко ји су 
ма хом би ли Ср би.

Пре ма по да ци ма хр ват ске вла де из 2010. го ди не 
(ци ти ра них у сту ди ји УН ХЦР-а „Ма њин ски по вра так у 
Хр ват ску – сту ди ја отво ре ног про це са“ из 2012) ре ги-
стро ва но је 130.220 по врат ни ка срп ске на ци о нал но сти. 
Пре ма по да ци ма Срп ског на род ног ви је ћа око 133.000 
Ср ба се вра ти ло у Хр ват ску, од че га нај ве ћи број ста ри је 
жи вот не до би (чак 30%  је ста ри је од 65 го ди на).

Пре ма истим по да ци ма тек сва ки тре ћи по врат ник 
жи ви у Хр ват ској, што је за 5% ма ње не го 2006. го ди не. 
Од 2003. до да нас број Ср ба ко ји на пу шта ју Хр ват ску 
кон ти ну и ра но пре ва зи ла зи број по врат ни ка (2009. се чак 
4.458 њих до се ли ло у Ср би ју, док се све га 755 вра ти ло).
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То ком го ди на, ка ко смо при ме ти ли и у прет ход ним из-
ве шта ји ма, број Ср ба у Хр ват ској на ста вља да опа да, а 
њи хов по вра так је оте жан услед не ко ли ко фак то ра: оп-
струк ци је хр ват ских вла сти на свим ни во и ма (од ад ми ни-
стра тив них, пре ко по ли тич ких кроз по ди ла же ња хр ват-
ским на ци о на ли сти ма ко ји ди рект но оспо ра ва ју уста вом 
га ран то ва на пра ва Ср ба), од ла га ње/из бе га ва ње ре ша ва-
ња имо вин ских и стам бе них пи та ња као и про бле ма не ис-
пла ће них за ра да/пен зи ја то ком ра та, не ре ше на ста ту сна 
пра ва, зло у по тре ба пи та ња рат них зло чи на (до пер фид-
них при ти са ка као што су та ко зва не тај не оп ту жни це).

Кључ ни до га ђа ји у пе ри о ду 
јул 2017. – јул 2018. го ди не

Ка да је реч о по ло жа ју срп ског на ро да у Хр ват ској, 
сле де ћи до га ђа ји су обе ле жи ли пе ри од од ју ла 2017. до 
ју ла 2018. го ди не:

- По се та Алек сан дра Ву чи ћа За гре бу: Пред сед ник 
Ср би је Алек сан дар Ву чић 12. и 13. фе бру а ра 2018. бо-
ра вио је у зва нич ној по се ти За гре бу. По се та, ко ја је ду го 
на ја вљи ва на и од ла га на, има ла је два кључ на обе леж-
ја: на ја ву но вог по чет ка у од но си ма Бе о гра да и За гре ба, 
као и не при јат ну ат мос фе ру у ко јој се по се та од ви ја ла.

На кон што је пред сед ни ца Хр ват ске Ко лин да Гра бар 
Ки та ро вић бо ра ви ла у Бе о гра ду на ина у гу ра ци ји Алек-
сан дра Ву чи ћа за пред сед ни ка Ср би је (ма ја 2017), срп-
ска и хр ват ска јав ност су у ви ше на вра та спе ку ли са ле о 
по се ти срп ског пред сед ни ка За гре бу. И по ред на ја ва и 
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спе ку ла ци ја, услед за тег ну тих од но са две зе мље као и 
због су ко ба из ме ђу хр ват ске вла де и пред сед ни ка, зва-
ни чан по зив из За гре ба је ду го од ла ган. Ко нач но, по зив 
је сти гао 30. ја ну а ра 2018.74 а пред сед ник Ср би је по се тио 
је За греб већ 12. фе бру а ра. Ово је би ла пр ва зва нич на 
по се та срп ског пред сед ни ка Хр ват ској од 2010. го ди не.75

До по се те је до шло у сен ци та да но ве еска ла ци је од-
но са из ме ђу две зе мље: пре све га услед су ко ба по во дом 
из ло жбе о хр ват ским зло чи ни ма у Ја се нов цу, а ко ју је ор-
га ни зо ва ла Ср би ја у се ди шту УН у Њу јор ку76 као и због 
про те ста хр ват ских зва нич ни ка по во дом из ја ва ми ни стра 
од бра не Алек сан дра Ву ли на77. О са мој по се ти го во ри ло се 
као о шан си за от по чи ња ње ре ша ва ња го ру ћих про бле ма 
у од но си ма две зе мље, а у фо ку су су би ла пи та ња као што 
су по пра вља ње би ла те рал них по ли тич ких и еко ном ских 
од но са, суд би на не ста лих, спор око гра ни це на Ду на ву.

74  https://www.blic.rs/ve sti/po li ti ka/ko lin da-po zva la-vu ci ca-u-po-
se tu-hr va ti-i-sr bi-dva-sta ra-evrop ska-na ro da-su-to li ko/y0l75my

75  То ми слав Ни ко лић је 2013. бо ра вио у За гре бу, али по во дом 
це ре мо ни је зва нич ног ула ска те зе мље у ЕУ. Иако је 2013. та да шњи 
хр ват ски пред сед ник Иво Јо си по вић бо ра вио у зва нич ној по се ти Бе-
о гра ду, до уз врат не по се те Ни ко ли ћа ни ка да ни је до шло јер из За-
гре ба ни је упу ћен по зив.

76  https://dnev nik.hr/vi je sti/hr vat ska/mvep-upu tio-no tu-ve-
le po slan stvu-re pu bli ke-sr bi je-u-za gre bu-zbog-iz ja va-ivi ce-da ci-
ca---504675.html

77  https://dnev nik.hr/vi je sti/svi jet/alek san dar-vu lin-vu ci ca-ce-
u-za gre bu-do ce ka ti-us ta se-na-tr go vi ma-po ku sat-ce-do ci-do-nje-
ga---506030.html
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Уочи по се те пред сед ни ку Ву чи ћу се по сред ством 
адво ка та обра тио Дра ган Ва сиљ ко вић78 по зна ти ји 
као Ка пе тан Дра ган, ко га су Хр ват ској 2015. из ру чи ле 
аустра лиј ске вла сти и ко ји је сеп тем бра 2017. у Спли ту 
не пра во сна жно осу ђен на пет на ест го ди на за тво ра због 
рат них зло чи на79. Ва сиљ ко вић се жа лио на пре су ду и она 
се са да на ла зи пред Вр хов ним су дом Хр ват ске. У обра-
ћа њу пред сед ни ку Ср би је, Ва сиљ ко вић је ус твр дио да је 
Хр ват ска по га зи ла обе ћа ња да та аустра лиј ским вла сти-
ма да ће му се су ди ти за три кри вич на де ла, а не за пет 
за ко ја му се су ди ло. Срп ски пред сед ник се ни је огла сио 
по во дом овог пи та ња.

У Хр ват ској је пре о вла да вао по глед да је по се та пу на 
по ли тич ких ри зи ка80, као и да су две стра не ве о ма да ле-
ко од на прет ка у од но си ма81, док је из Бе о гра да по сла та 
по ру ка са не што ви ше оп ти ми зма82.

78  http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/story/9/po li ti ka/3028731/ka pe-
tan-dra gan-mo li-vu ci ca-da-se-po kre ne-nje go vo-pi ta nje-u-hr vat sko.html

79  https://www.ju tar nji.hr/vi je sti/hr vat ska/ka pe tan-dra gan-do bio-
15-go di na-za tvo ra-osu den-je-za-rat ne-zlo ci ne-po ci nje ne-nad-hr vat-
skim-voj ni ci ma-i-ci vi li ma/6586317/

80  https://www.ju tar nji.hr/vi je sti/hr vat ska/da vor-ivo-sti er-pred-
sjed ni ca-je-ri ski ra la-ka da-je-po zva la-vu ci ca-u-za greb-ali-taj-je-ri zik-
bio-oprav dan/7000701/, као и: http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/sto-
ry/11/re gion/3028417/vu ci ce va-po se ta-hr vat skoj-i-da lje-te ma.html

81  https://www.ju tar nji.hr/ko men ta ri/sr bi ja-za-na pre dak-pre ma-
eu-mo ra-ri je si ti-otvo re na-pi ta nja-s-hr vat skom/6992952/

82  Ви де ти из ја ву Ра си ма Ља ји ћа https://www.ju tar nji.hr/vi je sti/
svi jet/po sjet-alek san dra-vu ci ca-hr vat skoj-pri li ka-je-da-se-poc nu-rje-
sa va ti-otvo re na-pi ta nja/6997791/
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По се та се, ме ђу тим, од ви ја ла у сен ци тен зи ја и не-
при јат но сти. Пр во су хр ват ски чла но ви вла де по сла ли 
не ко ли ко оштрих по ру ка Бе о гра ду, као што су: из ја ва 
хр ват ског ми ни стра од бра не Да ми ра Кр сти че ви ћа да је 
„Ву чић до бро до шао у Хр ват ску али оче ку је мо из ви ње ње 
због ве ли ко срп ске агре си је на Хр ват ску“, или из ја ва хр-
ват ског пре ми је ра Плен ко ви ћа не по сред но пред по се ту, 
да Хр ват ска не ма на ме ру да по пу шта Ср би ји.83 У За гре бу 
су удру же ња хр ват ских „до мо бра на“ (при пад ни ка хр ват-
ске вој ске у вре ме се па ра ти стич ког ра та 1991–1995. го ди-
не) и екс трем не де сни це ор га ни зо ва ли про те сте на ко јем 
су до ми ни ра ле шо ви ни стич ке по ру ке и уста шки сим бо ли. 
По сла ник у са бо ру Ми ро Буљ по ку шао је да пре срет не 
срп ског пред сед ни ка по из ла ску из згра де хр ват ске вла-
де и до ба ци вао му је.84 То ком су сре та срп ског пред сед ни-
ка и хр ват ског пре ми је ра Плен ко ви ћа, хр ват ска стра на је 
по кре ну ла пи та ње рат не од ште те иако та те ма прет ход но 
ни је уса гла ше на при ли ком фор му ли са ња аген де.85

На кон по се те, пред сед ни ца Хр ват ске из ја ви ла је да је 
би ло по ку ша ја да се по се та пред сед ни ка Ср би је осу је ти, 
те да је би ла из не на ђе на што је пре ми јер Плен ко вић то ком 
са стан ка с Ву чи ћем по кре нуо пи та ње рат не од ште те.86

83  http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/story/11/re gion/3039708/
plen ko vic-hr vat ska-ne ma-na me ru-da-po pu sta-sr bi ji.html

84  https://www.ve cer nji.hr/vi je sti/mi ro-bulj-alek san dar-vu cic-1225928

85  https://www.tpor tal.hr/vi je sti/cla nak/plen ko vic-i-vu cic-raz go-
va ra li-o-rat noj-od ste ti-ali-ni su-se-slo zi li-fo to-20180212

86  http://rs.n1in fo.com/a366099/Svet/Re gion/Gra bar-Ki ta ro vic-
Ne ki-su-ze le li-da-osu je te-po se tu-Vu ci ca.html
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Тре ба на гла си ти да у од но си ма са Хр ват ском и по себ-
но у пи та њу ста ту са срп ске ма њи не, вла да Ср би је ни ка да 
ни је до би ла би ло ка кву по др шку уста но ва ЕУ или САД.

- Сте чај „Те сла бан ке“: Се дам го ди на од по кре та ња 
„Те сла бан ке“ она је пре ста ла са ра дом фе бру а ра 2018. 
го ди не.87 Са вет Хр ват ске на род не бан ке оце нио је да са-
на ци ја бан ке ни је у ин те ре су Хр ват ске, ни ти да је ну жна, 
као и да не ма на зна ка да би при ват ни ка пи тал мо гао да 
је спа се. Ра чун бан ке је бло ки ран и по кре нут је сте чај ни 
по сту пак.

Осно ва на 2011. на ини ци ја ти ву Срп ског на род ног 
ви је ћа, циљ „Те сла бан ке“ био је да обез бе ђу је раз вој-
не кре ди те за срп ске сре ди не у Хр ват ској. Де о ни ча ри 
бан ке су Ре пу бли ка Ср би ја и АП Вој во ди на са укуп но 
50,13%, РТБ „Ка пи тал“ са 9%, хр ват ске ком па ни је „Зви-
је зда“, „Кон чар“ и „Ђу ро Ђа ко вић“ са по око 9%, „Сла до-
ра на Жу па ња“ са 4,9%, две ком па ни је из Ср би је са укуп-
но 3,68%, и ма ли ди о ни ча ри са 7,14%. Укуп ни осни вач ки 
ка пи тал бан ке из но сио је 4,8 ми ли о на евра.

Од осни ва ња бан ка је по сло ва ла са гу бит ком. Кључ ни 
про блем за бан ку би ло је обез бе ђи ва ње аде кват ног осни-
вач ког ка пи та ла. Иако је 2016. на ја вље на ре ви та ли за ци ја 
бан ке кроз до ка пи та ли за ци ју, до то га ни је до шло. Бе о град 
и За греб ни су ус пе ли да се до го во ре да за јед но до ка пи та-
ли зу ју „Те сла бан ку“ и чи тав про је кат је про пао. Кључ ни 
пред став ни ци срп ских по ли тич ких и кул тур них ин сти ту-

87  https://www.tpor tal.hr/vi je sti/cla nak/hnb-pred lo zio-otva ra nje-
ste ca ja-nad-te sla-ban kom-fo to-20180221
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ци ја у Хр ват ској дис тан ци ра ли су се од ове бан ке од ка ко 
је по ста ло из ве сно да има фи нан сиј ске про бле ме.88

- За кон о „бра ни те љи ма“: Де цем бра 2017. хр ват ски 
Са бор усво јио је „За кон о пра ви ма хр ват ских бра ни те ља 
из До мо вин ског ра та“89 ко ји је Ср би ју озна чио као „агре-
со ра“, а Ср бе у Хр ват ској као са у че сни ке у „агре си ји“ (у 
су ко бу 1991–1995. го ди не). За кон ко јим се бра ни те љи ма 
про ши ру ју пра ва у од но су на по сто је ћа по др жа ла су 93 
за ступ ни ка, про тив је би ло пет на ест, а су здр жа них три.

У тек сту За ко на – ко ји хр ват ски се па ра ти стич ки рат 
на зи ва „До мо бран ским“ – на во ди се да се ра ди о „пра-
вед ном, ле ги тим ном, обрам бе ном и осло бо ди лач ком“ 
ра ту. У чла ну је дан, у тач ки „ц“ се ка же: „хр ват ски бра-
ни те љи из До мо вин ског ра та бра ни ли су и об ра ни ли Ре-
пу бли ку Хр ват ску уну тар ме ђу на род но при зна тих гра-
ни ца од ору жа не агре си је ко ју је из вр ши ла Ср би ја, Цр на 
Го ра и Ју го сла вен ска на род на ар ми ја с ору жа ном по бу-
ном ди је ла срп ског пу чан ства у Ре пу бли ци Хр ват ској.“90

За кон је усво јен са не што ко ри го ва ним тек стом, јер су из 
ње га из ба че не „па ра вој не је ди ни це из БиХ“, а фор му ла ци ја 
„ве ли ки број при пад ни ка срп ске на ци о нал не ма њи не у Хр-
ват ској“ за ме ње на са „де лом срп ског пу чан ства у Ре пу бли-
ци Хр ват ској“. Ми мо ове раз ли ке текст За ко на прак тич но је 
уса гла шен са Де кла ра ци јом о до мо вин ском ра ту из 2000. го-
ди не, ко јом се, по ред оста лих, Ср би ја озна ча ва као агре сор.

88  https://www.slo bod na e vro pa.org/a/te sla-ban ka-hr vat ska/28146401.html

89  https://na rod ne-no vi ne.nn.hr/clan ci/slu zbe ni/2017_12_121_2758.html

90  Исто.
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Тро ји ца срп ских пред став ни ка у Са бо ру–Ми ло рад 
Пу по вац, Бо ри слав Ми ло ше вић и Дра га на Јец ков (ко ји 
по др жа ва ју ак ту ел ну вла ду пре ми је ра Плен ко ви ћа, ко ја 
је пред ло жи ла овај за кон) – би ли су уз др жа ни на гла са-
њу, а из њи хо ве за ступ нич ке гру пе ни је упу ћен ни је дан 
аманд ман на текст За ко на. У из ја ви за аген ци ју „Тан југ“ 
срп ски са бор ски за ступ ник Бо ри слав Ми ло ше вић ре као 
је: „Ни смо под не ли ни је дан аманд ман, а за кон је усво јен 
са 93 гла са“91, не же ле ћи да ко мен та ри ше ка ко је до шло 
до то га да се СДСС не ус про ти ви до но ше њу за ко на, на 
ко ји су, два ме се ца ра ни је, има ли при мед бе.

Ли дер СДСС, Ми ло рад Пу по вац, овим по во дом је 
из ја вио да раз у ме јав ност у Ср би ји ко ја ни је бла го на-
кло но при хва ти ла то што су три срп ска по сла ни ка би ла 
уз др жа на при ли ком до но ше ња овог за ко на и до дао да 
би во лео и да раз у ме ју по ло жај ње го ве стран ке у Хр ват-
ској. Он је за РТС по ру чио да то што су би ли уз др жа ни 
на гла са њу мо же зна чи ти и да су би ли про тив. Пу по вац 
је за По ли ти ку92 об ја снио да се ни су од лу чи ли да уло же 
аманд ма не на за кон, за ко ји су два ме се ца пре усва ја ња 
ре кли да је не при хва тљив93 – пре све га због ат мос фе ре 
ко ја је вла да ла у Са бо ру због из ри ца ња ха шке пре су де 
ге не ра ли ма из Хер цег-Бо сне, али и оно га што је Сло бо-

91  http://www.po li ti ka.rs/scc/cla nak/393874/Sa bor-Sr bi ju-ozna-
cio-kao-agre so ra-srp ski-za stup ni ci-uz dr za ni

92  http://www.po li ti ka.rs/scc/cla nak/393874/Sa bor-Sr bi ju-ozna-
cio-kao-agre so ra-srp ski-za stup ni ci-uz dr za ni

93  http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/ci/story/3/re gion/2886632/za-
kon-o-bra ni te lji ma-ne pri hva tljiv-za-sdss.html
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дан Пра љак ура дио у суд ни ци (за кон је усво јен је дан дан 
на кон из ри ца ња пре су де „Пр ли ћу и дру ги ма“, ка да је хр-
ват ски ге не рал Сло бо дан Пра љак из вр шио са мо у би ство 
у суд ни ци у Ха гу, по пив ши отров).

Зва нич на Ср би ја је оце ни ла да усва ја ње овог За ко на 
не до при но си по ми ре њу две стра не, док су по је ди ни по-
сла ни ци – по пут Ми о дра га Лин те – оце ни ли да је усва ја-
ње овог за ко на акт не при ја тељ ства. Из Европ ске уни је и 
НА ТО-а ни је би ло ре ак ци ја на усва ја ње овог за ко на.

- Ини ци ја ти ва за про ме ну устав ног за ко на о из бо ру 
по сла ни ка ма њи на: Сеп тем бра 2017. го ди не по сла ник 
екс трем но де сни чар ске Хр ват ске стран ке пра ва Ан то 
Ђа пић по кре нуо је ини ци ја ти ву за одр жа ва ње ре фе рен-
ду ма ко јим би би ла уки ну та по себ на ли ста за ступ ни ка 
ма њин ских за јед ни ца у хр ват ском Са бо ру94. Пре ма из ме-
на ма ко је су пред ло же не, за ступ ни ци ма њи на се ви ше не 
би би ра ли на одво је ним ли ста ма већ на оп штој из бор ној 
ли сти. Та ко ђе би се сма њио број за ступ ни ка у Са бо ру, са 
да на шњих мак си мал них 160 на 120, а про пор ци о нал но 
би се сма њио и број за ступ ни ка на ци о нал них ма њи на, са 
осам на шест. При том, тих шест за ступ ни ка на ци о нал них 
ма њи на не би мо гли да уче ству ју у гла са њу о по ве ре њу 
Вла ди или на гласaњу о за вр шном ра чу ну Вла де.95

94  https://www.dw.com/hr/re vi ta li za ci ja-ocva le-po li ti%C4%8Dke-
ka ri je re-na-ra%C4%8Dun-ma njin skih-pra va/a-40637717

95  https://ka me njar.com/zelj ka-mar kic-kod-spraj ca-ma njin ski-za-
stup ni ci-ne-tre ba ju-gla sa ti-o-vla di/
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Ини ци ја ти ва је до би ла ма ха ка да јој је по др шку да ла 
и Жељ ка Мар кић, пред сед ни ца удру же ња „У име оби-
те љи“ ко ја је ра ни је успе шно ор га ни зо ва ла при ку пља ње 
пот пи са за За кон о по ро ди ци. Бив ши хр ват ски пред сед-
ник Иво Јо си по вић оце нио је да за го вор ни ци ини ци ја-
ти ве „има ју иде ја ко је ни су ло ше“, али је оце нио да је 
крај њи циљ „мак ну ти и зга зи ти ма њи не“96, што за го вор-
ни ци ове иде је не ги ра ју на во де ћи да ини ци ја ти ва „ни је 
ан ти срп ска већ ан ти ко руп циј ска“97. Убр зо је фор ми ра-
на ко а ли ци ја „На род од лу чу је“ чи ји сто жер чи ни „У име 
оби те љи“, са ци љем да се при ку пи до во љан број пот пи са 
за ре фе рен дум.

Ре фе рен дум ска ини ци ја ти ва је де фи ни са ла два пи-
та ња. Пр во, уз пи та ње је су ли за то да „Са бор има нај-
ма ње 100, а нај ви ше 120 за ступ ни ка“, сто ји и „је сте ли 
за то да при пад ни ци на ци о нал них ма њи на има ју пра-
во би ра ти нај ви ше шест за ступ ни ка умје сто са да шњих 
осам“. Дру го пи та ње по све ће но је са мо ма њи на ма и гла-
си: „Је сте ли за то да за ступ ни ци на ци о нал них ма њи на 
од лу чу ју о свим пи та њи ма из над ле жно сти Са бо ра осим 
о по вје ре њу Вла ди и до но ше њу др жав ног про ра чу на?“ 
Ини ци ја ти ва „На род од лу чу је“ис та кла је да ова пи та-
ња сма тра кључ ним за „бо ље оси гу ра ње во ље би ра ча те 

96  https://www.tpor tal.hr/vi je sti/cla nak/jo si po vic-o-ini ci ja ti vi-iza-
ko je-sto ji-zelj ka-mar kic-ima ju-ne kih-do brih-ide ja-ali-oni-sa mo-ze le-
zga zi ti-ma nji ne-fo to-20180508

97  http://hr.n1in fo.com/a249785/Vi je sti/Zelj ka-Mar kic-Ini ci ja ti va-
za-re fe ren dum-ni je-an ti srp ska.html
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сма ње ње по ли тич ке тр го ви не и ко руп ци је“.98

Кра јем ма ја пред став ни ци ини ци ја ти ве „На род од-
лу чу је“ об ја ви ли су да су за пр во пи та ње при ку пи ли 
397.024 пот пи са, за дру го пи та ње 390.189 пот пи са.99

Зва нич на Ср би ја ни је ре а го ва ла на овај до га ђај, док 
је ли дер Ср ба у Хр ват ској Ми ло рад Пу по вац из ја вио да 
је реч о „ан ти ма њин ској и не де мо крат ској ини ци ја ти-
ви“100. Две нај ве ће хр ват ске стран ке – ХДЗ и СДП – на ја-
ви ле су про ти вље ње ре фе рен ду му ко ји би, ка ко је ис так-
ну то, во дио ума ње ну ма њин ских пра ва101.

- На ста вак хр ват ског шо ви ни зма пре ма Ср би ма: У 
Хр ват ској је и ове го ди не, као и ра ни јих, за бе ле жен ви-
сок ни во не тр пе љи во сти, мр жње и ве ли ки број шо ви-
ни стич ких и ра си стич ких ис па да пре ма при пад ни ци ма 
срп ске на ци о нал не за јед ни це.

„Ам не сти ин тер нешнл“ у из ве шта ју о ста њу људ ских 
пра ва у Хр ват ској за 2017/2018 го ди ну на во ди да „по ли-
ти ке хр ват ских вла сти од де цем бра 2017. ни су ус пе ле 

98  https://www.ju tar nji.hr/vi je sti/hr vat ska/bur ne-re ak ci je-na kon-
ini ci ja ti ve-udru ge-u-ime-obi te lji-taj-re fe ren dum-je-to ta li ta ran-hdz-
se-od-nje ga-mo ra-ogra di ti/7306549/

99  https://dnev nik.hr/vi je sti/hr vat ska/ini ci ja ti va-na rod-od lu-
cu je-ob ja vlju je-toc nu-broj ku-pri ku plje nih-pot pi sa-za-re fe ren-
dum---519005.html

100  https://www.ju tar nji.hr/vi je sti/hr vat ska/bur ne-re ak ci je-na kon-
ini ci ja ti ve-udru ge-u-ime-obi te lji-taj-re fe ren dum-je-to ta li ta ran-hdz-
se-od-nje ga-mo ra-ogra di ti/7306549/

101  https://dnev nik.hr/vi je sti/hr vat ska/an drej-plen ko vic-i-da vor-ber-
nar dic-pr vi-put-je di stve ni-su-pro tiv-jed nog-re fe ren du ma---516223.html



87

да ана ли зи ра ју и аде кват но при сту пе кр ше њу људ ских 
пра ва са ко ји ма се су о ча ва ју Ср би, Ро ми и сек су ал не за-
јед ни це“.102 И „Ху манс рајтс воч“ кон ста ту је да су Ср би 
ре дов но ме та дис кри ми на ци је у Хр ват ској.103

Из ве штај хр ват ског ом буд сма на за 2017. го ди ну у 
Уво ду ис ти че да је „Пре ма при пад ни ци ма срп ске на ци-
о нал не ма њи не при су тан ве ћи сту пањ со ци јал не дис-
тан це и пред ра су да, па и мр жње, што за по сље ди цу има 
јав не из ра зе не тр пе љи во сти“104. У Из ве шта ју ом буд сма-
на се на во ди да су то ком 2017. го ди не Ср би нај ви ше би-
ли жр тве уз не ми ра ва ња по на ци о нал ној осно ви.105 Ка-
да је реч о упо тре би је зи ка и пи сма, ом буд сман на во ди 
да „срп ски је зик и ћи ри лич но пи смо и да ље но си стиг му 
зло чи на и агре си је. Та ко ре зул та ти ис тра жи ва ња ‘Ста во-
ви и пер цеп ци је до ма ће јав но сти о на ци о нал ним ма њи-
на ма, из бје гли ца ма и ми гран ти ма’ Цен тра за ис тра жи-
ва ње ет нич но сти, др жа вљан ства и ми гра ци ја Фа кул те та 
по ли тич ких зна но сти Све у чи ли шта у За гре бу, ука зу ју да 
се код ди је ла ве ћин ског на ро да, на ро чи то у под руч ји ма 
у ве ћој мје ри по го ђе ни ма ра том, за хтје ви за дво је зич-

102  https://www.am nesty.org/en/co un tri es/euro pe-and-cen tral-
asia/cro a tia/re port-cro a tia/

103  https://www.hrw.org/euro pe/cen tral-asia/cro a tia

104  http://om bud sman.hr/hr/iz vje sca-2017/iz vje sce-pp-2017/
send/82-iz vje sca-2017/1126-iz vje sce-puc ke-pra vo bra ni te lji ce-za-
2017-go di nu, стра на 8.

105  http://om bud sman.hr/hr/iz vje sca-2017/iz vje sce-pp-2017/
send/82-iz vje sca-2017/1126-iz vje sce-puc ke-pra vo bra ni te lji ce-za-
2017-go di nu, стра на 19.
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но шћу до жи вља ва ју као про во ка ци ја, док би при пад ни-
ци ма срп ске ма њи не дво је зич ност пред ста вља ла сим-
бо лич ко при зна ње ин те гра ци је у хр ват ско дру штво.“106 
Сли ко вит је при мер из шко ле у Пле тер ни ци у Сла во ни ји, 
ка да су ро ди те љи алар ми ра ли шко лу, ло кал ну власт а 
ре а го ва ла је и Жу па ни ја, по во дом то га што су де ца у пр-
вом раз ре ду основ не шко ле до би ла за дат ке из ма те ма-
ти ке на ћи ри ли ци, за ко ју се ис по ста ви ла да ни је срп ска 
не го бу гар ска ћи ри ли ца.107

У из ве шта ју хр ват ског ом буд сма на се до да је да 
„пред став ни ци срп ске ма њи не ис ти чу ка ко њи хо ви при-
пад ни ци на и ла зе на при ти ске, ши ка ни ра ња и увре де 
због ис хо ђе ња особ них ис ка зни ца у ко ји ма су по да ци 
на пи са ни и на срп ском је зи ку и ћи ри ли ци, при мје ри це 
од стра не по ли циј ских слу жбе ни ка, те да се због то га ри-
јет ко од лу чу ју на дво је зич не до ку мен те“.108 Пре ма зва-
нич ним по да ци ма, у Хр ват ској се го ди шње из да око три 
хи ља де лич них ка ра та на ма њин ском је зи ку и пи сму, од 
че га је ве ли ка ве ћи на при пад ни ци ма ита ли јан ске ма њи-

106  http://om bud sman.hr/hr/iz vje sca-2017/iz vje sce-pp-2017/
send/82-iz vje sca-2017/1126-iz vje sce-puc ke-pra vo bra ni te lji ce-za-
2017-go di nu, стра на 40.

107  https://www.in dex.hr/vi je sti/cla nak/pa ni ka-u-ple ter ni ci-
zbog-ci ri li ce-u-sko li-a-ni tko-ni je-pro vje rio-o-ko jem-je zi ku-se-ra-
di/1031128.aspx

108  http://om bud sman.hr/hr/iz vje sca-2017/iz vje sce-pp-2017/
send/82-iz vje sca-2017/1126-iz vje sce-puc ke-pra vo bra ni te lji ce-za-
2017-go di nu, стра на 40
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не и тек сто ти нак при пад ни ци ма срп ске за јед ни це.109

Срп ска пра во слав на цр ква је и да ље ме та ван да ли-
зма и ад ми ни стра тив них оп струк ци ја. Аме рич ки Стејт 
ди парт мент је у из ве шта ју о ста њу људ ских пра ва у Хр-
ват ској за 2017.110 ука зао да се СПЦ у Хр ват ској су о ча ва 
са про бле ми ма ре сти ту ци је имо ви не.

На ста вље но је и бри са ње Ср ба из би рач ких спи ско-
ва. Од до но ше ња За ко на о пре би ва ли шту 2012. до апри-
ла 2017. у РХ је из по пи са би ра ча, а ти ме и еви ден ци је 
пре би ва ли шта, из бри са но укуп но 269.516 др жа вља на, 
од че га 152.974 Хр ва та, 61.624 осо ба не по зна те на ци о-
нал но сти, 40.103 Ср ба, 3.638 Бо шња ка, 2.236 Ал ба на ца 
и 1.492 Ро ма. У ко ре ла ци ји с по пи сом ста нов ни штва из 
2011, из еви ден ци је пре би ва ли шта од ја вље но је 3,95% 
Хр ва та и 21,5% Ср ба.111

Ср би у Хр ват ској сма тра ју да су за кон ска и прав на 
ре ше ња на ло кал ном ни воу че сто до не та са ци љем да се 
оне мо гу ћи раз вој и ја ча ње срп ских сре ди на. Из ве штај ом-
буд сма на на во ди и сле де ће: од ла же се об но ва срп ских 
ку ћа у сре ди на ма ко је су то ком ра та би ле под кон тро лом 
хр ват ских вла сти и на ко ји ма ни је би ло рат них су ко ба; 
оне мо гу ћа ва се ре ги стра ци ја срп ске основ не шко ле у Ву-

109  http://om bud sman.hr/hr/iz vje sca-2017/iz vje sce-pp-2017/
send/82-iz vje sca-2017/1126-iz vje sce-puc ke-pra vo bra ni te lji ce-za-
2017-go di nu, стра на 40

110  https://www.sta te.gov/do cu ments/or ga ni za tion/277395.pdf

111  http://om bud sman.hr/hr/iz vje sca-2017/iz vje sce-pp-2017/
send/82-iz vje sca-2017/1126-iz vje sce-puc ke-pra vo bra ni te lji ce-za-
2017-go di nu, стра на 48



90

ко ва ру; број не срп ске сре ди не и да ље не ма ју стру ју, иако 
су је има ле пре ра та: „До ступ ни по да ци по ка зу ју ка ко 
елек трич ну енер ги ју тре ба (по нов но) спо ји ти у 126 се ла и 
за се о ка те да ју још уви јек не ма пре ко 500 по врат нич ких 
до ма ћин ста ва, иако су ју има ла при је ра та.“112

У Хр ват ској је и да ље је дан од нај по пу лар ни јих пе-
ва ча Мар ко Пер ко вић Томп сон, ко ји у сво јим пе сма ма 
ве ли ча уста штво и на чи јим кон цер ти ма се ви де уста шки 
и дру ги на ци стич ки сим бо ли и обе леж ја. Ко ли ко је уста-
штво у Хр ват ској ду бо ко све до чи и по да так да су хр ват-
ски фуд ба ле ри на Свет ском пр вен ству у Ру си ји јед ну од 
по бе да про сла ви ли пе ва ју ћи уста шку пе сму Томп со на 
ко ја са др жи сти хо ве „Чуј те, срп ски до бро вољ ци, бан до, 
чет ни ци, сти ћи ће вас на ша ру ка и у Ср би ји“.113 За па ље не 
су и срп ске за ста ве. О овом до га ђа ју из ве сти ли су и по је-
ди ни за пад ни ме ди ји114, али ни је би ло ре ак ци је ФИ ФА-е. 
Ни су ре а го ва ли ни вла да у За гре бу, ни уста но ве Ср би је.

Хр ват ске вла сти на ста ви ле су са ра ни је уста но вље-
ном прак сом да Ср бе у Хр ват ској на зи ва ју „хр ват ским 
Ср би ма“ а при мет но је да и да ље функ ци о ни ше та ко-
зва на „Хр ват ска пра во слав на цр ква“ (ХПЦ). Иако не при-

112  http://om bud sman.hr/hr/iz vje sca-2017/iz vje sce-pp-2017/
send/82-iz vje sca-2017/1126-iz vje sce-puc ke-pra vo bra ni te lji ce-za-
2017-go di nu, стра на 48

113  http://www.rts.rs/pa ge/sport/sr/%D0%A0%D1%83%D1%81%
D0%B8%D1%98%D0%B02018/story/2774/ve sti/3178234/hr vat ski-
re pre zen ta tiv ci-sla vi li-uz-tomp so no vu-pe smu.html

114  https://inews.co.uk/sport/fo ot ball/world-cup/de jan-lo vren-fa-
scist-na zi-col la bo ra tor-us ta se-song-boj na-ca vo gla ve/
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зна та од Срп ске пра во слав не цр кве или би ло ко је дру-
ге зва нич не ин сти ту ци је, ова ор га ни за ци ја – ко ја ву че 
осни вач ке ко ре не из до ба уста шке НДХ – на ста ви ла је 
са де ло ва њем и пре по зна та је од хр ват ских вла сти. Ма-
ја ове го ди не, уз по др шку ка то лич ке цр кве у Хр ват ској, 
ор га ни зо ва на је про мо ци ја две но ве књи ге о „Хр ват ској 
пра во слав ној цр кви“, а би скуп ка то лич ке цр кве у Хр ват-
ској из ја вио је да би „би ло ло гич но“ да слу жбе но по сто ји 
ХПЦ.115

- Раст нео фа ши зма и по здрав „За дом спрем ни“: У 
про те клих го ди ну да на у Хр ват ској је на ста вље но са ве-
ли ча њем уста штва и ја ча њем нео фа ши зма. При ја вље ни 
су број ни ин ци ден ти у ко ји ма су на срп ским ку ћа ма и 
спо ме ни ци ма ис цр та ни уста шки/на ци стич ки сим бо ли и 
ис пи са не увре дљи ве по ру ке.116 Ка да је о уста штву реч, 
кљу чан до га ђај био је спор у ве зи са спо мен-та блом са 
по ру ком „За дом спрем ни“ у Ја се нов цу ко ја је по ста вље-
на још 2016. го ди не.

Хр ват ски вој ни ве те ра ни су де цем бра 2016. у цен-
тру Ја се нов ца, не да ле ко од уста шког кон цен тра ци о ног 
ло го ра, от кри ли спо мен-обе леж је на ко јем је укле са но 
за „За дом спрем ни“, по здрав ко ји су у Дру гом свет ском 
ра ту ко ри сти ле уста ше, Хр ва ти ко ји су би ли са ве зни ци 

115  https://hr vat ska pra vo slav na cr kva.fi les.wor dpress.com/2018/05/
gk-o-hpc-13-05-20182.jpg

116  https://www.slo bod na dal ma ci ja.hr/dal ma ci ja/split-zu pa ni ja/
cla nak/id/511093/sra mot ni-us ta ski-sim bo li-go di na ma-sto je-na-iz la-
zu-iz-vr li ke-vlast-ih-re dom-osu u je-ali-ni tko-ih-ne-di ranbsp39to-cr ta-
ju-oni-sta-su-bes po sle ni-i-sa mo-iu-po-ka fi ci ma39
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на ци стич ке Не мач ке и спро ве ли ге но цид над Ср би ма, 
Је вре ји ма и Ро ми ма на про сто ру оку пи ра не Кра ље ви не 
Ју го сла ви је. По во дом по ста вља ња овог обе леж ја у хр-
ват ској јав но сти и вла сти се 2016. по ве ла де ба та о то ме 
да ли би тре ба ло ски ну ти та блу, че му су се про ти ви ли 
мно ги у хр ват ској вла сти, укљу чу ју ћи и ми ни стра прав де 
ко ји је из ја вио да не ма упо ри шта у за ко ну да се то обе-
леж је укло ни.117 Та бла је ски ну та сеп тем бра 2017. да би 
од мах би ла по ста вље на у ме сту Нов ска, све га не ко ли ко 
ки ло ме та ра од Ја се нов ца.118

На кон ре ак ци ја до ма ће и де ла ме ђу на род не јав но сти 
на уста шку та блу у Ја се нов цу, Хр ват ска вла да је мар та 
2017. осно ва ла ко ми си ју – „Ви је ће за су о ча ва ње с по сље-
ди ца ма вла да ви не не де мо крат ских ре жи ма“119. Овај по-
тез је био сво је вр стан усту пак хр ват ским де сни ча ри ма 
ти ме што је, уме сто фо ку си ра ња на ус по ста вља ње ја сног 
од но са пре ма уста штву, у исти кош ста вљен и по ли тич ки 
си стем из вре ме на ко му ни стич ке Ју го сла ви је, што је ин-
ди рект но омо гу ћи ло ре ла ти ви за ци ју уста штва. Ко ми си-
ја је има ла рок да у два на ест ме се ци (до по чет ка мар та 
2018) вла ди до ста ви пре по ру ке шта убу ду ће да се ра ди 
са „уста шким и ко му ни стич ким сим бо ли ма“. Не по сред-

117  http://hr vat ska-da nas.com/2017/08/26/bo snja ko vic-ne ma-za-
kon skog-upo ri sta-za-ski da nje-hos-ove-plo ce-s-po zdra vom-za-dom-
sprem ni/

118  http://rs.n1in fo.com/a316209/Svet/Re gion/Ukla nja nje-us ta ske-
ta ble-iz-Ja se nov ca.html

119  http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/ci/story/3/re gion/2649742/hr-
vat ska-osno va la-ko mi si ju-o-us ta sa ma-i-par ti za ni ma.html
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но пред об ја вљи ва ње пре по ру ка ко ми си је, уну тар са мог 
те ла из био је спор ка да је део чла но ва ин си сти рао да 
се ко му ни зам и ко му ни стич ки сим бо ли по пут пе то кра ке 
из јед на че са фа ши стич ким сим бо лом уста штва.120 Ко-
ми си ја је, 28. фе бру а ра 2018. го ди не до ста ви ла за кључ-
ке и пре по ру ке у ко ји ма се ка же да је уста шки по клич 
„За дом спрем ни“ не у ста ван, али у из у зет ним си ту а ци-
ја ма, уз прет ход но при ба вље ну до зво лу, ипак до пу стив 
(ка да се ко ри сти у окви ру сим бо ла од но сно гр ба „Хр ват-
ских обрам бе них сна га“ (ХОС) бу ду ћи да је ре ги стро ван 
њи хо вим ста ту тар ним од ред ба ма, и то са мо да озна чи 
ме ста где су стра да ли при пад ни ци ХОС-а), док зве зда 
пе то кра ка ни је спор на.121 Хр ват ски пре ми јер од ба цио 
је тврд ње да се овим омо гу ћа ва не што што је про тив но 
хр ват ском Уста ву ко ји у чла ну 39 за бра њу је „ра сну или 
вјер ску мр жњу  или би ло ко ји об лик не сно шљи во сти“.122

Упо ре до са овим слу ча јем, хр ват ски де сни чар ски 
по сла ник Ми ро Буљ зах те вао је од хр ват ске вла де од-
го вор о „чет нич ким спо ме ни ци ма у Хр ват ској“123, а реч 
је о над гроб ним спо ме ни ци ма Ср би ма са тла да на шње 
Хр ват ске ко ји су по ги ну ли то ком ра та. Вла да Хр ват ске 

120  https://www.in dex.hr/vi je sti/cla nak/su tra-se-oce ku je-od lu ka-
od lu ka-vi je ca-o-za bra ni-pe to kra ke-i-za-dom-sprem ni/1028720.aspx

121  http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/story/11/re gion/3055316/hr-
vat ska-za-dom-sprem ni-mo ze-po ne kad-pe to kra ka-ni je-spor na.html

122  https://www.za kon.hr/z/94/Ustav-Re pu bli ke-Hr vat ske

123  https://www.ju tar nji.hr/vi je sti/hr vat ska/ko ji-je-stav-vla de-o-
ukla nja nju-cet nic kih-spo me ni ka-u-hr vat skoj-mi ro-bulj-na-fa ce bo o-
ku-ostao-zgro zen-od go vo rom-jad na-ze mljo-na pa ce na/6927009/
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је од го во ри ла да се ти спо ме ни ци мо гу укло ни ти „са мо 
ако су ре зул тат ка жњи вог дје ла“, на вео је Буљ ци ти ра ју-
ћи од го вор ко ји је до био из хр ват ске вла де.

Су коб по во дом ту ма че ња про шло сти: Дру ги свет ски 
рат и се па ра ти стич ки рат у Хр ват ској де ве де се тих

Хр ват ска и да ље има озбиљ них про бле ма са су о ча ва-
њем с про шло шћу.

Три го ди не за ре дом ор га ни зу ју се одво је не ко ме мо-
ра ци је жр тва ма уста шког ге но ци да у Ја се нов цу124: зва-
нич на ко ме мо ра ци ја хр ват ске др жа ве и, не за ви сно од 
ње, ко ме мо ра ци ја ко је ор га ни зу ју срп ске и је вреј ске за-
јед ни це. Као по вод за бој кот зва нич не ко ме мо ра ци је на-
во ди се раст уста штва у Хр ват ској. И да ље тра је кам па-
ња ре ла ти ви за ци је бро ја жр та ва у Ја се нов цу а хр ват ска 
др жа ва се отво ре но про ти ви ор га ни за ци ји ма ни фе ста-
ци ја ко је по ка зу ју сли ку о зло чи ну.125

И 2018. го ди не, као и прет ход них де вет, одр жа на је 
ко ме мо ра ци ја за око 40.000 уста шких жр та ва у Ја дов-
ну код Го спи ћа. На ску пу ко ји је одр жан у ор га ни за ци ји 
СНВ-а, је вреј ских и ром ских удру же ња и хр ват ских ан-
ти фа ши ста, пред ста вље на је но ва спо мен-пло ча с хро-
но ло ги јом до га ђа ја у ло го ри ма Го спић-Ја дов но-Паг, где 
су од 1941. уби ја ни и у ја ме или у мо ре по ба ца не хи ља де 

124  https://www.tpor tal.hr/vi je sti/cla nak/boj kot-dr zav ne-ko me mo-
ra ci je-u-ja se nov cu-tre cu-go di nu-za re dom-a-evo-ka ko-je-i-za sto-sve-
po ce lo-fo to-20180421

125  http://rs.n1in fo.com/a359560/Ve sti/Ve sti/Iz lo zba-o-Ja se nov cu-
u-UN.html
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Је вре ја, Ро ма, Ср ба.126 У Ја дов ну се го ди на ма одр жа ва ју 
две ко ме мо ра ци је: јед на у ор га ни за ци ји СНВ-а и уз по-
др шку хр ват ске др жа ве и дру га ко ју ор га ни зу је Удру же-
ње по то ма ка и по што ва ла ца ком плек са уста шких ло го ра 
Ја дов но 1941. из Ба ња лу ке, и ко јој при су ству ју пред став-
ни ци Ре пу бли ке Срп ске и Ср би је.

`У Хр ват ској је на ста вље но са исто риј ским ре ви зи-
о ни змом ко ји ума њу је уло гу и зло чи не хр ват ског уста-
шког ре жи ма у Дру гом свет ском ра ту као и број срп ских, 
ром ских, је вреј ских и дру гих жр та ва у зло чи ни ма ко је су 
по чи ни ли Хр ва ти.

`У Хр ват ској све отво ре ни је ра сте по др шка ко ме мо-
ра тив ном ску пу у Блај бур гу127 на ко ме се тра ди ци о нал-
но про мо ви ше уста штво и уста шки сим бо ли, уз уче шће 
пред став ни ка ка то лич ке цр кве у Хр ват ској. На ко ме мо-
ра ци ји апри ла 2018. ми су је пред во дио за дар ски над-
би скуп и пред сед ник Хр ват ске би скуп ске кон фе рен ци-
је Же ли мир Пу љић. По кро ви тељ ску па био је хр ват ски 
Са бор, а оку пље ни ма се обра тио и пред сед ник Са бо ра 

126  https://dnev nik.hr/vi je sti/hr vat ska/ko me mo ra ci ja-u-ja dov nom-
i-no va-spo men-plo ca---521645.html

127  Реч је о до га ђа ју из Дру гог свет ског ра та, ка да је де се так хи-
ља да при пад ни ка уста шких сна га и из бе глих ци ви ла по ку ша ло да се 
про би је до са ве знич ких сна га у Аустри ји пре ко Блај бур га, ка ко би 
из бе гли ју го сло вен ске пар ти за не, али су их за пад ни са ве зни ци вра-
ти ли на зад. Том при ли ком у су ко би ма са пар ти за ни ма стра дао је 
ве ли ки број уста ша, оста так је за ро бљен а део је стре љан. Око ин-
тер пре та ци је овог до га ђа ја по сто је број на спо ре ња хр ват ских и ју го-
сло вен ских/срп ских исто ри о гра фа.
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Го ран Јан дро ко вић.128 Ме ђу при сут ни ма су би ли број ни 
хр ват ски зва нич ни ци: члан Пред сед ни штва БиХ  Дра ган 
Чо вић, хр ват ски ми ни стар др жав не имо ви не Го ран Ма-
рић, ко ји је иза сла ник пред сед ни це Ко лин де Гра бар Ки-
та ро вић, као и ми ни стар ве те ра на То мо Ме двед у име 
пре ми је ра Ан дре ја Плен ко ви ћа. Ко ме мо ра ци ји су при-
су ство ва ли и пот пред сед ник хр ват ског Са бо ра Ми ли јан 
Бр кић, пред сед ник са бор ског Од бо ра за рат не ве те ра не 
Јо сип Ђа кић, по сла ни ци Ан те Ба бић, Иван Ши пић, Бру-
на Есих, Злат ко Ха сан бе го вић и Жељ ко Гла сно вић и се-
кре тар Са бо ра Да вор Ор ло вић. За ни мљи во је да су ор-
га ни за то ри по зва ли уче сни ке да ове го ди не не до но се 
уста шка обе леж ја због ри го ро зне кон тро ле аустриј ске 
по ли ци је.129 Ове го ди не ор га ни зо ван је и кон тра скуп под 
на зи вом „Не уста ша ма“ на ко ме су се оку пи ли пред став-
ни ци ан ти фа ши стич ких ор га ни за ци ја из Евро пе, а гра-
до на чел ник Блај бур га из ја вио је за бри ну тост за то што 
скуп „ода свуд при вла чи сим па ти зе ре уста шког ре жи-
ма“.130 Зва нич на Ср би ја ни је ре а го ва ла.

Хр ват ска је и ав гу ста 2017. као и ра ни јих го ди на др-
жав ном це ре мо ни јом про сла ви ла опе ра ци ју „Олу ја “из 
ав гу ста 1995. Цен трал на це ре мо ни ја одр жа на је у Кни-
ну, а у про сла ви су уче шћа узе ле и хр ват ске ору жа не 

128  http://vi je sti.hrt.hr/443319/ko me mo ra ci ja-u-po vo du-73-go di-
snji ce-ble i bur ske-tra ge di je

129  https://www.slo bod na e vro pa.org/a/ble i burg-us ta ski-sim bo-
li/29215485.html

130  Исто.
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сна ге. Ма ни фе ста ци ји до ми ни ра ју на ци о на ли стич ке и 
шо ви ни стич ке по ру ке ко је Ср бе у Хр ват ској озна ча ва ју 
као зло чин це а Ср би ју као „агре со ра“: При ли ком опе-
ра ци је „Олу ја“ уби је но је око 2.000 при пад ни ка срп ског 
на ро да, а нај ма ње 250.000 њих је прог на но из Хр ват-
ске. Пре ма еви ден ци ји, ко ја је уса гла ше на са хр ват ском 
стра ном, укуп но се са про сто ра Хр ват ске око 2.400 ли-
ца во ди као не ста ло, од ко јих је око 1.400 осо ба срп ске 
на ци о нал но сти, 403 срп ска др жа вља ни на, а оста ли су 
Ср би ко ји су свој не ста нак при ја ви ли срп ској ко ми си ји, 
од но сно ко ји су про те ра ни и прог на ни.131 Ни ко од по чи-
ни ла ца ни је осу ђен за ове зло чи не.

Но вем бра 2017. Ха шки три бу нал за ка зао је из ри ца ње 
пре су де у слу ча ју „Пр лић“. Ха шки суд по твр дио је да је 
по сто јао удру же ни зло чи нач ки по ду хват с ци љем ет нич-
ког чи шће ња де ло ва БиХ, на чи јем че лу је био пр ви хр-
ват ски пред сед ник Фра њо Туђ ман. Хр ват ска је на ја ви ла 
оспо ра ва ње за кљу ча ка из пре су де.132 Суд је по твр дио и 
пр во сте пе ну пре су ду од два де сет го ди на за тво ра Сло-
бо да ну Праљ ку. У то ку чи та ња пре су де Пра љак је уз вик-
нуо да је он од ба цу је и по пио отров од ко га је ка сни је 

131  Из го сто ва ња Вељ ка Ода ло ви ћа, пред сед ни ка Вла ди не ко ми-
си је за не ста ле осо бе, на РТС-у, пре не то у тек сту у днев ни ку Блиц. 
Го ди шњи ца `Олује`: Ср би ја ће ин си сти ра ти на ра све тља ва њу суд-
би не свих не ста лих, Блиц, 02. 8. 2013, http://www.blic.rs/Ve sti/Po li ti-
ka/396791/Go di snji ca-Ol, сајт по се ћен 15.07. 2017.

132  http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/ci/story/3/re gion/2954719/re ak-
ci je-u-hr vat skoj-na kon-do ga dja ja-u-ha gu.html
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пре ми нуо.133 Овај до га ђај лан си рао је но ви та лас хр ват-
ског н ац и он ал изма уп ерен пре св ега пр отив С рба. В ећ-
ина х рва тских м ед ија и п ој ед ини п ол ит ич ари су Пра љка 
оп ис али као ј ун ака и х ер оја134 иако је ос уђен за на јт еже 
ра тне зл оч ине. У З агр ебу је о рг ан из ован к ом ем ор ати вни 
скуп к оме су пр ис уств ов али м ин истри и в ис оки п ол ити-
чки фун кц и он ери Х рва тске.135

Би ла те рал ни од но си

Иако су и Бе о град и За греб у про те клих го ди ну да-
на на ја вљи ва ли по тре бу за по пра вља њем од но са, до 
озбиљ ни јег по ма ка ни је до шло. Обе стра не су оце ни-
ле по се ту пред сед ни ка Ср би је За гре бу фе бру а ра 2018. 
као ве ли ки до га ђај, али он ни је уро дио по ма ци ма у од-
но си ма. На про тив, пре као и по сле по се те, од но си две 
зе мље на ста ви ли су да се по гор ша ва ју уз број не слу ча-
је ве де мар ша, про тест них но та и не при ја тељ ских из ја-
ва на обе стра не.

Уочи ко ме мо ра ци је жр тва ма уста шког ге но ци да у 
Ја се нов цу, Хр ват ска је апри ла 2018. про гла си ла срп ског 
ми ни стра од бра не Алек сан дра Ву ли на не по жељ ном 

133  http://www.no vi list.hr/Vi je sti/Hr vat ska/SO KANT NA-SNIM KA-
Po gle daj te-tre nu tak-kad-je-Pra ljak-u-sud ni ci-po pio-bo ci cu-s-otro vom

134  https://www.in dex.hr/vi je sti/cla nak/za sto-vo de ci-svjet ski-me di ji-
o-pralj ku-go vo re-jed no-a-hr vat ski-ne sto-sa svim-dru go/1011196.aspx

135  https://www.tpor tal.hr/vi je sti/cla nak/ko me mo ra ci ja-za-pralj ka-
bez-dr zav nog-vr ha-no-uz-sha ke spe a rea-i-kla pu-dra ca-fo to-20171211
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осо бом.136 Ср би ја је уз вра ти ла истом ме ром, про гла сив-
ши хр ват ског ми ни стра од бра не Да ми ра Кр сти че ви ћа 
не по жељ ном осо бом.137 Истог ме се ца у Бе о гра ду је бо-
ра вио пред сед ник Са бо ра Хр ват ске са де ле га ци јом са-
бор ских за ступ ни ка. Та да је у Скуп шти ни Ср би је до шло 
до ин ци ден та ка да су по сла ни ци де сни чар ске Срп ске 
ра ди кал не стран ке, пре ма тврд њи са мих ра ди ка ла, га-
зи ли за ста ву Хр ват ске у пар ла мен ту и из не ли не га тив не 
по ру ке на ра чун хр ват ских пред став ни ка. Хр ват ска де-
ле га ци ја је та да пре ки ну ла по се ту Ср би ји.138 Тим по во-
дом Хр ват ска је уру чи ла про тест ну но ту Ср би ји, што је 
срп ски ам ба са до ру За гре бу од био да при ми ре кав ши 
да је срп ски пред сед ник „Ву чић у За гре бу до жи вео го-
ре не при јат но сти, па ни је пре ки дао по се ту“.139

То ком про те кле го ди не го во ри ло се и о тр ци у на о-
ру жа њу из ме ђу Бе о гра да и За гре ба, а тим по во дом су 

136  http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/ci/story/3/re gion/3113263/za-
greb-vu lin-ne po ze ljan-u-hr vat skoj-.html

137  h tt p : / / w w w . n o  v o  s t i . r s / % D 0 % B 2 % D 0 % B 5 % D 1 % 8 1
% D 1 % 8 2 % D 0 % B 8 / % D 0 % B D % D 0 % B 0 % D 1 % 8 1 % D 0 % B -
B%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%B-
B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.393.html:724344-
%D0%9A%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%
B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D
0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%99%D0%B0%D0%BD-%D1%83-
%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8-%D1

138  http://rs.n1in fo.com/a380847/Ve sti/Hr vat ska-de le ga ci ja-pre ki-
nu la-po se tu-Sr bi ji.html

139  http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/ci/story/1/po li ti ka/3110125/vu cic-
u-za gre bu-do zi veo-go re-ne pri jat no sti-pa-ni je-pre ki dao-po se tu.html
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обе др жа ве сла ле не зва нич не по ру ке да су ја че од дру-
ге стра не и да се на о ру жа ва ју.140

Зна чај ни јих по ма ка у од но си ма две зе мље би ло је на 
при вред ном пла ну. Пре ма по да ци ма При вред не ко мо-
ре Ср би је, укупнa рoбнa рaзмeнa из ме ђу Ср би је и Хр-
ват ске у 2017. го ди ни из но си ла је 1,027 ми ли јар ди евра 
и бе ле жи по ве ћа ње за 14,2% у од но су на исти пе ри од 
2016. го ди не. Из воз у Хр ват ску из но сио је 550,6 ми ли о-
на евра, што је за 17,5% ви ше у од но су на исти пе ри од 
2016. го ди не. Увоз из Хр ват ске се по ве ћао за 10,3% у 
од но су на исти пе ри од 2016. го ди не и из но сио је 476,3 
ми ли о на евра. Ср би ја је та ко за бе ле жи ла су фи цит у 
роб ној раз ме ни ко ји је из но сио 74,3 ми ли о на евра. По-
кри ве ност уво за из во зом из но си ла је 115,62 %.141

Апри ла 2018. у Бе о гра ду је отво ре но пред став ни-
штво Хр ват ске при вред не ко мо ре. Као што смо спо ме-
ну ли, тим по во дом је у Бе о гра ду бо ра вио и пред сед ник 
хр ват ског Са бо ра, Го ран Јан дро ко вић што је би ла пр ва 
зва нич на по се та ви со ког хр ват ског по ли ти ча ра Ср би-
ји у про те клих не ко ли ко го ди на.142 Хр ват ска вла да је 
дан уочи по се те пред сед ни ка Ср би је усво ји ла пред-

140  h tt p s : / / w w w . a p  n e w s . c o m / 4 e b e 8 e 5 0 6 b 8 e 4 c a  a  a  e  a -
ce9ea6e113fab

141  http://pks.rs/Do cu ments/Cen tar%20za%20bi la te ral nu%20
sa rad nju%20i%20ko or di na ci ju%20 ra da%20pred stav ni%C5%A1ta  
va/%D0. pdf

142  http://www.rts.rs/pa ge/sto r i  es/sr/story/13/eko no mi-
ja/3107868/hr vat ska-pri vred na-ko mo ra-po sle-pet-go di na-po no vo-u-
be o gra du.html
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лог за ко на, а ма ја ме се ца и усво ји ла За кон о упра вља-
њу др жав ном имо ви ном143 ко ји је омо гу ћио хр ват ским 
вла сти ма да упра вља ју не крет ни на ма из бив ше СФРЈ 
за ко је ни су ре ше ни имо вин ско-прав ни од но си. Овим 
за кон ским из ме на ма оште ћен је ве ли ки број фир ми из 
Ср би је и дру гих ре пу бли ка бив ше Ју го сла ви је, ко је су 
има ле имо ви ну у Хр ват ској, оте ту то ком ра та. Срп ски 
еко но ми сти су оце ни ли да су ове за кон ске из ме не за-
пра во по ку шај да се пред у хи тре пре су де Су да за људ-
ска пра ва у Стра збу ру по ту жба ма срп ских пред у зе ћа 
ко ји ма је имо ви на оте та.144 Ре жим Алек сан дра Ву чи ћа 
ни је ре а го вао.

Ср би ја и Хр ват ска и да ље ни су на пра ви ле кон кре-
тан по мак у ре ша ва њу те ри то ри јал ног спо ра у ве зи са 
гра ни цом на Ду на ву. Та ко ђе, не ма по ма ка ни у ре ша ва-
њу пи та ња не ис пла ће них пен зи ја Ср би ма из Хр ват ске у 
пе ри о ду од 1991. до 1996. го ди не.145

Ка да је реч о европ ским ин те гра ци ја ма Ср би је, Хр ват-
ска је у ви ше на вра та по ку ша ла да бло ки ра да љи по мак 
Бе о гра да ка Европ ској уни ји, би ло ка да је реч о отва ра њу 

143  https://di rekt no.hr/do mo vi na/evo-ko je-no vo sti-do no si-no vi-za-
kon-o-upra vlja nju-dr zav nom-imo vi nom-123644/

144  https://me di um.com/@Sve do kOn li ne/%C5%A1amar-iz-za gre-
ba-dan-pre-po zi va-vu%C4%8Di%C4%87u-da-do%C4%91e-u-po se tu-
7cbc98d5639e

145  http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/story/11/re gion/2625512/ka-
da-ce-za greb-re si ti-pi ta nje-srp skih-pen zi ja.html
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но вих пре го ва рач ких по гла вља146, или у ис ту пи ма хр ват-
ских по сла ни ка у Европ ском пар ла мен ту и Са ве ту Евро пе, 
где ре дов но из но се не га тив не ста во ве на ра чун Ср би је.

Ре пу бли ка Ср би ја и Ср би у Хр ват ској

Ср би ја пре ко упра ве у МСП-у за ди ја спо ру и Ср бе у 
ре ги о ну одр жа ва ре до ван кон такт са пред став ни ци ма 
Ср ба у Хр ват ској оку пље ним у СДСС-у. То ком про те кле 
го ди не ни су за бе ле же не зна чај ни је ин ве сти ци је из Ср-
би је у срп ске сре ди не, ни ти ика ква ор га ни зо ва на ак-
тив ност у по гле ду еко ном ског ја ча ња срп ских кра је ва 
и очу ва ња срп ског иден ти те та и кул ту ре у Хр ват ској. 
Ка ко је ра ни је спо ме ну то, до са да је ди на ве ћа ин ве-
сти ци ја од др жа ве Ср би је – „Те сла бан ка“ – за вр ши ла 
се не слав но од ла ском ове бан ке у сте чај.

Уло га ме ђу на род не за јед ни це

При мет но је да и по ред број них при ме ра не тр пе љи-
во сти, шо ви ни зма, мр жње пре ма Ср би ма у Хр ват ској, 
као и че стих по ку ша ја За гре ба да зло у по тре би по зи ци-
ју чла ни це ЕУ и бло ки ра на пре до ва ње Ср би је, ме ђу на-
род на за јед ни ца, пре све га Бри сел, иг но ри ше овај про-
блем. Европ ски зва нич ни ци го ди на ма од би ја ју да се 
из ја сне о број ним ин ци ден ти ма на ре ла ци ји Бе о град–
За греб као и по во дом кр ше ња пра ва Ср ба у Хр ват ској 

146  https://www.ve cer nji.hr/vi je sti/hr vat ska-je-bi la-iz ri ci to-pro tiv-
otva ra nja-po gla vlja-33-u-pre go vo ri ma-sr bi je-s-eu-1213422
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ко ја су га ран то ва на та мо шњим за ко ни ма и уста вом. На 
пе то го ди шњи цу при сту па ња Хр ват ске ЕУ, пред сед ник 
Европ ске ко ми си је Жан Клод Јун кер из ја вио је да „Хр-
ват ска има по зи тив ну уло гу у ЕУ“.147

За кљу чак

По ло жај Ср ба у Хр ват ској је из у зет но лош и по гор-
ша ва се из го ди не у го ди ну. Чи ње ни це да се у срп ске 
сре ди не не ула же, да не ма за ин те ре со ва но сти хр ват-
ских вла сти да по мог не по вра так прог на них Ср ба, као 
и отво ре но кр ше ње ма њин ских пра ва Ср ба од стра не 
ра зних хр ват ских ор га на и ин сти ту ци ја – по ка зу ју да је 
по ло жај срп ске за јед ни це у Хр ват ској нео др жив. Ср би 
су по ли тич ки и еко ном ски го то во у пот пу но сти раз би-
је ни, стиг ма ти зо ва ни и под кон стант ним јав ним при ти-
ском, што ће за ве ро ват ну по сле ди цу има ти њи хов не-
ста нак за не ко ли ко де це ни ја.

Ср би су ре дов но из ло же ни си сте мат ској мр жњи и 
дис кри ми на ци ји на на ци о нал ној, вер ској и сва кој дру-
гој иден ти тет ској осно ви. Го то во све што има ве зе са 
срп ским иден ти те том (је зик, пи смо, ве ро и спо вест, кул-
тур ни и на ци о нал ни сим бо ли) у хр ват ској јав но сти је 
озна че но као не га тив но. У Хр ват ској де це ни ја ма до ми-
ни ра стиг ма ти за ци ја Ср ба у јав ном (на ро чи то по ли тич-
ком) дис кур су и они су ре дов но пред ста вље ни као не-
при ја те љи хр ват ског на ро да и др жа ве.

147  http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/ci/story/3/re gion/3185771/jun-
ker-hr vat ska-ima-po zi tiv nu-ulo gu-u-eu.html
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За бри ња ва чи ње ни ца да је на ци о нал ни екс тре ми зам 
и фа ши зам у Хр ват ској про те клих го ди на осна жен зва-
нич ном (др жав ном) по др шком ре ла ти ви за ци је хр ват-
ских зло чи на над Ср би ма, Је вре ји ма и Ро ми ма у Дру-
гом свет ском ра ту, се па ра ти стич ком ра ту 1991–1995, и 
по нов ном по пу ла ри за ци јом уста шког фа ши стич ког по-
здра ва „За дом спрем ни“, чи ја је упо тре ба на од ре ђен 
на чин до зво ље на иако је су прот на устав ној од ред би о 
за бра ни ши ре ња на ци о нал не и вер ске мр жње.

По ра жа ва ју ћа је чи ње ни ца да ме ђу на род на за јед-
ни ца – и по ред број них ана ли за о кр ше њу људ ских пра-
ва срп ске ма њи не – отво ре но иг но ри ше хр ват ски на ци-
о нал ни екс тре ми зам и нео-фа ши зам ко ји је у тој зе мљи 
на по мо лу, а ко ји се нај че шће ис по ља ва над Ср би ма.

Ка да је реч о срп ској за јед ни ци у Хр ват ској, она је 
ма ло број на, ма те ри јал но и ка дров ски осла бље на и ве-
ли ким де лом при ла го ђе на по тре ба ма хр ват ске по ли-
тич ке ели те.

Ср би ја и да ље не ма план ску и до бро ор га ни зо ва ну 
по ли ти ку пре ма Хр ват ској. За раз ли ку од Хр ват ске ко ја 
има са свим де фи ни сан (не га ти ван) став пре ма Ср би ма 
у Хр ват ској и срп ској др жа ви, др жа ње Ср би је се сво ди 
ви ше на по ли ти ку ре ак ци је на не га тив не ко ра ке За гре-
ба, без ду бљег стра те шког пла на у по гле ду по пра вља ња 
по ло жа ја Ср ба и по зи ци је Ср би је.

У та квим окол но сти ма пи та ње је да ли је уоп ште мо-
гу ће утвр ди ти би ло ка кву по ли ти ку ко ја би до при не ла 
очу ва њу и по пра вља њу по ло жа ја срп ске ма њи не у Хр-
ват ској. Би ло ка ква ак тив ност Ср би је по овом пи та њу, 
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уко ли ко има за циљ да бу де успе шна а не са мо „пред-
ста ва“ за јав ност, мо ра ла би да бу де во ђе на на ба рем 
три по ља: ди рект не ин ве сти ци је у срп ске сре ди не у 
Хр ват ској и ја ча ње ве за са Ср би јом; за ла га ње ка ко код 
хр ват ских вла сти та ко и у ме ђу на род ној за јед ни ци да 
у пу ној ме ри бу ду по што ва на пра ва Ср ба; ани ми ра ње 
ме ђу на род не за јед ни це да по ка же ве ће ин те ре со ва ње 
за си сте мат ску дис кри ми на ци ју и на си ље ко јим су Ср-
би у Хр ват ској го ди на ма из ло же ни.
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ИЗ ВЕ ШТАЈ О ПО ЛИ ТИЧ КИМ 
ПРА ВИ МА СРП СКОГ НА РО ДА  
НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ – 
КО СО ВУ-УН МИК ЗА 2017–2018. ГО ДИ НУ  

Не ис пу ња ва ње од ред би Бри сел ског спо ра зу ма

То ком 2017. и 2018. го ди не ни је до шло до на прет ка у 
пре го ва рач ком про це су из ме ђу Ср би је, ЕУ и Ко со ва-УН-
МИК ни ти у да љем спро во ђе њу Бри сел ског спо ра зу ма. 
Упр кос чи ње ни ци да су ко сов ске вла сти од Ср би је до би ле 
мно го број не уступ ке – од ула ска Ср ба у по ли ци ју на ста-
ју ће ал бан ске др жа ве, пра во су ђе, до ре ша ва ња гра нич-
ног упра вља ња, вла сни штва над од ре ђе ним не по крет-
но сти ма, по зив ног бро ја за Ко со во-УН МИК... – ни је ни 
за по че то фор ми ра ње За јед ни це срп ских оп шти на. Ова 
за јед ни ца скром них овла шће ња, ства ра на уз ја сну на ме-
ру да ма ло број ним и изо ло ва ним Ср би ма ни ка да не бу ду 
до пу ште на она пра ва ко ја су мо но лит ни и број ни Ал бан-
ци ужи ва ли у СР Ср би ји и СФР Ју го сла ви ји, на и шла је на 
оп ште нео до бра ва ње Ал ба на ца. И док са да шњи пред-
сед ник Ко со ва-УН МИК и пот пи сник Бри сел ског спо ра зу-
ма Ха шим Та чи ни је учи нио мно го да овај спо ра зум спро-
ве де, пре ми јер К-У Ра муш Ха ра ди нај из ја вио је, по сле 
пет го ди на од пот пи си ва ња спо ра зу ма и све по ли тич ке и 
суд ске рад ње око ње га, да ће овај уго вор „пре гле да ти“ и 
оце ни ти да ли га тре ба спро ве сти. У сва ком слу ча ју, баш 
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као што су при ли ком пре го во ра по ку ша ва ли да ство ре 
ЗСО са ал бан ском ве ћи ном, из ве сно је да ће по ред од ла-
га ња ал бан ски по ли ти ча ри по ку ша ти да са ста ве њен ста-
тут са овла шће њи ма да ле ко ужим не го што је крат ким и 
ја сним сло вом Бри сел ског спо ра зу ма до го во ре но. 

И док Бри сел ски спо ра зум ни је спро ве ден на ста-
вљен је ди пло мат ски су коб око при зна ња Ко со ва-УН-
МИК. До сре ди не ју ла 2018. Ко со во-УН МИК је под 
на зи вом „Ре пу бљик Ко со ва“ при зна ло 111 др жа ва чла-
ни ца УН. Реч је о 58% од 193 чла ни це УН. То ком прет-
ход не го ди не до го ди ло се да две но ве др жа ве чла ни-
це УН при зна ју не за ви сност Ко со ва-УН МИК а да три (а 
оче ку је се и че твр та) по ву ку при зна ње. Та ко су Ма да-
га скар148 и Бар ба дос149 при зна ли не за ви сност, а Су ри-

148  „Ma da ga ska ri e njeh shte tin e Kosovës“, Te le gra fi, 25.11.2017, 
https://te le gra fi.com/ma da ga ska ri-e-njeh-shte tin-e-ko so ves/ , (сајт 
по се ћен 14. 6. 2018).

149  „Bar ba do si njeh pavarësinë e Kosovës“, Ko ha, http://www.ko ha.
net/ar be ri/75744/bar ba do si-njeh-pa va re si ne-e-ko so ves/, (сајт по се-
ћен 14. 6. 2018).
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нам150, Бу рун ди151 и Ли бе ри ја152 су при зна ње по ву кли. 
Био је то без сум ње успех срп ске по ли ти ке. Ипак, пред-
сед ник Ре пу бли ке Ср би је Алек сан дар Ву чић је од ина-
у гу ра ци је ле та 2017. ја сно и не дво сми сле но ста јао на 
ста но ви шту да пи та ње трај ног ста ту са Ко со ва тре ба 
што пре ре ши ти. Твр дио је да „за мр зну ти кон фликт“ не 
од го ва ра Ср би ји и да је по треб но при хва ти ти „те шка 
ре ше ња“ и „су о чи ти се са ствар но шћу“. При ли ком по-
се те Ру ској Фе де ра ци ји, срп ски пред сед ник је ис пи ти-
вао мо гућ ност да за не ка кво при зна ње Ко со ва до би је 
по др шку зва нич не Мо скве. У из ја ва ма зва нич ни ка Ср-
би је, пре о вла да ва ла је по ру ка да су спрем ни да при-
зна ју не за ви сност „уко ли ко до би ју не што за уз врат“. У 
мар ту 2018. у СР Не мач кој су две стра не, пре ма ин фор-
ма ци ја ма ко ји ма рас по ла же На пред ни клуб, раз го ва-
ра ле о раз ме ни те ри то ри ја. На вод но су се на чел но спо-
ра зу ме ле да за обла сти се вер но од ре ке Ибар за ме не 
ет нич ки мо но лит не кра је ве око Пре ше ва (за пад но од 

150  „Су ри нам по ву као при зна ње Ко со ва”, РТС, 31. 10. 2017, http://
www.rts.rs/pa ge/sto ri es/ci/story/1/po li ti ka/2922887/su ri nam-po vu-
kao-pri zna nje-ko so va.html , (сајт по се ћен 14. 6. 2018).

151  “No te Ver ba le”. Mi ni stry of Ex ter nal Re la ti ons and In ter na ti o nal 
Co o pe ra tion (Bu run di), 15. 02. 2018. Re tri e ved 25. 02. 2018, http://
mfa.gov.rs/sr/ima ges/sli ke/desk top/17022018_no ta_01.jpg , (сајт по-
се ћен 14 06 2018).

152  „Li be ri ja po vu kla pri zna nje Ko so va; Da čić: Ovo je do kaz da su 
po vla če nja U PU NOM ZA MA HU“, BLIC, 20. 06. 2018, https://www.
blic.rs/ve sti/po li ti ka/li be ri ja-po vu kla-pri zna nje-ko so va-da cic-ovo-je-
do kaz-da-su-po vla ce nja-u-pu nom-za ma hu/ehe3tgs , (сајт по се ћен 20 
06 2018).
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ауто-пу та и же ле знич ке пру ге ко ји би оста ли у са ста ву 
Ср би је). Ова кви раз го во ри за у ста вље ни су за хва љу ју ћи 
не рас по ло же њу САД, тач ни је ди пло ма та сред њег ран-
га ко ји су на ви кли на по пу шта ње срп ске стра не и ни су 
спрем ни да при хва те ком про ми сни до го вор осим уко-
ли ко им врх аме рич ке др жа ве та ко не што не пред ста ви 
као циљ по ли ти ке. Ка сни је је пред сед ник Ву чић го во-
рио о ком пен за ци ји ко ја ни је те ри то ри јал на. Из ве сно 
је, ме ђу тим, да је то ком 2018. при ти сак око ре ша ва ња 
ста ту са Ко со ва-УН МИК ума њен. Упр кос то ме пред сед-
ник Ву чић је не дав но на ја вио ре фе рен дум ко јим би 
гра ђа ни Ср би ји тре ба ло да се опре де ле о не ком за са-
да не ја сном пи та њу у ве зи са ста ту сом. 

На Ко со ву и Ме то хи ји су на па ди на Ср бе и то ком 
прет ход не го ди не би ли че сти. Ипак, то ком 2017–2018. 
го ди не је тај иона ко ве ли ки број до дат но по ве ћан. 153 

То ком ове го ди не у усло ви ма за сто ја у пре го во ри ма, 
хап ше ња Ха ра ди на ја у Фран цу ској и бој ко та ко сов ских 
уста но ва од стра не срп ских пред став ни ка под стак ну-
тог оп штом си ту а ци јом, ти на па ди су по ста ли још че-

153  „Br na bić: Pri zna nje Ko so va ne bi bi lo kom pro mis“, N1 in fo, 19. 
6. 2018, http://rs.n1in fo.com/a397535/Ve sti/Br na bic-Pri zna nje-Ko-
so va-ne-bi-bi lo-kom pro mis.html; No vi na pad na Sr be na Ko so vu: Ka-
me no va na po ro di ca Za rić, 24. 1. 2018, https://www.sr bi ja da nas.com/
ve sti/hro ni ka/no vi-na pad-na-sr be-na-ko so vu-ka me no va na-po ro di ca-
za ric-2018-01-24; Na pad na srp ske no vi na re na Ko so vu, 20. 4. 2018, 
https://www.da nas.rs/dru stvo/na pad-na-srp ske-no vi na re-na-ko so vu/; 
Но ви ин ци дент на Ко со ву: На пад на ам бу лан ту у се лу Но ва ке, 31. 
5. 2018, https://stan dard.rs/2018/05/31/no vi-in ci dent-na-ko so vu-na-
pad-na-am bu lan tu-u-se lu-no va ke/ (сајт по се ћен 21. 6. 2018).
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шћи.154 На па да је би ло то ли ко да их је чак и пред став-
ник си ле за штит ни це ал бан ске ко сов ске не за ви сно сти, 
ам ба са дор САД у При шти ни Грег Де ла ви, озна чио као 
„уз не ми ру ју ћи број ин ци де на та пре ма по је дин ци ма из 
срп ске за јед ни це на Ко со ву“.155 По чет ком го ди не за-
тег ну ти од но си су до се гли вр ху нац уби ством Оли ве ра 
Ива но ви ћа, пред сед ни ка опо зи ци о не пар ти је СДП, во-
ђе срп ског от по ра из 1999/2000, ре форм ског по ли ти ча-
ра ко ји је уче ство вао у де мо крат ским срп ским вла да ма 
и био жр тва суд ског про го на при вре ме них уста но ва на 
Ко со ву и Ме то хи ји.156 Че ти ри го ди не ра ни је под не раз-
ја шње ним окол но сти ма уби јен је Ива но ви ћев бли ски 
са рад ник. Вла сти у Бе о гра ду су сме ста по че ле да хва ле 
Ива но ви ћа (ко га су крат ко вре ме ра ни је бе со муч но гр-
ди ле и кле ве та ле), а као мо гу ће из вр ши о це на зна чи ле 

154  „Уче ста ли на па ди на имо ви ну Ср ба на КиМ“, РТС, 14. 1. 2018, 
http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/ci/story/124/dru stvo/3002576/uce sta-
li-na pa di-na-imo vi nu-sr ba-na-kim.html , (сајт по се ћен 14. 6. 2018); 
„Ву чић: На па ди на ко сов ске Ср бе ко ор ди ни са ни и ис пла ни ра ни“, 
Но ви стан дард, 08. 06. 2018, (сајт по се ћен 2. 6. 2018).

155  „Ame rič ki am ba sa dor za KiM: Uz ne mi ru ju ći na pa di na Sr be“, 
Da nas, https://www.da nas.rs/dru stvo/ame ric ki-am ba sa dor-za-kim-
uz ne mi ru ju ci-na pa di-na-sr be/, (сајт по се ћен 2. 6. 2018).

156  „Уби јен Оли вер Ива но вић, по го ђен са шест ме та ка из пи што-
ља“, РТС, 16. 1. 2018, http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/ci/story/134/
hro ni ka/3004194/pu ca no-na-oli ve ra-iva no vi ca.html, (сајт по се ћен 20 
06 2018).
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су ал бан ске екс тре ми сте.157 Уско ро су по че ли да оп ту-
жу ју ал бан ске уста но ве за оп струк ци ју ис тра ге. 

Оп ту жни ца за на вод но по чи ње не рат не зло чи не 
про тив Ра му ша Ха ра ди на ја пред сед ни ка Али јан се за 
бу дућ ност Ко со ва, јед не од ути цај них пар ла мен тар них 
стра на ка на Ко со ву и Ме то хи ји још увек је на сна зи. По-
чет ком ја ну а ра 2017. он је ухап шен у Фран цу ској, али 
та мо шње пра во су ђе ни је има ло са мо стал но сти ни сна ге 
да га из ру чи пра во суд ним ор га ни ма де мо крат ске Ср би-
је. Све га де вет ме се ци ка сни је Ха ра ди нај је иза бран за 
пред сед ни ка Вла де Ко со ва. За ње гов из бор гла са ли су 
и по сла ни ци Срп ске ли сте. Ха ра ди нај је по сту па њу на 
ме сто пре ми је ра из ја вио и да Срп ска ли ста, ко ја је по-
ста ла део Вла де и до би ла три ми ни стар ска ме ста, ни је 
јав но из не ла по себ не усло ве да би по др жа ла ње гов ка-
би не ту.158

По след њих да на мар та 2018. у ор га ни за ци ји Кан це-
ла ри је за КиМ у Ко сов ској Ми тро ви ци је ор га ни зо ван 
сег мент „уну тра шњег ди ја ло га“ о ста ву Ср би је о бу ду-
ћем ста ту су Ко со ва и Ме то хи је. Иако на из глед без о-

157  Срп ски опо зи ци о на ри на Ко со ву и Ме то хи ји, ме ђу тим, не ма ју 
мно го сум њи и јед но ду шно оп ту жу ју пр ве љу де кри ми нал них струк-
ту ра ко је су још пре до ла ска на власт СНС-а под кон тро лом вла сти у 
Бе о гра ду. „Ra da Traj ko vić: Shva ti li ko je Oli ver tek ka da ga vi še ne ma“, 
N1–in fo, 17. 1.2018, http://rs.n1in fo.com/a357485/Ve sti/Ve sti/Ra da-
Traj ko vic-o-Oli ve ru-Iva no vi cu.html, (сајт по се ћен 2. 6. 2018).

158  „Ha ra di naj iza bran za pre mi je ra Ko so va“, Blic, 09. 9. 2017, 
https://www.blic.rs/ve sti/po li ti ka/ha ra di naj-iza bran-za-pre mi je ra-ko-
so va/63qw51g , (сајт по се ћен 20. 6. 2018).
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па сан по ку шај да бу де раз вод ње но, ре ла ти ви зо ва но и 
ле ги ти ми зо ва но си сте мат ско по пу шта ње зва нич не Ср-
би је кад је реч о ста ту су от це пље не по кра ји не, ко ме су 
уоста лом прет хо ди ли та ко ђе нео д ре ђе ни са стан ци са 
углед ним прав ним струч ња ци ма и спор ти сти ма, ово га 
пу та су ал бан ске вла сти од би ле да до зво ле ула зак пред-
став ни ци ма срп ске вла де на че лу са Мар ком Ђу ри ћем 
на те ри то ри ју К-У.159 Ка да су ови упр кос овој за бра ни 
до пу то ва ли у Ко сов ску Ми тро ви цу и при су ство ва ли са-
стан ку, спе ци јал не је ди ни це ко сов ске по ли ци је су их 
на па ле и из вр ши ле на си ље над уче сни ци ма. Из ме ђу 
оста лог ухап шен је и Мар ко Ђу рић ко ји као ди рек тор 
вла ди не кан це ла ри је има ранг ми ни стра јед не не за ви-
сне др жа ве. Ђу рић је ту чен и ву чен у по ни жа ва ју ћем 
по ло жа ју ули ца ма Ми тро ви це. Пре ма не ким ин фор ма-
ци ја ма, кри ми нал ци бли ски те ро ри стич кој ОВК су га ву-
кли за кра ва ту и фо то гра фи са ли се по ред ње га док су 
га др жа ли не при род но по гну тог са са ви је ним ру ка ма. 
Овај чин ал бан ских вла сти иза звао је оштре ре ак ци је 
јав но сти у Ср би ји. Мно ги су, ме ђу тим, ука зи ва ли да је 
ова ква ак тив ност, ина че у дру гим при ли ка ма опре зно и 
си сте ма тич но при пре ма на, за циљ има ла да скре не па-
жњу јав но сти, да су при том и ал бан ска и срп ска стра на 
има ле по ли тич ке ко ри сти од ова квог ис хо да. По сле ди-
цом су по сла ни ци Срп ске ли сте и ми ни стри Ср би у Вла-
ди Ко со ва-УН МИК огла си ли на пу шта ње ових уста но ва. 

159  Ова за бра на из ре че на је на осно ву спо ра зу ма ко ји стра на ма 
да је то пра во.
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Ме ди ји су ка сни је спе ку ли са ли да је тај из ла зак био 
ви ше не го фор ма лан и да сво јим из ла ском они ни ти су 
пре ста ли да оба вља ју сво је функ ци је, ни ти су по ву кли 
сво ју по др шку Ха ра ди на је вој вла ди. Иако је би ло мно го 
раз ло га за бој кот ра да уста но ва: по чев од за сто ја у пре-
го во ри ма у ко ји ма је Ср би ја ис пу ни ла зна ча јан део оба-
ве за, а ала бан ска стра на ни је ни ти јед ну, пре ко не раз-
ре ше них на па да и уби ста ва, ко нач но на па да на Мар ка 
Ђу ри ћа – ипак, већ по чет ком ма ја пред став ни ци Срп ске 
ли сте би ли су го сти пре ми је ра К-У Ха ра ди на ја на про-
сла ви ро ђен да на Али јан се за бу дућ ност Ко со ва!160  Ре-
пу бли ка Ср би ја ни је зна чај ни је ре а го ва ла, ни је ре ци мо 
за тра же на ни ван ред на сед ни ца СБ УН. 

Пи та ње при ва ти за ци је Ру дар ског ба се на „Треп ча“ 
отво ре но је и то ком 2018. го ди не. Две го ди не од до но-
ше ња За ко на о Треп чи од стра не ко сов ске скуп шти не 
оста ла је чи ње ни ца да при штин ске вла сти ни су ус пе ле 
да зна чај ни је про ме не си ту а ци ју, по себ но на де лу, ма-
њем (че ти ри од три де сет руд ни ка), ко ји се на ла зи на 
те ри то ри ја ма на ко ји ма ве ћин ски жи ве Ср би. Пи та ње 
вла сни штва, око ко га ме ђу на род на упра ва ни је има ла 

160  „PI LI I SLA VI LI SA RA MU ŠEM: Srp ska li sta na ro đen da nu Ha ra di-
na je ve stran ke!“, Sr bin.in fo, 05. 05. 2018, https://sr bin.in fo/2018/05/05/
pi li-i-sla vi li-sa-ra mu sem-srp ska-li sta-na-ro djen da nu-ha ra di na je ve-
stran ke/?lang=lat (сајт по се ћен 21. 6. 2018); Ни је за то ве ро ват но ни 
чу до што је на про ре жим сој, стро го кон тро ли са ној те ле ви зи ји Хе пи 
оба вљен вр ло по во љан ин тер ву са Ра му шем Ха ра ди на јем у ко ме овај 
го во ри срп ски. Ci ri li ca TV HAPPY, 17. 4. 2018.https://www.youtu be.
com/watch?v=Uv HEQ1d7gJw, (сајт по се ћен 21. 6. 2018).
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исти став као и ал бан ске вла сти у При шти ни оста ло је 
отво ре но. Руд ник је по де љен на два де ла, над јед ним 
упра вља Ал ба нац а над дру гим Ср бин, а вла сти Ко со ва-
УН МИК на сто је да отво ре ово пи та ње и ис кљу че Ср би ју 
и Ср бе из од лу чи ва ња о упра вља њу.161  

Од сту па ња на ме сто пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср-
би је, Алек сан дар Ву чић је у је да на ест раз ли чи тих при-
ли ка на гла сио ка ко су по треб ни број ни те шки ком про-
ми си, ка ко Ср би ја мо ра да до би је не што за уз врат ако 
при зна не за ви сност Ко со ва, пре ми јер ка Ана Бр на бић 
је ју на 2018. чак твр ди ла ка ко је „Ко со во би ло срп ско“. 
Ми ни стар спољ них по сло ва Ср би је Иви ца Да чић је у 
ви ше на вра та из ја вио ка ко би по де ла Ко со ва и Ме то хи-
је би ла ис прав но ре ше ње. Ка да би та ко не што из ја ви ли, 
они би се че сто ка сни је ис пра ви ли. При зна ње та ко ни је 
би ло при зна ва ње „не за ви сно сти“, већ, на про тив, „су о-
ча ва ње са ре ал но шћу“, по де ла Ко со ва и Ме то хи је ни је 
би ла од у ста ја ње од су ве ре ни те та над де лом др жав не 
те ри то ри је, већ „са мо раз гра ни че ње“... Из ве сно је да 
то ком 2018. срп ска вла да ни је би ла под та ко ве ли ким 
при ти ском за убр за но ре ша ва ње ста ту са Ко со ва. Ипак, 

161  „Ко ха ди то ре: Треп ча под јав но-при ват ним парт нер ством“, По-
ли ти ка, 11. 6. 2018, http://www.po li ti ka.rs/scc/cla nak/405333/Ko ha-di-
to re-Trep ca-pod-jav no-pri vat nim-part ner stvom , (сајт по се ћен 21 06 
2018); Про а ме рич ки из во ри на сто је да не ги ра ју или ма кар не спо ми-
њу ове аспек те пи та ња вла сни штва над Треп чом. „Trep ča dvi je go di ne 
sto ji u mje stu“, Ra dio Slo bod na Evro pa, 20. 3. 2018, https://www.slo-
bod na e vro pa.org/a/trep ca-rud nik-mi tro vi ca/29109505.html , (сајт по-
се ћен 21. 6. 2018).
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Ву чић је на ста вио са кам па њом ко ју мно ги по сма тра чи 
ви де као при пре му јав но сти за при зна ва ње не за ви сно-
сти Ко со ва.162 

Ко со во и Ме то хи ја су по ред Бо сне и Хер це го ви не по-
ли тич ки ен ти те ти из ко га је у од но су на укуп но ста нов ни-
штво оти шло нај ви ше до бро во ља ца у те ро ри стич ке вој-
ске на Бли ском ис то ку.163 У не ко ли ко при ли ка су то ком 
про те клих де сет го ди на те ро ри стич ке гру пе у ко ји ма су 
би ли ак тив ни Ал бан ци са Ко со ва и Ме то хи је спре ча ва не 
да из вр ше те ро ри стич ке на па де на те ри то ри ји Сје ди ње-
них Др жа ва.164 То ком прет ход не го ди не САД су из да ле 
упо зо ре ње сво јим гра ђа ни ма због опа сно сти од те ро ри-
зма на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је.165 Сре ди ном ма ја 
2018. пр во сте пе но су осу ђе ни оп ту же ни за пла ни ра ње 

162  „Vu čić na ja vlju je od lu ku za Ko so vo“, TV BN, 25. 02. 2018, http://
www.rtvbn.com/3894306/vu cic-na ja vlju je-od lu ku-za-ko so vo , (сајт 
по се ћен 21 06 2018).

163  Про це ње но је да се на ра ти шти ма Си ри је и Ира ка 2017. бо ри-
ло око 300 до бро во ља ца са Ко со ва и Ме то хи је. „Još je dan BOM BAŠ 
SA MO U BI CA sa KO SO VA po gi nuo u Si ri ji“, Blic, 21.06.2017, https://
www.blic.rs/ve sti/svet/jos-je dan-bom bas-sa mo u bi ca-sa-ko so va-po gi-
nuo-u-si ri ji/vdccqz4 , (сајт по се ћен 22 06 2018).

164  Иако су САД ра то ва ле про тив срп ског на ро да на КиМ, у Хр-
ват ској и БиХ, као што су пред во ди ле бом бар до ва ње Ср би је и Цр не 
Го ре ни је за бе ле жен те ро ри стич ки на пад ко ји би из ве ли Ср би (осим 
у хо ли вуд ским фил мо ви ма). 

165  „Stejt de part ment: Oprez na Ko so vu zbog te ro ri zma i ne mi ra“, 
N1 in fo, 13. 01. 2018, http://rs.n1in fo.com/a356408/Ve sti/Ve sti/Stejt-
de part ment-Oprez-na-Ko so vu-zbog-te ro ri zma-i-ne mi ra.html , (сајт 
по се ћен 22. 06. 2018).
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те ро ри стич ког на па да то ком утак ми це Ал ба ни ја–Изра-
ел 2016. го ди не.166 Оп ту же ни су се пре ма пре су ди бо-
ри ли за ства ра ње Ислам ске др жа ве на Бал ка ну. Кра јем 
де цем бра 2017. на Ко со ву су ухап ше не две осо бе због 
„про мо ви са ња те ро ри зма“.167 Ко сов ски ме ди ји ја ви ли су 
про шлог ле та да је на че лу кам повâ за обу ку же на до-
бро во ља ца на стра ни ИДИЛ-а у Си ри ји мла да Ал бан ка 
по име ну Ћа ми ле Та хи ри. Том при ли ком јав ност је оба-
ве ште на да се на стра ни Ислам ске др жа ве бо ре 44 же не 
са Ко со ва и њих 60 из БиХ.168

 

166  Za na Ci mi li, „Gru pa sa Ko so va osu đe na zbog pla ni ra nja te ro ri-
stič kog na pa da“, N1 in fo, 18. 05. 2018, http://rs.n1in fo.com/a389081/
Ve sti/Pre su da-za-te ro ri zam-na-Ko so vu.html , (сајт по се ћен 22. 06. 
2018); „Gru pa sa Ko so va osu đe na zbog pla ni ra nja te ro ri stič kog na pa-
da”, N1 in fo, 18. 5. 2018, http://rs.n1in fo.com/a389081/Ve sti/Pre su-
da-za-te ro ri zam-na-Ko so vu.html , (сајт по се ћен 22. 06. 2018).

167  „TE RO RI ZAM NA KO SO VU Uhap še ne dve oso be zbog pro mo vi-
sa nja eks tre mi stič kih gru pa“, Blic, 20. 12. 2017, https://www.blic.rs/
ve sti/hro ni ka/te ro ri zam-na-ko so vu-uhap se ne-dve-oso be-zbog-pro-
mo vi sa nja-eks tre mi stic kih-gru pa/4v90rcy , (сајт по се ћен 22 06 2018).

168  „Же не и те ро ри зам: Ал бан ка са Ко со ва на че лу кам по ва за 
обу ку же на џи ха ди ста”, ИН4С, https://www.in4s.net/ze ne-i-te ro ri-
zam-al ban ka-sa-ko so va-na-ce lu-kam po va-za-obu ku-ze na-dzi ha di sta/ 
, , (сајт по се ћен 22. 6. 2018).



117

ИЗ ВЕ ШТАЈ О ПО ЛИ ТИЧ КИМ 
ПРА ВИ МА СРП СКОГ НА РО ДА 
У РЕ ПУ БЛИ ЦИ МА КЕ ДО НИ ЈИ 
ЗА 2017–2018. ГО ДИ НУ  

Ста тус и ста ње вер ских и по ли тич ких пра ва од ре ђе не 
гру пе гра ђа на на те ри то ри ји би ло ко је др жа ве ни је мо-
гу ће ја сно и те мељ но ана ли зи ра ти и са гле да ти без уво да 
ве за ног за исто риј ске пред у сло ве, си ту а ци ју и по ло жај 
пред мет не др жа ве о ко јој је реч и ста ња пра ва оста лих 
гра ђа на, по го то во ве ћин ског на ро да по том и до ми нант-
не ма њи не.

Сход но то ме, по ло жај срп ског на ро да усло вљен је 
исто риј ским пред у сло ви ма, ста ту сом и по ло жа јем Ма-
ке до ни је у сми слу гло бал них и ре ги о нал них тен ден ци-
ја, ак ту ел ном кон јунк ту ром ме ђу соб них од но са ве ли ких 
си ла и, на по кон, од но сом две до ми нант не на ци о нал не 
за јед ни це, ма ке дон ске и ал бан ске.

Ка ко је ис прав но де фи ни сао проф. др Ми ло рад Ек-
ме чић, је дан од нај ве ћих срп ских исто ри ча ра, на про-
сто ру Бал ка на је ве ра во до дел ни ца на ци ја та ко да ни 
вер ски кри те ри јум не сме мо за не ма ри ти и за по ста ви ти.

ГЕ О СТРА ТЕ ШКИ ПО ЛО ЖАЈ. Још по чет ком 20. ве ка, 
Хал форд Ма кин дер, осни вач ге о по ли ти ке, ис прав но је 
уви део зна чај ге о граф ског по ло жа ја од ре ђе не те ри то-
ри је ко ја са ма по се би но си од ре ђе не спе ци фич но сти. 
Ко ли ко год од ре ђе ни ко ри до ри ко ји про ла зе кроз пред-
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мет ну те ри то ри ју пред ста вља ју од лич ну пре ми су и по-
тен ци јал за раз вој, то ли ко пред ста вља ју и ис ку ше ње у 
до ме ну раз ли чи тих ути ца ја и пре тен зи ја зе ма ља у окру-
же њу, на пр вом ме сту ве ли ких си ла. Мо рав ско-вар дар-
ска до ли на, кроз чи та ву исто ри ју, пред ста вља је дан од 
нај бит ни јих ко ри до ра Евро па – Бли ски ис ток, пред ста-
вља „вра та“ кроз ко ја су про ла зи ле вој ске, у оба прав ца, 
као и ко ри дор за раз ме ну ро ба и до ба ра. Та кав по ло жај 
за др жа ва и да нас па са мим тим оста је на ли сти нај ве ћих 
при о ри те та ве ли ких си ла. Ве за пред мет ног про сто ра са 
пре пле те ним ин те ре си ма око мо ре у за ко ји спа ја ју Цр-
но мо ре и Сре до зе мље је већ до бро по зна та исто риј ска 
кон стан та. Нај но ви ја де ша ва ња у ве зи са по тен ци јал ним 
то ко ви ма евро а зиј ских (ру ских) енер ге на та пре ма Евро-
пи, по зи ци ја НА ТО ба зе у око ли ни Уро шев ца, по зи ци ја 
Ру ског ху ма ни тар ног цен тра у Ни шу, кон стант но по ми-
ња ње из град ње ауто-пу та Драч–Ниш (ко ји мо же мо са-
гле да ва ти и ка ко НА ТО вој ну ко му ни ка ци ју од нај ве ћег 
зна ча ја)... сва ка ко овај про стор оста вља у жи жи ин те ре-
са ве ли ких си ла.

По сло вич но се за по ста вља и чи ње ни ца да се овај про-
стор на ла зи на исто риј ском пу ту про до ра Ва ти ка на169, 
оли че ном у ра ди кал ном и агре сив ном про зе ли ти зму170. 
По пра ви лу, све ак тив но сти Ва ти ка на су по кри ве не ве-

169  Пре драг Р. Дра гић Ки јук: „Ла тин ско хри шћан ство и бал кан ско 
ла тин ство“, Ca te na Mun di II, 419–447. 

170  Јо ван Ра до нић: „Рим ска ку ри ја и ју жно сло вен ске зе мље од ХVI 
до XIX ве ка“
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лом тај не и, пре вас ход но за хва љу ју ћи не за ин те ре со ва-
но сти на ших по ли тич ко-вер ских струк ту ра, на ме ре се 
уоча ва ју тек кад до ђе до фа зе ре а ли за ци је, што се кроз 
исто ри ју по ка за ло као пре ка сно и увек је узро ко ва ло не-
ста нак и/или ми гра ци ју ве ли ког бро ја Ср ба171. У скло пу 
с ти ме, раз у ме ва ју ћи Ек ме чи ће ву ка рак те ри за ци ју да је 
„ве ра во до дел ни ца на ци ја“ и на по ре Аустро у гар ске и ко-
му ни стич ког ре жи ма у СФРЈ на фор ми ра њу ма ке дон ске, 
бо сан ске172 и ал бан ске на ци је173, не ће нам би ти те шко 
пре по зна ти про це се ко ји се и да нас де ша ва ју, по го то во 
у до ме ну на став ка про це са фор ми ра ња но вих „на ци ја“, 
ус кра ћи ва ња на ци о нал них и вер ских пра ва Ср ба, фор-
си ра ња ка нон ски не при зна тих цр ка ва на у штрб СПЦ, на-
ме ра ка но ни за ци је на ци стич ких би ску па174 и сл. 

РЕ ГИ О НАЛ НИ ПО ЛО ЖАЈ. Ма ке до ни ја је окруженa 
др жа ва ма и на ро ди ма ко ји, сви ре дом, ни су ре ши ли 
сво је на ци о нал но пи та ње. Про це си, ко ји су у За пад ној 
Евро пи за вр ша ва ни кра јем 19. ве ка (ује ди ње ње Ита ли-
је и Не мач ке), на на шим про сто ри ма су за ка сни ли и ни-
ка да до кра ја и те мељ но ни су за вр ше ни и пред ста вља ју 
чвр сту осно ву за из ве сне бу ду ће су ко бе. Део тог про бле-

171  Вик тор Но вак: „Маг нум кри мен I-II“

172  То ми слав Кра ља чић: „Ка ла јев ре жим у Бо сни и Хер це го ви ни 
1882–1903.“

173  Те о до ра То ле ва: „Ути цај Аустро у гар ске им пе ри је на ства ра ње 
ал бан ске на ци је 1896–1908.“

174  http://hr.n1in fo.com/a253252/Vi je sti/Ka no ni za ci ja-Ste pin ca-
ide-do bro-u-pra vom-smje ru.html (сај то ви у вом по о гла вљу по се ће ни 
10 07 2018)
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ма ле жи ка ко у про ме ни кон цеп та на ци о нал ног ује ди-
ње ња (ко ји се у 19. ве ку ба зи рао на истом или слич ном 
је зи ку док је у по то њем 20. ве ку пре о вла да ла вер ска 
осно ва) та ко у ин те ре си ма ве ли ких си ла ко ји ма је Бал-
кан увек слу жио као мо не та за пот ку су ри ва ње, на ми ри-
ва ње и ком пен зо ва ње у том тре нут ку бит ни јих ин те ре са 
не нeкој дру гој стра ни све та. До да ју ћи на све ово чи ње-
ни цу да Ма ке до ни ја има отво ре на пи та ња са, бу квал но, 
свим су се ди ма (са Бу гар ском пи та ње је зи ка, иден ти те та 
и те ри то ри ја, са Грч ком пи та ње име на и исто ри је – Грч-
ка „Μεγάλη Ιδέα“, очи глед но је ја ча ње де сних еле ме на та, 
Злат на зо ра, по др жа них од ГПЦ ка ко по пи та њу Ма ке-
до ни је та ко и по пи та њу по ло жа ја Грч ке у ЕУ, са Ср би јом 
спор око не при зна те МПЦ, ду го го ди шњег про го на СПЦ, 
при зна ња не за ви сно сти Ко со во175 и по др шка истом пред 
УНЕ СКО и пот пу ног ус кра ћи ва ња вер ских пра ва Ср ба, 
про блем ал бан ског ире ден ти зма...) до ла зи мо до за кључ-
ка да си ту а ци ја ни је до бра. Убр за но ши ре ње НА ТО са ве-
за ко ји, у из ну ди ци ка шње ња у на сту па њу пре ма ис то ку, 
ста вља Ма ке до ни ју у жи жу де ша ва ња и по ку ша ја су се да 
да кроз усло вља ва ња и еска ла ци ју по ли тич ких про бле-
ма ухва те по след њи воз ис пу ње ња сво јих на ци о нал них 
ци ље ва ве за них за пред мет ни про стор.

ИСТО РИЈ СКИ ОКВИ РИ. Срп ска др жа ва про сти ра ла 
се то ком сред њег ве ка у обла сти ма из ме ђу Вр ба са и Ла-
ба те из ме ђу Са ве и Ја дран ског мо ра. У вре ме нај ве ћег 

175  http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/story/11/re gion/21052/i-ma-
ke do ni ja-pri zna la-ne za vi snost-ko so va.html
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успо на сред њо ве ков не Ср би је, др жав на те ри то ри ја по-
ме ри ла се и про ши ри ла на југ до ли ном Вар да ра до Егеј-
ског мо ра. Упо ре до са ши ре њем др жав не те ри то ри је, 
по ме ра ло се и ста нов ни штво. 

Спе ци фич на те жи на и ва жност про сто ра да на шње 
Ма ке до ни је је, ако не ве ћа а он да сва ка ко у ни воу зна-
ча ја Ко со ва и Ме то хи је, ка ко за срп ски на род та ко за 
срп ску др жав ност. У Ма ке до ни ји је ве ли ки део сред њо-
ве ков ног на сле ђа по ве зан са вре ме ном сто го ди шње вла-
да ви не Не ма њи ћа и њи хо вих на след ни ка.176 

Осман ско осва ја ње (14–15. век) до ве ло је до та ла са 
на род них се о ба. Из обла сти Вар да ра, да на шњих Ко со ва 
и Ме то хи је и де ло ва Ср би је и Цр не Го ре мно штво хри-
шћан ског ста нов ни штва исе ли ло се у ју жну Угар ску (пре 
све га Срем, Ба нат и Бач ка), Сла во ни ју, Хр ват ску, за пад-
не кра је ве Бо сне, да на шњу Сло ве ни ју. Срп ски на род је 
већ 1557. до био мо гућ ност да оства ри ма кар ду хов но и 
цр кве но је дин ство у окви ри ма Пећ ке па три јар ши је ко ја 
је да ле ко пре ва зи ла зи ла гра ни це сред њо ве ков них срп-
ских др жа ва. 

У окви ри ма Пећ ке па три јар ши је Ма ке до ни ја је ипак 
би ла на ет нич кој пе ри фе ри ји срп ског на ро да. У вре ме 
ко је је усле ди ло Пр вом срп ском устан ку ве ли ка су до се-
ља ва ња у Ср би ју, а ме ђу обла сти ма из ко јих се до се ља-
ва ло ста нов ни штво би ли су и кра је ви да на шње Ма ке до-
ни је. По че так про свет не ак ци је срп ске вла де по чет ком 
се дам де се тих го ди на 19. ве ка имао је при ли чан успех. 

176  Вла ди мир Ћо ро вић: „Исто ри ја Ср ба“
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Ипак, од лу ка осман ске Пор те да осну је ег зар хи ју и 
пред ност пру жи бу гар ској цр кве ној ор га ни за ци ји, до-
ве ла је до су ко ба два на ци о нал на по кре та. Иако су до 
1912. срп ске вла сти ус пе ле да се из бо ре за усто ли че ње 
тро ји це епи ско па Ср ба у ма ке дон ским епар хи ја ма, све-
га око тре ћи не пра во слав них вер ни ка обла сти оста ло је 
ода но ца ри град ској па три јар ши ји, док је бу гар ској на-
ци о нал ној цр кви, ег зар хи ји вер но би ло око две тре ћи-
не. По сле укљу чи ва ња обла сти да на шње Ма ке до ни је у 
са став Кра ље ви не Ср би је ни је би ло при ли ке за њи хо ву 
ин те гра ци ју. У ју го сло вен ској мо нар хи ји Ма ке до ни ја је 
би ла за по ста вље на. У Ско пљу је осно ван Фи ло зоф ски 
фа кул тет, али је пи та ње Ма ке до ни је би ло по ти сну то те-
шко ћа ма ко је је про жи вља ва ла др жа ва у од но си ма Ср ба 
и Хр ва та. Ад ми ни стра тив ни по ку ша ји да се по ти сне по-
себ ност ста нов ни штва Ма ке до ни је и су коб са бу гар ским 
ко ми та ма ни су трај но про ме ни ли од но се у обла сти. 

Ма ке до ни ја се као одво је на це ли на по ја вљу је кра-
јем Дру гог свет ског ра та, по сле ко му ни стич ке ре во лу-
ци је. Да ва ње др жав но сти под ра зу ме ва ло је ства ра ње 
но ве на ци је и ус по ста вља ње са мо стал не цр кве. Са мом 
ко му ни стич ком ре жи му „Ма ке до ни ја и Ма ке дон ци“ као 
по јам ни су би ли бит ни и ни су учи ни ли ни шта у де фи ни-
са њу тих пој мо ва и ства ра њу не ка кве осно ве по сто ја ња. 
Је ди ни „успех“ ко ји је по стиг нут у тој „сле пој ули ци ма-
ке дон ске ет но ге не зе“ је сте, из ра зи то, одва ја ње пој мо-
ва „Ма ке до нац“ и „Ср бин“. Ман тра „ју го сло вен ства“ и 
при ступ „сла ба Ср би ја – ја ка Ју го сла ви ја“ ство ри ли су, 
по ред оста лих, и СР Ма ке до ни ју без да љих иде о ло шких 
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те ме ља по сто ја ња. За срп ски на род у НР и СР Ма ке до-
ни ји ни је би ло ко лек тив них пра ва. Још у вре ме СФРЈ по-
сто је отво ре на пи та ња и раз ми мо и ла же ња са Грч ком 
око на зи ва те ре пу бли ке, али про блем ни ка да ни је еска-
ли рао пре ко ни воа ус пут них за мер ки то ком ме ђу соб них 
по се та др жав них де ле га ци ја. Про паст ко му ни стич ког 
ре жи ма и рас пад СФРЈ су Ма ке до ни ју са че ка ли пот пу но 
не спрем ну, без об зи ра што је Ма ке до ни ја, ре кло би се, 
„нај лак ше“ и без ра та иза шла из за јед нич ке др жа ве.

Ре фе рен дум ско пи та ње ко јим је Ма ке до ни ја ус по-
ста ви ла не за ви сност рас па дом СФРЈ је, осим тер ми на 
не за ви сност, са др жа ло и пи та ње по тен ци јал не (кон)фе-
де ра ци је и при дру жи ва ња не кој дру гој др жа ви. Гра ђа ни 
Ма ке до ни је су ве ћин ски од го во ри са „ДА“.

Мо жда су, сим бо лич но и већ на пр вом ко ра ку, од ре-
ди ли и ис хо ди ште. 

ОД НОС МА ТИ ЦЕ ПРЕ МА СРП СКОМ НА РО ДУ У МА-
КЕ ДО НИ ЈИ. Не ће мо по гре ши ти ако ка же мо да не бри га 
срп ске ма ти це за наш на род на те ри то ри ји Ма ке до ни је 
тра је не пре кид но ско ро де вет де це ни ја. По сле па да ко-
му ни стич ког ре жи ма и рас па дом СФРЈ си ту а ци ја се ни је 
из ме ни ла. СРЈ је при зна ла но ву др жа ву без по ста вља ња 
од ре ђе них усло ва у ве зи с по ло жа јем срп ског на ро да, 
ње го вим по ли тич ким, кул тур ним и вер ским пра ви ма. 
Тај ни спо ра зум Ми ло ше вић–Гли го ров, по ко јем се та пи-
та ња не ста вља ју на днев ни ред, пра ви је по ка за тељ (не)
де ло ва ња. Про ме не од 2000. го ди не ни су до не ле ни шта 
но во, чак се мо же ре ћи да се ситуацијa по гор ша ва, по-
сло вич ном, не за ин те ре со ва но шћу срп ске по ли тич ке но-
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мен кла ту ре, за ба вље не илу зи јом европ ских ин те гра ци ја 
и пра те ћим ман тра ма, не рет ко ло шим ме ђу на род ним 
по ло жа јем, еко ном ским про бле ми ма ко ји су ре ша ва ни 
снис хо дљи вим ста вом пре ма ме ђу на род ним кре ди то-
ри ма, пот пу ном не ак тив но шћу, ни ка квим или скром ним 
ма те ри јал ним и фи нан сиј ским из два ја њи ма и од су ством 
же ље за ства ра ње стра те ги је пре ма Ср би ма у ре ги о ну 
(не са мо у Ма ке до ни ји). Тре ну ци кад је и по сто јао обрис 
не ка кве стра те ги је и ор га ни зо ва ног при сту па би ли су са-
мо фор ма без ика кве су шти не, ви ше као по тре ба оправ-
да ња по сто ја ња, та да шњег, Ми ни стар ства за ди ја спо ру 
не го истин ска же ља да се не што кон крет но учи ни. Све се 
сво ди ло на по вре ме не по се те и раз го во ре са ода бра ним 
пред став ни ци ма Ср ба из ре ги о на, ви ше фор ме ра ди не-
го у ци љу пред у зи ма ња кон крет них ко ра ка. 

До да на да на шњег при ступ се не ме ња, из о ста ју ре-
ак ци је на ве ли ке без бед но сне иза зо ве и про во ка ци је. 
Ср би у ре ги о ну се, по пра ви лу, ко ри сте на срп ском уну-
тра шњо по ли тич ком пла ну пред из бо ре.

Бо га то срп ско кул тур но и сто риј ско на сле ђе на те ри-
то ри ји Ма ке до ни је је пот пу но пре пу ште но за бо ра ву.177 

Рет ко ор га ни зо ва на слу ша ња у На род ној скуп шти ни 
Ре пу бли ке Ср би је на ко ји ма пред став ни ци срп ског на-
ро да из ре ги о на из но се ста во ве и по дат ке о свом по ло-
жа ју, пред ста вља ла су ви ше фор му не го су шти ну. По моћ 
ни је усле ди ла.

177  http://www.sr bi.org.mk/sr/drus htvo/1762-srp sko-kul tur no-na-
sle dje-u-ma ke do ni ji-pre pu ste no-za bo ra vu
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Мо жда нај фла грант ни ји не дав ни до га ђај ко ји по ка-
зу је пот пу но од су ство раз у ме ва ња про бле ма ти ке тре-
нут не вла да ју ће но мен кла ту ре у Бе о гра ду и же ље да 
не што учи не, је сте по се та пред став ни ка ма ке дон ског 
Со бра ња Скуп шти ни Ср би је. Де ле га ци ју Со бра ња су, из-
ме ђу оста лих, са чи ња ва ли Пред сед ник Со бра ња Та љат 
Џа фе ри и Иван Сто ил ко вић, Пред сед ник ко ми си је за са-
рад њу са Ср би јом. Из ја ве пред став ни ка срп ског на ро да 
из Ма ке до ни је са јед не стра не, и Ма је Гој ко вић, пред-
сед ни це Скуп шти не Ср би је и Ане Бр на бић, пре ми јер ке 
Вла де Ср би је са дру ге стра не, ди ја ме трал но су су прот-
не. Зва нич ни ци Ср би је су, у свом по сло вич но снис хо дљи-
вом ста ву, ис ти ца ли при ја тељ ство и ме ђу соб ну по др шку 
у евро а тлант ским ин те гра ци ја ма, пот пу но за не ма ру ју ћи 
го ру ће про бле ме срп ске за јед ни це ко је су „за бо ра ви ли“ 
да ис так ну и за ко је ши ра чи та лач ка и гле да лач ка пу-
бли ка не би ни зна ла да их ни су чу ли од пред став ни ка 
срп ске за јед ни це и то кроз се ри ју ин тер вјуа срп ским ме-
ди ји ма, ван зва нич ног про то ко ла. 

Да ли ће, на пред лог Ива на Сто ил ко ви ћа, би ти слу ха 
да се офор ми за јед нич ка ме ђу др жав на ко ми си ја ко ја ће 
се ба ви ти пра ви ма Ср ба у Ма ке до ни ји и Ма ке до на ца у 
Ср би ји, оста је да ви ди мо.

Бри га о Ср би ма ван Ср би је је и устав на оба ве за од 2006. 
го ди не178 око че га ни је учи ње но бу квал но ни шта. И оно што 
је по не кад и ура ђе но спа да у ка те го ри ју „бо ље да ни је“. 

178  Ми тров дан ски Устав до нет 30.09.2006.го ди не, Члан 13. (http://
sllist be o grad.rs/do cu ments/ustav_re pu bli ke_sr bi je_lat.pdf)
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ДЕ МО ГРАФ СКА СЛИ КА СРП СКОГ НА РО ДА У МА КЕ-
ДО НИ ЈИ. Пре ма по пи су из 2002. го ди не у Ма ке до ни ји је 
ре ги стро ва но 35.938 при пад ни ка срп ског на ро да. Они чи-
не 1,78% укуп ног бро ја ста нов ни ка179. Од 1991. го ди не, ка-
да их је би ло 42.775 њи хов број је опао чак за 16%. По ред 
рас па да СФРЈ и по вла че ња са ве зне ад ми ни стра ци је, раз-
лог опа да њу бро ја срп ског ста нов ни штва тре ба тра жи ти и 
у аси ми ла ци ји ко ја тра је не сма ње ним ин тен зи те том.

Овај по да так, ме ђу тим, ви ше ни је до вољ но ва ли дан 
бу ду ћи да је тре ба ло да се оба ви но ви по пис 2011. го-
ди не, али је он пре ки нут због по ли тич ких не су гла си ца 
из ме ђу ал бан ских и ма ке дон ских по ли тич ких струк ту-
ра.180 Про блем са по пи сом тј. ал бан ским бој ко том ле жи у 
евен ту ал ним ре зул та ти ма ко ји би по ка за ли да Ал ба на ца 
на про сто ру Ма ке до ни је не ма ни 20%. На и ме, по сле пр-
вог ору жа ног су ко ба из ме ђу ал бан ских те ро ри ста (АНА) 
и сна га без бед но сти Ма ке до ни је по стиг нут је „Охрид ски 
спо ра зум“ (13. 8. 2001) ко ји је дао са мо при вид мултик-
ултурaлне при че јер, су штин ски, у се би но си по тен ци јал 
по де ле дру штва по ет нич ким осно ва ма јер фа во ри зу је 
ал бан ску на ци о нал ну ма њи ну. По том спо ра зу му, из ме-
ђу оста лог, пре ци зи ра се уво ђе ње ал бан ског је зи ка као 
зва нич ног у свим оп шти на ма где су Ал бан ци ба рем 20% 
ста нов ни штва. Срп ски на род је од овог спо ра зу ма имао 

179  http://www.stat.gov.mk/ 

180  Пре ки нут по пис у Ма ке до ни ји, РТС, 11. ок то бар 2011, http://
www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/story/11/Re gion/970672/Pre ki nut+po-
pis+u+Ma ke do ni ji.html 
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ко ри сти са мо у две оп шти не, Ку ма но во и Ста ро На гор чи-
но. Фак тич ки, та гра ни ца од 20% је пра ви раз лог бој ко-
та по пи са по што је ве о ма из ве сно да би по пис по ка зао 
да Ал бан ци не до ба цу ју до тих 20%. Пре ма из ме ње ној 
пре ам бу ли Уста ва Ма ке до ни је, све ет нич ке за јед ни це а 
ме ђу њи ма и срп ска „пре у зи ма ју од го вор ност“ за бу дућ-
ност др жа ве. 

Чи ње ни ца да гра ђа ни Ма ке до ни је, а по го то во при-
пад ни ци срп ске за јед ни це, зна чај но лак ше до би ја ју бу-
гар ско др жа вљан ство не го срп ско по ка зу је ка ко не бри гу 
ма ти це та ко ве о ма агре сив ну аси ми ла ци о ну по ли ти ку 
Бу гар ске. 

Сход но све му на ве де ном, као и пре ма по да ци ма из 
ни за пу бли ка ци ја „Ма ке до ни ја у број ка ма“, у из да њу 
ма ке дон ског Др жав ног за во да за ста ти сти ку, из го ди не 
у го ди ну, по да ци су све ло ши ји и тра гич ни ји. За та чан 
сте пен оси па ња и сма њи ва ња бро ја при пад ни ка срп ске 
за јед ни це ће мо ипак мо ра ти са че ка ти пр ви сле де ћи по-
пис. Ве ро ват но ће но ви За кон о дво је зич но сти (ко јим се 
ал бан ски је зик уво ди као зва ни чан на чи та вој те ри то ри-
ји Ма ке до ни је) учи ни ти да ће Ал бан ци при ста ти на по-
пис јер про цес фе де ра ли за ци је и раз град ње ма ке дон ске 
др жа ве (спро во ђе њем „Ти ран ске плат фор ме“) пре ва зи-
ла зи од ред бе „Охрид ског спо ра зу ма“.

ВЕР СКА ПРА ВА СР БА У МА КЕ ДО НИ ЈИ. Вер ска пра-
ва Ср ба у Ма ке до ни ји не по сто је. За бра ње на је Срп ска 
пра во слав на цр ква, го ди на ма тра је про гон и по гром над 
све штен ством (ви ше го ди шњи про гон и там ни че ње вла-
ди ке Јо ва на – по гла ва ра ауто ке фал не Охрид ске ар хи е-
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пи ско пи је ко ја је у ка нон ском је дин ству са СПЦ. Вла ди-
ка Јо ван је ина че Ма ке до нац Јо ван Вра не шев ски). Ве ћи 
број по ку ша ја („Ни шки спо ра зум“ и сл.), то ком по след-
њих 26 го ди на, да се про блем из ме ђу СПЦ и ка нон ски 
не при зна те МПЦ (ко ја по сто ји од 1967. го ди не) ре ши, 
остао је без ре зул та та. 

У Ср би ји, осим СПЦ и На пред ног клу ба, ни јед на ор-
га ни за ци ја ни ти ин сти ту ци ја ни је ре а го ва ла на ус кра ћи-
ва ње вер ских сло бо да Ср ба и про гон све штен ства. 

ЕКО НОМ СКА СИ ТУ А ЦИ ЈА. Те шку еко ном ску си ту-
а ци ју у Ма ке до ни ји срп ска за јед ни ца де ли са оста лим 
гра ђа ни ма др жа ве. За по зна ва о це ма кро е ко но ми је ће 
би ти ин те ре сан тан по да так да је Ма ке до ни ја под пу ним 
па тро на том и кон тро лом ме ђу на род них фи нан сиј ских 
ин сти ту ци ја још од про гла ше ња не за ви сно сти. За раз ли-
ку од дру гих др жа ва у ре ги о ну, Ма ке до ни ја је пот пу но 
ис по што ва ла све на ло ге тих ор га ни за ци ја, све ла је свој 
дуг на ве о ма ни зак ни во, али је еко ном ска и при вред на 
си ту а ци ја ипак и да ље ло ша, мо жда и нај го ра у ре ги о-
ну. Ме ре ММФ-а и СБ-а ни су до не ле ни ка кве ре зул та те. 
Па ра ме три ко ји се и Ср би ји на ме ћу као крун ски у до ме-
ну ме ре ња успе ха и раз во ја су се по ка за ли као пот пу но 
про ма ше ни, Ма ке до ни ја је нај бо љи до каз за то. 

Та ко ђе, мо же мо уочи ти још јед ну за ко ни тост ко ју 
вла сти Ср би је углав ном пот пу но за не ма ру ју. По ли тич ки 
про бле ми се мо гу ре ша ва ти са мо и ис кљу чи во по ли тич-
ким од лу ка ма, ни ка ко еко ном ским. Ни ка кве еко ном ске 
од лу ке не ће ре ши ти по ли тич ке про бле ме, по го то во не 
на про сто ри ма где жи ви мо. 
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У еко ном ском по гле ду, од по зи ци је Ср би је као нај-
ва жни јег спољ но тр го вин ског парт не ра Ма ке до ни је, до 
по чет ка 2013. го ди не, од но си Ср би је и Ма ке до ни је кре-
та ли су се си ла зном пу та њом кра јем ју на и по чет ком ју-
ла 2013, ка да је Ма ке до ни ја до не ла уред бу о огра ни че-
њу уво за пше ни це и бра шна. Ср би ја, као и дру ге зе мље 
ЦЕФ ТА спо ра зу ма, та да су за пре ти ле ре ци проч ним ме-
ра ма. Вла да у Ско пљу до не ла је од лу ку да уки не спор-
ну уред бу.181 Кри за се по но ви ла то ком 2017. и по чет ком 
2018. го ди не да би се на кра ју, по сле уза јам них оп ту жби 
и прет њи Ср би је ре ци проч ним ме ра ма182, окон ча ла не-
ка квим ком про ми сом183, ко ји оста вља мо гућ ност да су-
коб по но во еска ли ра.

КУЛ ТУР НА ПРА ВА СР БА У МА КЕ ДО НИ ЈИ. НВО Срп-
ска за јед ни ца, Срп ски кул тур ни цен тар, Кул тур но-ин-
фор ма тив ни цен тар „Спо на“ (по чео са ра дом апри ла 
2010. го ди не) и про грам еми си је „Ви дик“ пред ста вља ју 
по след њи бе дем од бра не срп ског кул тур ног иден ти те та 
у Ма ке до ни ји, по го то во има ју ћи у ви ду про бле ме с ко ји-
ма се су о ча ва ју, ве о ма скром на сред ства ко ја у те свр хе 
из два ја Вла да Ма ке до ни је, по ја ча не при ти ске ал бан ског 
фак то ра ко ји све ду бље ула зи у све по ре ма ке дон ске др-
жа ве и ад ми ни стра ци је. 

181  http://www.mfa.gov.rs/sr/in dex.php/pres-ser vis/ve sti-od-zna-
ca ja?lang=lat

182  https://www.da nas.rs/eko no mi ja/lja jic-su tra-uvo di mo-kon tra-
me re-ma ke don ci ma/

183  https://in saj der.net/sr/sajt/va zno/10452/Be o grad-i-Sko plje-po-
sti gli-do go vor-o-bra%C5%A1nu.htm
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Удру же ње Ср ба и Ма ке до на ца КУД „Све ти Са ва“ Те-
то во, КУД „Срп ски вез“ из Ку ма но ва и Удру же на срп ска 
за јед ни ца из Би то ља су но си о ци мно гих ак тив но сти у 
ци љу очу ва ња срп ског на ци о нал ног иден ти те та у Ма ке-
до ни ји.

Нај ва жни ји до га ђај је сте Све то сав ска ака де ми ја, ко-
ја се одр жа ва по во дом на ци о нал ног пра зни ка Ср ба у 
Ма ке до ни ји. То је ап со лут но пр во кла сни на ци о нал ни и 
кул тур ни до га ђај у ре ги о нал ним раз ме ра ма. На ци о нал-
ни пра зник Ср ба Ма ке до ни је у ор га ни за ци ји НВО Срп-
ска за јед ни ца у Ма ке до ни ји и Срп ског кул тур ног цен тра 
пра зну је се сва ког 27. ја ну а ра ши ром Ма ке до ни је, ор-
га ни за ци јом тзв. „Све то сав ске не де ље“ у ви ше ма ке дон-
ских гра до ва. На ја вље но је, ме ђу тим, да ће но вим За ко-
ном о др жав ним пра зни ци ма овај пра зник би ти уки нут! 

Сва ког 24. мар та ор га ни зу је се по мен жр тва ма НА ТО 
агре си је на Ср би ју и Цр ну Го ру.

Про ме не ко је су се де си ле по сле из бо ра из 2017. го ди-
не зна чај но по гор ша ва ју кул тур ни по ло жај Ср ба, у пр вом 
ре ду за то што су Ср би пот пу но из оп ште ни ка ко из јав ног 
и по ли тич ког та ко и из кул тур ног жи во та Ма ке до ни је. 
Пот пу но је ус кра ће но фи нан си ра ње кул тур них до га ђа ја 
од стра не зва нич ног Ско пља. Нај бо љи по ка за тељ си ту а-
ци је је сте по да так да је Срп ска за јед ни ца у Ма ке до ни ји 
за про сла ву на ци о нал ног пра зни ка (Дан Све тог Са ве), ко-
ји је и др жав ни пра зник, до би ли укуп но 10.000 евра а за 
обе ле жа ва ње го ди шњи це бит ке на Кај мак ча ла ну чи та вих 
500 евра. У истом тре нут ку, Ма ке дон ци у Ср би ји од срп-
ске др жа ве до би ли су 470.000 евра за сво је ак тив но сти.
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Је ди ни из лаз ко ји ви ди мо из ове те шке си ту а ци је је сте 
да бу де по стиг нут до го вор да Ре пу бли ка Ср би ја пре у зме 
бри гу о Ср би ма и срп ском исто риј ском на сле ђу у Ма ке-
до ни ји, а Ма ке до ни ја о сво јим су на род ни ци ма у Ср би ји.

ПО ЛИ ТИЧ КО-БЕЗ БЕД НО СНА СИ ТУ А ЦИ ЈА У МА КЕ-
ДО НИ ЈИ И СРП СКА ЗА ЈЕД НИ ЦА. Про ме на ма из 2017. го-
ди не, оти ма њем је ди не оп шти не у ко јој су Ср би вр ши ли 
власт по сле по но вље них ло кал них из бо ра, из оп шта ва њем 
из јав ног и по ли тич ког жи во та и на по кон, из ба ци ва њем 
срп ске за јед ни це из про це са ре де фи ни са ња ма ке дон ске 
др жа ве – по ли тич ка пра ва и ин те гри са ност Ср ба до шли 
су на нај ни жи ни во од оса мо ста љи ва ња Ма ке до ни је. 

По ли тич ки по ло жај Ср ба. Де мо крат ска пар ти ја Ср ба 
у Ма ке до ни ји (ДПСМ)184, под вођ ством Ива на Сто ил ко ви-
ћа, од оса мо ста ље ња Ма ке до ни је до да нас, пред ста вља 
нај ор га ни зо ва ни ју стран ку Ср ба у Ма ке до ни ји. По сле 
из бо ра 2002. го ди не Ср би сту па ју у Со бра ње а од 2006. 
го ди не су при сут ни у Вла ди Ма ке до ни је. Пред став ни ци 
ДПСМ уче ство ва ли су у вр ше њу вла сти у по је ди ним оп-
шти на ма, као што су Ста ро На го ри ча но и Чу чер-Сандeво 
уз гра ни цу са Ср би јом. Тре ба на гла си ти да је ДПСМ у 
сво јој бор би за пра ва Ср ба у Ма ке до ни ји, не рет ко, на 
про тив нич кој стра ни имао и од ре ђе не НВО струк ту ре из 
Ср би је по др жа ва не од зва нич ног Бе о гра да.185

184  www.dpsm.in fo

185  Ma ke do ni ja: Sr bi ne slo žno pro sla vlja ju Sa vin dan, 26. 1.2011, 
http://www.ve sti-on li ne.com/Ve sti/Ex-YU/112868/ Ma ke do ni ja-Sr bi-
ne slo zno-pro sla vlja ju-Sa vin dan
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До из бо ра но ве Вла де 2017. го ди не, пред став ни ци 
ДПСМ-а за у зи ма ли су не ко ли ко, ре ла тив но ви со ких, ме-
ста у ма ке дон ској вла сти и ад ми ни стра ци ји186. Са тих по-
ло жа ја, по мо ћу ве о ма скром них фи нан сиј ских сред ста ва 
ко је ма ке дон ска вла да опре де љу је за на ци о нал не ма њи-
не, по ку ша ва ли су да по мог ну по пра вља њу ма њин ских 
пра ва Ср ба. 

То ком 2010, 2011. и 2012. го ди не по ли тич ки ста тус Ср-
ба у Ма ке до ни ји ни је се зна чај но ме њао. Као по мак уна-
пред тре ба спо ме ну ти фор ми ра ње „Ме шо ви те ко ми си је за 
при ме ну Спо ра зу ма о ма њи на ма“ ко ји је на сна зи од 2005. 
го ди не. Чла но ви ко ми си је име но ва ни су ју на, од но сно но-
вем бра 2009. го ди не. Сре ди ном апри ла 2010. у Ско пљу је 
са ра дом за по чео Кул тур но-ин фор ма тив ни цен тар Ср ба 
у Ма ке до ни ји „Спо на“. То ком 2010. и 2011. на ста вље но је 
по гор ша ва ње од но са из ме ђу је ди не срп ске пар ла мен тар-
не пар ти је ДПСМ-а и де ла срп ског не вла ди ног сек то ра, уз 
ко ји сто је пред став ни ци зва нич не Ср би је. Су коб је био ви-
дљив за вре ме про сла ве „Да на Св. Са ве“, ка да је ДПСМ 
ор га ни зо вао цен трал ну про сла ву у Ско пљу, на ко јој је го-
во рио и ма ке дон ски пре ми јер Гру ев ски, док је Цен трал ни 
са вет Ср ба про сла ву, на ко јој су при су ство ва ли пред став-
ни ци Вла де Ср би је, ор га ни зо вао у се лу Ку че ви ште. 

Де цем бра 2010. го ди не још јед ном је до шла до из-
ра жа ја ср бо фо би ја у де лу ма ке дон ске по ли тич ке ели те. 

186  По ло жај Ср ба у окру же њу – Ми ни стар ство за ди ја спо ру Ре пу-
бли ке Ср би је. По сле фор ми ра ња та да шње вла де пред став ник пар ти-
је по стао је за ме ник ми ни стра кул ту ре, а ње ни кан ди да ти су на че лу 
не ко ли ко ва жних јав них пред у зе ћа.
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Ка да је пред сед ник ДПСМ у Со бра њу из ја вио да се „Ка-
ме ни мост“ у Ско пљу зо ве још и „Ду ша нов мост“, по сла-
ни ца Со ци јал де мо крат ског са ве за Ма ке до ни је (СДСМ), 
Рад ми ла Ше ке рин ска, ина че на ци о нал на ко ор ди на тор-
ка за евро а тлант ске ин те гра ци је, ре кла му је „да иде у 
Ср би ју“, а ка сни је и „да се од се ли у При шти ну“.187 По ред 
то га што је по сла ник у Со бра њу и ма ке дон ски др жа вља-
нин, Сто ил ко вић је, баш као и ње го ви пре ци, ро ђен у Ма-
ке до ни ји. Ше ке рин ска се ни је из ви ни ла Сто ил ко ви ћу и 
јав но сти, твр де ћи да је реч о ла жној оп ту жби. Ни је ни 
раз ре ше на са ви со ке ду жно сти. Зва нич на Ср би ја се, по-
сло вич но, ни је огла си ла.188

У из бор ној кам па њи у Ср би ји ко а ли ци ја око СНС у 
свом члан ству је има ла и стран ку Ма ке до на ца у Ср би ји. 
Ипак, иако је на ја вио, пред сед ник Ре пу бли ке Ма ке до ни-
је, Ђор ђе Ива нов, от ка зао је свој до ла зак на ина у гу ра-
ци ју То ми сла ва Ни ко ли ћа189. Де мо крат ска пар ти ја Ср ба 
у Ма ке до ни ји ко ја је у ко а ли ци ји са вла да ју ћим ВМРО-

187  Ko me sme ta ju Sr bi u Ma ke do ni ji?, 15. 12. 2010, http://www.
sme dia.rs/spress/vest/284/Ivan-Sto il ko vic-Rad mi la-Se ke rin ska-skan-
dal-u-So bra nju-pro te ri va nje-Sr ba-iz-Ma ke do ni je-li der-DPSM-Ko me-
sme ta ju-Sr bi-u-Ma ke do ni ji.html.

188  Ma ke don ci sa ču va li Sr bo mr sca!, 30. 12. 2010, http://www.sme-
dia.rs/ve sti/vest/53387/Ivan-Sto il ko vic-skan dal-u-So bra nju-DPSM-
Du sa nov-most-u-Sko plju-Rad mi la-Se ke rin ska-Ma ke don ci-sa cu va li-
Sr bo mr sca.html.

189  „Ни Ива нов не до ла зи на Ни ко ли ће ву ина у гу ра ци ју“, Блиц, 8. 
6. 2012, http://www.blic.rs/Ve sti/Po li ti ka/327490/Ni-Iva nov-ne-do la-
zi-na-Ni ko li ce vu-ina u gu ra ci ju 
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ом, чи ји је члан пред сед ник Ива нов, за мр зну ла је за то 
сво је од но се са пред сед ни ком Ре пу бли ке Ма ке до ни је190. 

Због не при ста ја ња Ал ба на ца у Ма ке до ни ји да бу ду 
по пи са ни, пре ки ну то је одр жа ва ње по пи са. Ве ро ват но у 
стра ху да би се мо гло по ка за ти да чи не ма ње од 20% ста-
нов ни штва, ал бан ски пред став ни ци су на пу сти ли уста но ве 
за ду же не за одр жа ва ње по пи са, а по пис је пре ки нут. 

Срп ска и ма ке дон ска вла да су се до го во ри ле око обе-
ле жа ва ња го ди шњи це по чет ка Пр вог бал кан ског ра та. 
Ова од лу ка је тим ва жни ја јер су спо ме ни ци из тог вре-
ме на скр на вље ни ка ко од бу гар ских оку па то ра та ко и од 
ма ке дон ских ко му ни стич ких вла сти по сле 1945. го ди не. 
Та ко ђе, ор га ни зо ва на ре ви зи ја и по ли тич ка зло у по тре ба 
Бал кан ских ра то ва ка ква је ви ђе на по сле 1990. го ди не не 
би би ла мо гу ћа да је из ње из о ста ла зва нич на Ма ке до ни ја. 
Ин фор ма ци је ко ји ма рас по ла же На пред ни клуб го во ре да 
је зва нич на Ср би ја по чет ком ју ла 2012. за у ста ви ла фи нан-
си ра ње об но ве спо мен-ком плек са Зе бр њак.

Без бед но сни иза зо ви. Све ве ћи број без бед но сних иза зо-
ва и по ли тич ких кри за у Ма ке до ни ји, ко је еска ли ра ју на ба зи 
ет нич ких су ко ба из ме ђу Ма ке до на ца и Ал ба на ца, не га тив но 
ути чу на по ло жај, пра ва и си гур ност срп ске за јед ни це. 

На кон што су 30. ју на 2014. из ре че не до жи вот не ка-
зне за тво ра ше сто ри ци Ал ба на ца оп ту же них у слу ча ју 

190  „Ива нов бој ко ту је Ни ко ли ћа, Ср би Ива но ва“, РТС, 11. 6. 2012, 
http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/story/11/Re gion/1119538/Iva-
nov+boj ko tu je+Ni ko li%C4%87a,+Sr bi+Iva no va.html 
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„Мон струм“191, Ма ке до ни ју су по тре сли не ми ри. Ор га-
ни зо ва ни пре ко дру штве них мре жа, ал бан ски де мон-
стран ти, ши ром Ма ке до ни је, су ко би ли су се са по ли-
ци јом и на па ли згра де др жав них ин сти ту ци ја тра же ћи 
осло ба ђа ње и по нов но су ђе ње ше сто ри ци су на род ни ка. 
У Ско пљу и дру гим ма ке дон ским гра до ви ма до шло је до 
су ко ба ал бан ских де мон стра на та и по ли ци је, а про те сти 
су до би ли и вер ско-ек тре ми стич ку ди мен зи ју192 ко ја је 
иза зва ла па жњу и за бри ну тост и у дру гим зе мља ма ре ги-
о на.193 194 195 Иван Сто ил ко вић, пред вод ник је ди не срп ске 

191  На оба ли Смиљ ков ског је зе ра у бли зи ни Ско пља 12. апри ла 2012. 
го ди не про на ђе на су те ла пе то ри це Ма ке до на ца. Бру тал но уби ство 
иза зва ло је бур ну ре ак ци ју јав но сти. Сме ста су оп ту же ни ал бан ски екс-
тре ми сти. Сум ња ло се да је уби ство од ма зда за ра ни ју по ги би ју јед ног 
Ал бан ца у су ко бу са по ли ци јом. По сле не ког вре ме на, по ли ци ја је у 
ак ци ји „Мон струм“ ухап си ла гру пу осум њи че них Ал ба на ца. По ред то-
га што је по ли ци ја од по чет ка на сто ја ла да, го во ре ћи о то ме да је реч о 
ислам ским екс тре ми сти ма, скре не па жњу са пи та ња на ци о нал не при-
пад но сти, по је ди ни ма ке дон ски ана ли ти ча ри и не за до вољ ни Ал бан ци 
по ку ша ли су да пред ста ве ка ко иза све га сто је Ср би и Ср би ја. АЛ БАН-
ЦИ: КРИ ВИ СУ СР БИ И МА КЕ ДОН ЦИ, Ку рир, 05.12. 2012, 16.

192  „Ма ке дон ска по ли ци ја при ве ла нај бли же са рад ни ке вла ди ке 
Јо ва на Вра ни шков ског“, Блиц, 21. 5. 2012. http://www.blic.rs/Ve sti/
Hro ni ka/324713/Ma ke don ska-po li ci ja pri ve la-naj bli ze-sa rad ni ke-vla-
di ke-Jo va na-Vra ni skov skog

193  Ин ти фа да у Ско пљу?, РТС, 5.07.2014

194  „АЛ БАН ЦИ: КРИ ВИ СУ СР БИ И МА КЕ ДОН ЦИ“, Ку рир, 5. 12. 2012, 16

195 „Сто ил ко вић:`Клицање џи ха ду не ма ве зе са пра ви ма Ал ба на-
ца“, Ве чер ње но во сти, 10. 7. 2014, http://www.no vo sti.rs/ve sti/pla ne-
ta.300.html:500129-Sto il ko vic-Kli ca nje-dzi ha du-ne ma-ve ze-sa-pra vi-
ma-Al ba na ca, сајт по се ћен 19. 7. 2014. 
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пар ла мен тар не стран ке, упо зо рио је да про те сти Ал ба-
на ца у Ма ке до ни ји не ма ју ве зе са де мо крат ским пра ви-
ма и по звао, пре све га, су сед не зе мље да пру же по др-
шку ма ке дон ској вла ди. Сто ил ко вић је та ко ђе упо зо рио 
да „све што се у бу дућ но сти бу де де ша ва ло Ма ке дон-
ци ма на овим про сто ри ма де ша ва ће се и на ма (Ср би-
ма – на по ме на НК), сва ко евен ту ал но стра да ње нам је 
за јед нич ко“. Ова ква ет нич ка на пе тост по гор ша ва оп шту 
си гур ност у Ма ке до ни ји, а по себ но је прет ња за ма њин-
ске за јед ни це, ме ђу ко ји ма је и срп ска.

Срп ска ма њин ска за јед ни ца и срп ска обе леж ја су, 
за и ста, би ли пред мет на па да од стра не екс тре ми стич-
ких шо ви ни стич ких ал бан ских гру па и ор га ни за ци ја.

Не по сред но на кон што је, по чет ком де цем бра 2013, 
от кри вен спо ме ник ца ру Ду ша ну у цен тру Ско пља, ре а-
го ва ло је не ко ли ко ал бан ских гру па и ор га ни за ци ја ко је 
су по твр ди ле да је реч о „оку па то ру За пад ног Бал ка на“ 
ко ји не ма шта да тра жи у Ско пљу196. По том је гру па од 
три де се так Ал ба на ца оште ти ла спо ме ник. По ста вља ње 
спо ме ни ка ал бан ске ор га ни за ци је оце ни ле су као од раз 
„ср бо фи ли је“ и узе ли га као до каз ан ти ал бан ског ка рак-
те ра про јек та „Ско пље 2014“.197 

Ја ну а ра 2014. пред сед ник скоп ске оп шти не Цен тар 
(на чи јој те ри то ри ји се на ла зи „Мост ци ви ли за ци ја“ са 
29 скулп ту ра зна чај них исто риј ских лич но сти) на ја вио је 
укла ња ње спо ме ни ка ца ру Ду ша ну и још је да на ест спо-

196  „Цар Ду шан сме та Ал бан ци ма у Ско пљу“, РТС,  7. 12. 2013

197  Исто.
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ме ни ка јер, ка ко је на вео, „не ма до ку мен та ци је ко их је 
на ру чио, ура дио и по ста вио“.198

Та да шња на ја ва пред сед ни ка оп шти не Цен тар (Ско-
пље) да ће спо ме ник Ца ру Ду ша ну у окви ру про јек та 
„Ско пље 2014“ би ти укло њен, би ће у бу дућ но сти ре а ли-
зо ван, на ја вом но вог Ми ни стра кул ту ре у но вој вла ди да 
ће ком пле тан про је кат до ћи под ре ви зи ју.199

Ма ја 2015. го ди не де ша ва се но ви ал бан ски те ро ри-
стич ки акт на те ри то ри ји Ку ма но ва. Бит но је на гла си ти, 
на ве де ни ал бан ски те ро ри сти (ко ји ма су ко ман до ва ли до-
бро по зна ти при пад ни ци те ро ри стич ке ОВК) до шли су са 
те ри то ри је Ко со ва-УН МИК на те ри то ри ју Ку ма но ва где се 
на ла зи ве ћи на срп ског на ро да ко ји жи ви у Ма ке до ни ји. 
Ин ди ка тив но је да се ре ги он те ро ри стич ке ак ци је на ла зи 
на де се так ки ло ме та ра од аме рич ке вој не ба зе „Бонд стил“ 
и не мо гу ће је да аме рич ка вој ска ни је уочи ла при пре ме 
и на ме ре те ро ри ста. По сто је не зва нич не ин фор ма ци је да 
су и срп ске без бед но сне слу жбе оба ве сти ле ко ле ге из Ма-
ке до ни је о при пре ма ма за овај акт, да би на пи та ње ма ке-
дон ских слу жби о исти ни то сти ових на во да, НА ТО по са да 
из Уро шев ца од го во ри ла да не ма ју та кве ин фор ма ци је.

Су штин ски, та „по бу на“ се мо гла ту ма чи ти као опо-
ме на та да шњем пре ми је ру Гру ев ском због ње го вих пла-
но ва за из град њу „Тур ског то ка“. Та ко ђе, тај до га ђај 
пред ста вља по че так про ме не вла сти у Ма ке до ни ји ко ји 
тре ба да се од и гра по сле на ред них из бо ра. 

198  „Ско пље, ски да ње Ца ра Ду ша на“, РТС, 24. 1. 2014.

199  „Та ла са ње“, Ра дио Бе о град, еми си ја, 28. 6. 2017.



138

Нај о збиљ ни ју ре ак ци ју на на ве де ни су коб у Ма ке до-
ни ји ис ка за ла је Ру ска Фе де ра ци ја чи је је ми ни стар ство 
спољ них по сло ва ис та кло да „на ова кво ста ње у Ма ке-
до ни ји нај пре ути че озби љан не до ста так вла да ви не пра-
ва и без бед но сти на Ко со ву што је очи глед но по сле ди ца 
не ре ше ног ко сов ског про бле ма у це ли ни“.

То ком 2015. и 2016. го ди не, у Ско пљу је у то ку „обе-
ле жа ва ње“ и „мар ки ра ње те ри то ри је“ вер ским сим бо ли-
ма, пре бро ја ва ју се цр кве и џа ми је. Ал бан ци су на ме-
сту пла ни ра них ра до ва за по ди за ње 55 ме та ра ви со ког 
кр ста за рав на ли те ме ље за из град њу, по ру ши ли огра ду, 
на ме сту кр ста по ста ви ли камп и за бо ли за ста ву Ал ба-
ни је, чи ме су ди рект но пре кр ше на пра ва пра во слав них 
хри шћа на на сло бо ду ве ро и спо ве сти, упра во гу ше њем 
те сло бо де ова квим ак ци ја ма и агре си јом на ре ли гиј ске 
сим бо ле.

Фе бру а ра 2015. го ди не у Ско пљу су осва ну ли бил-
бор ди на ко ји ма је пи са ло „Стоп срп ској аси ми ла ци ји 
ма ке дон ске на ци је“ за ко је се прет по ста вља да су де ло 
осни ва ча ВМРО и бив шег Пре ми је ра Љуп ча Ге ор ги ев-
ског. На ве де ни бил бор ди су уз не ми ри ли срп ску за јед ни-
цу. По пра ви лу, Вла да Ср би је ни је ре а го ва ла.

У све тлу овог до га ђа ја на ве ди мо не што ка сни је ре-
зул та те ис тра жи ва ња из 2017. го ди не.

Ка ко пре но се пор тал „Спут ник“ и лист „Да нас“ из Ср-
би је, од 27. 6. до 3. 7. 2017. го ди не, аген ци ја „М Про спект“ 
је спро ве ла те ле фон ску ан ке ту за ма ке дон ску те ле ви зи-
ју „Тел ма“. Пре ма на ве де ном ис тра жи ва њу, од укуп ног 
бро ја ис пи та ни ка, 44,3% се из ја сни ло да је Ср би ја у нај-
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ве ћој ме ри при ја тељ ски на стро је на пре ма Ма ке до ни ји, 
док је исти од го вор за Ал ба ни ју да ло 14,8%, за Бу гар ску 
11,2%. 17,9% ис пи та ни ка је ре кло да ни је дан су сед ни је 
при ја тељ ски на стро јен пре ма Ма ке до ни ји.200

Под се ти мо на „Ана ли зу ак ту ел ног по ли тич ко-без-
бед но сног ста ња на Бал ка ну“ из ма ја 2017. го ди не у 
ре а ли за ци ји На пред ног клу ба201 као и осу ду не га тив не 
кам па ње усме ре не пре ма срп ским стран ка ма и по ли ти-
ча ри ма202.

Кри за, из бо ри и фор ми ра ње но ве вла де 2017. го ди не у 
ко јој Ср би ни су за сту пље ни и по ли тич ко пре у зи ма ње вла-
сти, по сле дру гог кру га ло кал них из бо ра,  у је ди ној оп-
шти ни ко ју су во ди ли пред ста вља ју пре крет ни цу, Ср би су 
пот пу но из оп ште ни из јав ног и по ли тич ког жи во та, скрај-
ну ти из про це са ре де фи ни са ња ма ке дон ске др жа ве. 

По зи ци ју пред сед ни ка ко ми си је за са рад њу са Ср би-
јом, при ма ке дон ском Со бра њу, Иван Сто ил ко вић ко ри-
сти мак си мал но ка ко би по пра вио по ли тич ки по ло жај 
Ср ба и ука зао на све те жу си ту а ци ју.

Про блем име на. Од ре фе рен дум ског пи та ња и не-
за ви сно сти, ма ке дон ска др жа ва и ма ке дон ски на род 
по ка зу ју сла бост. Ма ке до ни ја је не ста бил на др жа ва са 
по ли тич ки ду бо ко по де ље ним ве ћин ским ма ке дон ским 

200  https://rs.sput nik news.com/re gi o ni/201707061111810648-ma-
ke do ni ja-an ke ta-sim pa ti je-sr bi ja/

201  http://www.na pred ni klub.org/wp-con tent/uplo ads/2017/05/
Ana li za-sta nja-u-re gi o nu-NK-maj-2017-fi nal.pdf

202  http://www.na pred ni klub.org/sta lji ni stic ke-in tri ge-i-kam pa nja-
pro tiv-iva na-sto il ko vi ca/
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на ро дом, отво ре ним спор ним пи та њи ма са свим су се-
ди ма и са из ра же ним про бле мом из о стан ка исто риј ске 
ет но ге не зе (пи та ње име на) и про бле мом иден ти те та. 
Ни ко од ма ке дон ских по ли ти ча ра у по след њих 27 го ди-
на, ко ли ко Ма ке до ни ја по сто ји као не за ви сна др жа ва, 
ни је учи нио ни шта у ци љу ре ша ва ња тих про бле ма. Та ко 
не што ни је се мо гло оче ки ва ти од про бу гар ске ВМРО-
ДПМНЕ (чи ји је осни вач Љуп чо Ге ор ги ев ски у ме ђу вре-
ме ну по стао бу гар ски др жа вља нин и по ли ти чар, члан 
бу гар ске стран ке де сног цен тра ГЕРБ чи ји је ли дер Бој ко 
Бо ри сов), ни ти се мо же оче ки ва ти од СДСМ и За е ва ко ји 
су на след ни ци ма ке дон ских ко му ни ста.203 

Пи та ње име на ко је је би ло при сут но и пре оса мо ста-
ље ња је пот пу но еска ли ра ло од пр вог да на са мо стал но-
сти. На ђе но је не ка кво „ре ше ње“ у кон струк ци ји „Бив-
ша ју го сло вен ска ре пу бли ка Ма ке до ни ја“ (БЈРМ) ви ше 
у ци љу ве ли ких си ла да се до вр ши рас пад СФРЈ не го да 
се ре ши про блем из ме ђу Грч ке и но ве др жа ве. Још од 
1992. го ди не тра ју пре го во ри око име на др жа ве (1993. 
го ди не УН при зна ле др жа ву под име ном БЈРМ) у Бе чу204. 
По сред ник у пре го во ри ма је ме ди ја тор Ме тју Ни миц. 
То ком вре ме на пред ла га на су раз ли чи та по тен ци јал на 
ре ше ња ко ја су сва про па ла због не мо гућ но сти да бу де 
пре ва зи ђен про блем по сто ја ња име ни це „Ма ке до ни ја“ 
у на зо ву др жа ве.

203  http://www.sdsm.org.mk/Isto ri ja-na-par ti ja ta.aspx

204  https://www.blic.rs/ve sti/svet/bez-na pret ka-o-ime nu-ma ke do-
ni je/5q8fs3z
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Су ко бље ни ин те ре си и ди ја ме трал но су прот ни ста-
во ви из ра же ни кроз по ку ша је Ма ке дон ца да са чу ва ју 
др жа ву, на сто ја ње Грч ке да „er ga om nes“ ре ше њем спре-
чи оти ма ње де ла сво је за о став шти не, ал бан ски ире ден-
ти зам оли чен кроз про цес фе де ра ли за ци је и ис пу ња-
ва ња став ки „Ти ран ске плат фор ме“ и на по кон ин те рес 
НА ТО-а да што пре за о кру жи овај ре ги он под свој ки шо-
бран те шко ће из не дри ти ре ше ње ре ла тив но при хва тљи-
во сви ма. Ли де ри ма ке дон ског на ро да кроз учла ње ње у 
НА ТО ви де по след њу шан су за оп ста нак др жа ве јед на ко 
као што су Ал бан ци и Гр ци све сни да је по след ња шан са 
да не што ви ше до би ју пре тог по тен ци јал ног учла ње ња.

Све су при ли ке да ће це на при вре ме ног оп стан ка те 
др жа ве би ти у од ри ца њу од име на „Ма ке до ни ја“ чи ме 
ће и она ко сла би по ку ша ји ства ра ња иден ти те та ма ке-
дон ског на ро да пот пу но и фи нал но про па сти и по сле 
че га ће ма ке дон ски на род, под ло жан бу га ри за ци ји и ал-
бан ском ире ден ти зму, вре ме ном пот пу но не ста ти за јед-
но са др жа вом. У том сми слу, суд би на срп ске за јед ни це 
у Ма ке до ни ји је иста као и за ве ћин ски на род.

Ка ко год се окон ча ли пре го во ри, ре зул тат ће би ти 
ви ше не го сум њив у до ме ну ле ги тим но сти. Вла да ју ћа 
но мен кла ту ра ни је обез бе ди ла по ли тич ки ка па ци тет за 
пре го ва ра ње јер би ло ка кве до го во ре ко је по стиг ну ће 
те шко спро ве сти на те ре ну. За про ме ну уста ва им је нео-
п ход на 2/3 ве ћи на у Со бра њу, сам пред сед ник Ива нов се 
про ти ви устав ним про ме на ма и, на кон цу, ни је фор ми-
ра на Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја за шта је опет нео п-
ход на 2/3 ве ћи на у Со бра њу а без ко је је не мо гу ће ор га-
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ни зо ва ти ре фе рен дум ко ји на ја вљу ју. Не за бо ра ви мо да 
су устав не про ме не и „er ga om nes“ ре ше ње ул ти ма тив ни 
зах тев зва нич не Ати не.

Ду бо ка по де ље ност ве ћин ских Ма ке до на ца и од но-
си са срп ским на ро дом. Иако пред ста вља ју до ми нант ну 
ве ћи ну, од ба рем 75%, се ри јом снис хо дљи вих по ли тич-
ких по те за и пот пу не пот чи ње но сти стра ном еле мен ту, 
ма ке дон ска др жа ва је до шла у си ту а ци ју да би ло ка ква 
зва нич на ин сти ту ци ја, за кључ но са Вла дом, не мо же 
би ти фор ми ра на без ал бан ског еле мен та. Кру ну снис-
хо дљи во сти је пред ста вљао „мај ски спо ра зум“ из 2008. 
го ди не по ко јем Вла ду мо ра ју фор ми ра ти нај ја ча ма ке-
дон ска и нај ја ча ал бан ска пар ти ја. У од суд ном тре нут-
ку, по сле де сет го ди на при ме не, на кон пар ла мен тар них 
из бо ра 2017. го ди не (кла сич на „обо је на ре во лу ци ја“ за-
чи ње на фла грант ним кр ше њем Уста ва при ли ком из бо ра 
пред сед ни ка Со бра ња) и кад је би ло по треб но ски ну ти 
са вла сти „не по слу шни“ ВМРО-ДПМНЕ и пре ми је ра Гру-
ев ског, по ни штен је и тај до го вор и на власт је до шао Зо-
ран За ев, Пред сед ник СДСМ. 

Без бед но сна си ту а ци ја у ко јој се на ла зи срп ски на-
род је из го ди не у го ди ну све те жа, ка ко ал бан ски еле-
мент све ви ше ја ча, а ма ке дон ска но мен кла ту ра (пре-
вас ход но због те мељ не по де ље но сти) све ви ше под ле же 
при ти сци ма и уце на ма, по го то во „ме ђу на род не за јед-
ни це“. Ни је дан до га ђај ко ји по гор ша ва од но се из ме ђу 
Ма ке до на ца и Ал ба на ца не про ђе без увла че ња Ср ба у 
до га ђа је, ди рект но или ин ди рект но. Ти до га ђа ји има ју 
за по сле ди цу по ја ча но на си ље на про сто ри ма где жи ве 



143

Ср би и све че шће слу ча је ве скр на вље ња срп ских обе-
леж ја. Ка ко се тен зи је из ме ђу Ал ба на ца и Ма ке до на ца 
бу ду по ја ча ва ле, та ко ће и оно ма ло Ср ба што је оста ло у 
Ма ке до ни ји би ти угро же но. 

Ни Со бра ње ни је по ште ђе но ср бо фоб ске ре то ри ке 
од стра не пред став ни ка обе до ми нант не на ци о нал не за-
јед ни це. По вре ме не раз ми ри це из ме ђу зва нич не Ср би је 
и зва нич не Ма ке до ни је, та ко ђе, оста вља ју не га тив не по-
сле ди це на по ли тич ка пра ва Ср ба. Уче шће у НА ТО агре-
си ји на Ср би ју, при зна ње Ко со ва, гла са ње за при јем Ко-
со ва у УНЕ СКО, по не кад и по др шка зва нич ног Бе о гра да 
НВО сек то ру ме ђу Ср би ма, у кон фрон та ци ји са је ди ним 
зва нич ним пред став ни ци ма Ср ба у ма ке дон ским ин сти-
ту ци ја ма, пот пу но од су ство ин те ре са зва нич ног Бе о гра-
да за Ср бе у Ма ке до ни ји (чак и у слу ча је ви ма фла грант-
ног на ру ша ва ња пра ва, без бед но сти и до сто јан ства) 
те мељ но уз др ма ва ју по ло жај Ср ба. 

Не мо же мо а да не по ву че мо од ре ђе не па ра ле ле у 
де ша ва њи ма и ин тен зив ној ан ти срп ској хи сте ри ји у Ма-
ке до ни ји и Цр ној Го ри. За по че так уочи мо сим бо ли ку, 
по ду дар ност и по ве за ност до га ђа ја. Пра вим ин спи ра то-
ри ма и на ло го дав ци ма, кроз чи та ву исто ри ју, иде ја у том 
сми слу ни кад ни је не до ста ја ло. Исти дан кад се де сио 
упад у Со бра ње, зло чи нац и те ро ри ста Ра муш Ха ра ди нај 
(да нас пре ми јер те ро ри стич ке тво ре ви не тзв. Ко со во) 
пу штен је из при тво ра у Фран цу ској и цр но гор ски пар-
ла мент је усво јио се вер но а тлант ски Уго вор. Сим бо ли ка 
се на ста вља у по ду дар ност ма ке дон ског и цр но гор ског 
сце на ри ја: у обе др жа ве про блем са вер ским пра ви ма 



144

Ср ба и ка нон ски не при зна тим цр ква ма (ЦПЦ и МПЦ), 
по сло вич но снис хо дљив став пре ма пре ма ал бан ском 
еле мен ту и „ме ђу на род ној за јед ни ци“, ду бо ка по де ла у 
ве ћин ском на ро ду ко ја се нај ви ше огле да у из гла са ва-
њу свих „сум њи вих“ од лу ка уз по моћ ал бан ске ма њи не, 
упад у Со бра ње – по ку шај „др жав ног уда ра“ у Цр ној Го-
ри, увла че ње Ср ба у све сум њи ве до га ђа је а кад то ни је 
до вољ но за пот пу ну ма ска ра ду он да „про на ла же ње“ ру-
ског ути ца ја. 

Кон стант но се вла да ју ће но мен кла ту ре „бо ре про-
тив вир ту ел ног ру ског ути ца ја“, а све за ра чун не ког тре-
ћег. Про те ри ва ње ру ских ди пло ма та због, све су при ли-
ке, још јед не у ни зу „fal se flag“ ак ци је (слич но не дав ном 
„уби ству“ но ви на ра Ар ка ди ја Баб чен ка) да ле ко и без 
ика кве ве зе са Ма ке до ни јом от кри ва ју пра ву су шти ну 
зва нич ног Ско пља – оку па ци о но на ме сни штво а не ле-
гал на и ле ги тим на вла да јед не су ве ре не др жа ве у Евро-
пи 21. ве ка.

2017/2018. Ав гу ста 2017. го ди не, пред став ни ци вла-
сти тзв. Ко со ва и ма ке дон ски зва нич ни ци пот пи са ли 
су про то кол о ус по ста вља њу гра нич ног пре ла за „Стан-
чић“.205

21. 8. 2017. сви за по сле ни из Ам ба са де Ср би је у Ма-
ке до ни ји су по ву че ни. МСП Ма ке до ни је је до би ло но ту 
од МСП Ср би је у ко јој се на во ди да су слу жбе ни ци по-

205  http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/ci/story/1/po li ti ka/2839542/
spo ra zum-pri sti ne-i-sko plja-o-gra nic nom-pre la zu.html
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зва ни „на кон сул та ци је“206. Том при ли ком Ам ба са дор ка 
Ду шан ка Ди вјак То мић ни је ко мен та ри са ла од лу ку већ 
упу ти ла на МСП и ми ни стра Да чи ћа. Огла сио се Пред-
сед ник Ср би је Алек сан дар Ву чић, на во де ћи да раз лог 
за по вла че ње осо бља ле жи у „офан зив ном оба ве штај-
ном де ло ва њу“, пре ма до ка зи ма до би је ним од срп ских 
слу жби без бед но сти. На во ди да су у на ве де не ак тив но-
сти уме ша не „ве ли ке си ле“, не ги ра ју ћи да је ми слио на 
Ру си ју. Овај до га ђај се по ве зи вао са по тен ци јал ном но-
вом кан ди да ту ром ко ју је пред УНЕ СКО тре ба ло не ко да 
под не се у име Ко со ва-УН МИК. Ма ке дон ски зва нич ни ци 
су на ве ли да ће при ли ком фор ми ра ња ста ва има ти у ви-
ду став ЕУ ад ми ни стра ци је. Но ви ма ке дон ски Пре ми јер 
За ев је на вео да ће Ма ке до ни ја гла са ти „не у трал но“, што 
је пред ста вља ло за о крет у од но су на од лу ку ма ке дон ске 
вла де из 2008. го ди не ка да су се из ја сни ли за при јем Ко-
со ва у УНЕ СКО.

Ин те ре сант но је на по ме ну ти да је исти дан ма ке дон-
ска аген ци ја „Макс факс“ на ве ла да је Вла да Ма ке до ни је 
при пре ми ла пред лог за при јем Ко со ва у УНЕ СКО, што 
на во де као раз лог за по вла че ње осо бља Ам ба са де.

На ве де на афе ра се мо же ту ма чи ти као на ста вак 
афе ре ве за не за су ко бе у Со бра њу и при су ство офи ци ра 
срп ске слу жбе то ком на ве де них до га ђа ја. Бит но је на-
по ме ну ти да је ини ци ја ти ва Ива на Сто ил ко ви ћа да се 
офор ми Ан кет на ко ми си ја, ко ја би ис пи та ла до га ђа је и 

206  http://www.blic.rs/ve sti/po li ti ka/sput njik-o-raz lo gu-po vla ce nja-
oso blja-srp ske-am ba sa de-ma ke do ni ja-pred la gac-ula ska/6re9nhj 
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про ве ри ла ко је још био при су тан то ком не ми лих до га-
ђа ја, глат ко од би је на од стра не вла да ју ће ма ке дон ске 
но мен кла ту ре.

Упи тан, но вем бра 2017. го ди не, ка ква је си ту а ци ја са 
пра ви ма Ср ба у Ма ке до ни ји и да ли је не што дру га чи је 
од до ла ска Зо ра на За е ва на ме сто пре ми је ра, Иван Сто-
ил ко вић од го ва ра да се „мно го то га про ме ни ло и то не 
на бо ље“. „Но ва власт нам је од у зе ла „Аген ци ју за ма-
њин ска пра ва“ ко ју смо ми во ди ли, од у зе ли су нам (ло-
кал ни из бо ри из ок то бра 2017. го ди не) и јед ну оп шти ну 
ко ју су во ди ли Ср би у Ма ке до ни ји (Ста ро На го ри ча не) 
и то под јед ном не де мо крат ском и не пра вед ном кам па-
њом“. Осу да ОЕБС-а је из о ста ла ми мо по зи ва и до ка за 
ко ји су им пре зен то ва ни.

Да си ту а ци ја бу де го ра, на ја вљу је се до но ше ње но вог 
За ко на о пра зни ци ма што ће пре вас ход но има ти за циљ 
уки да ње Да на Све тог Са ве као на ци о нал ног пра зни ка Ср-
ба у Ма ке до ни ји. Бит но је на по ме ну ти да у овој ак ци ји 
не де мо крат ског оти ма ња Оп шти не, по ред зва нич ног Ско-
пља, уче ству ју и не ки срп ски еле мен ти у Ма ке до ни ји.207

Крај 2017. го ди не обе ле жа ва кри за но ве ма ке дон ске 
вла де. Остав ши без по др шке још јед не ал бан ске стран-
ке, Вла да оста је да „ви си“ на два не за ви сна по сла ни ка. 
По сле ал бан ске стран ке „Бе са“ и „Са вез за Ал бан це“ 
(Зи ја дин Се ла) ре шио је да на пу сти ко а ли ци ју.

207  http://sr bin.in fo/2017/10/25/apel-iz-ma ke do ni je-an ti srp ska-po li-
ti ka-no ve-vla sti/
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Со бра ње је 15. ја ну а ра 2018. ра ти фи ко ва ло Спо ра-
зум о при ја тељ ству, до бро су сед ским од но си ма и са рад-
њи са Бу гар ском.208 Ин ди ка тив но је уочи ти да су обе 
стра не из ја ви ле да ни су за до вољ не спо ра зу мом?! На-
по ме ни мо, реч је о Спо ра зу му о при ја тељ ству ко ји су 
1. ав гу ста 2017. пот пи са ли За ев и Бо ри сов и за ко ји је 
опо зи ци о на ВМРО-ДПНЕ тра жи ла да се од ба ци,209 а по-
том и да се гра ђа ни из ја сне на ре фе рен ду му210 јер, ка ко 
ка жу, не ува жа ва ма ке дон ске ин те ре се, ни је при зна та 
ма ке дон ска ма њи на у Бу гар ској, Бу га ри ма се омо гу ћа ва 
пре кра ја ње уџ бе ни ка за исто ри ју и сл. Не ду го за тим је 
и бу гар ски пар ла мент (јед но гла сно!) ра ти фи ко вао овај 
спо ра зум.211

 „Они ко ји су до ју че би ли оп ту жи ва ни за ’бу га ро фил-
ство‘ по ста ли су ’ср бо ма ни‘, а они ко ји су би ли бив ши 
ко му ни сти ко ји су би ли са мо зва ни ’ср бо фи ли‘ са да су 
по ста ли ва тре ни ’бу га ро фи ли‘. За кљу чи ли су уго вор са 
Бу гар ском и ре а ли зу ју ’Ти ран ску плат фор му‘. Та ко да је 
у но вој ма ке дон ској по ли ти ци по ло жај Ср ба сли чан по-
ло жа ју Ма ке до на ца“, ка же Иван Сто ил ко вић.

208  https://www.blic.rs/ve sti/svet/ma ke do ni ja-ra ti fi ko va la-spo ra-
zum-o-pri ja telj stvu-s-bu gar skom/ndeey18

209  https://www.blic.rs/ve sti/svet/ma ke do ni ja-opo zi ci ja-tra zi-po-
vla ce nje-do go vo ra-o-do bro su sed skim-od no si ma-sa-bu gar skom/
m0lf877

210  https://www.blic.rs/ve sti/svet/vmro-dpmne-ce-tra zi ti-re fe ren-
dum-o-do go vo ru-sa-bu gar skom/xdxbdb2

211  http://www.no vo sti.rs/ve sti/pla ne ta.299.html:706896-Bu gar-
ska-jed no gla sno-ra ti fi ko va la-spo ra zum-sa-Ma ke do ni jom



148

14. март 2018. го ди не би ће упам ћен као „још је дан цр-
ни дан за де мо кра ти ју у Ма ке до ни ји“.212 Ми мо и про тив но 
пар ла мен тар ној, за кон ској и устав ној про це ду ри, Со бра ње 
је усво ји ло (64 гла са „за“, без „про тив“ и „уз др жан“) За кон 
о дво је зич но сти ко ји би Ива нов, по си ли за ко на, мо рао пот-
пи са ти. Не ма мо ди ле му да ће „ме ђу на род ни чу ва ри де мо-
кра ти је“ у овом слу ча ју ин си сти ра ти на „за ко ни то сти“.

Кон крет но, кон тра верз ни пред сед ник Со бра ња је 
са мо вољ но од ба цио све аманд ма не опо зи ци је и ста вио 
за кон на гла са ње. Ма ло је не до ста ја ло да се и фи зич ки 
об ра чу на ју Ни ко ла Гру ев ски и Та љат Џа фе ри. Да ли ће 
за кон би ти (и ко ли ко) спро во дљив у прак си и ко је ће да-
ље про бле ме ге не ри са ти, оста је да ви ди мо у бу дућ но сти 
јер ће при ме на овог за ко на зах те ва ти ши ре и ду бље про-
ме не у ма ке дон ском за ко но дав ству па и Уста ву. 

То ком сед ни це, ис пред Со бра ња су би ле одр жа не де-
мон стра ци је, скром не по се ће но сти.

Ма ке дон ски пар ла мент је, по дру ги пут, по сле од-
би ја ња пред сед ни ка Ива но ва да га пот пи ше, усво јио 
пред лог За ко на о про ши ре њу упо тре бе ал бан ског је зи-
ка у Ма ке до ни ји на осно ву че га би он по стао дру ги зва-
нич ни је зик. На по ме ни мо да је, иако је био оба ве зан по 
За ко ну, Пред сед ник Ма ке до ни је и по сле дру гог гла са ња 
и по твр ђи ва ња За ко на у пар ла мен ту исти од био да ве ри-
фи ку је. На по те зу је Устав ни суд Ма ке до ни је ко ји тре ба 
да се из ја сни по пи та њу устав но сти пред мет ног за ко на. 

212  https://rs-lat.sput nik news.com/ko men ta ri/201803141114900348-
ma ke do ni ja-za kon-dvo je zic nost/
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Зва нич ни ци Вла де и Со бра ња по зи ва ју на кри вич ну од-
го вор ност Пред сед ни ка ко ју је не мо гу ће ак ти ви ра ти до 
кра ја ман да та. Евен ту ал на сме на та ко ђе ни је ре ал на оп-
ци ја јер је за то нео п ход на дво тре ћин ска ве ћи на у Со-
бра њу ко ју вла да ју ћа но мен кла ту ра не ма.

„Ти ран ска плат фор ма је, и по ред то га што ’не по сто-
ји‘, до жи ве ла то да поч не да се ре а ли зу је. А је дан од ње-
них основ них зах те ва, дво је зич ност, по ста је ма ке дон ска 
ствар ност. Од мул ти кул ту рал не др жа ве Ма ке до ни ја по-
ста је дво на ци о нал на“, из ја вио је Сто ил ко вић.213

Је дан од до ка за за та ко не што пред ста вља по но вље ни 
зах тев Али ја Ах ме ти ја, ли де ра вла да ју ће ал бан ске пар-
ти је ДУИ, да се у Пар ла мен ту осу ди „ге но цид“ над Ал-
бан ци ма пре 104 го ди не. Ор ке стри ра но и син хро ни зо ва-
но се огла сио и Мај ко Пан де ли, Ми ни стар за ди ја спо ру у 
Вла ди Ал ба ни је, по др жа ва ју ћи на ве де ни зах тев.214

Си ту а ци ју, ко ју ће на кра ју, и по ред не дав не ре кон-
струк ци је Вла де, нај ве ро ват ни је ре ша ва ти ван ред ни 
пар ла мен тар ни из бо ри, ком пли ку је и чи ње ни ца да је 
ВМРО-ДПНЕ на пу стио пар ла мент (због хап ше ња њи хо-
вих чла но ва) и да не по сто ји не ко ко би на днев ни ред и 
на гла са ње ста вио по ве ре ње Вла ди. Гу би так 7 по сла ни ка 
нас во ди ка два мо гу ћа сце на ри ја: ван ред ни из бо ри то-
ком 2018.го ди не или ван ред ни из бо ри за јед но са пред-
сед нич ким из бо ри ма на про ле ће 2019.го ди не.

213  http://da nas.rs/svet.1160.html?news_id=362613&ti tle=Ti ran-
ska+plat for ma+po%C4%8De la+da+se+re a li zu je

214  https://www.slo bod na e vro pa.mk/a/28861610.html
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Не тре ба за не ма ри ти да ни ова тан ка ве ћи на не пред-
ста вља пре пре ку за спро во ђе ње став ки из „Ти ран ске 
плат фор ме“ (За кон о дво је зич но сти) као што је оства рен 
план за уки да ње гра ни це из ме ђу Ал ба ни је и Ма ке до ни-
је. Мо жда ће та тан ка ве ћи на и „сти му ли са ти“ За е ва да, 
у свр ху што ду жег оп стан ка на вла сти, убр за те про це се. 
Чи ње ни ца је да ће га Ал бан ци „пу сти ти низ во ду“ чим 
оства ре пла но ве ко је су за цр та ли до во ђе њем За е ва на 
власт. Од ли чан по ка за тељ је и став ал бан ских пар ти ја, 
ко је су на пу сти ле Вла ду, да ће по др жа ти за ко не „од пре-
суд ног зна ча ја за Ал бан це“.215

Ни је не мо гу ће да по сле сле де ћих пар ла мен тар них 
из бо ра Ал бан ци ис по ста ве зах тев да но ви пре ми јер бу-
де из кру га ал бан ских по ли ти ча ра.

Кра јем 2017. и до сре ди не 2018. го ди не (у иш че ки ва-
њу са ми та НА ТО-а у ју лу 2018. го ди не), ак ту а ли зу је се 
пи та ње бу дућ но сти ма ке дон ске др жа ве, по го то во што 
је до ла ском но ве Вла де уру шен „Охрид ски спо ра зум“ из 
2001. го ди не. Про цес де гра да ци је се на ста вља. Де кла-
ра тив но за ла га ње зва нич не Ма ке до ни је за „европ ски 
пут“ и учла ње ње у НА ТО сва ка ко не ће по мо ћи ма ке дон-
ској др жа ви да се са чу ва, ни у при бли жном об ли ку ка кву 
је по зна је мо да нас.216 Јед но од ре ше ња, ко јим ли ци ти ра 
ан гло сак сон ска атлан ти стич ка но мен кла ту ра, је сте фе-

215  https://rs-lat.sput nik news.com/re gi o ni/201712291113989008-
ma ke do ni ja-sko plje-al ban ci-za ev-vla da/

216  http://iskra.co/re gion/sa vet nik-slo bo da na-mi lo se vi ca-plan-je-
bio-da-ma ke do ni ja-ne sta ne-od mah-po sle-agre si ja-na to-na-sr bi ju/
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де ра ли за ци ја др жа ве. У јав но сти се по ми ње да је план да 
се Ма ке до ни ја тран сфор ми ше по мо де лу Бел ги је. Ти ме 
би се но ва др жа ва са сто ја ла из две ре пу бли ке – на за па-
ду од ал бан ске Или ри де, на ис то ку од ма ке дон ске Ре-
пу бли ке Ма ке до ни је, док би пре сто ни ца Ско пље би ла 
по се бан, ме шо ви ти ди стрикт. Има ју ћи у ви ду да та кав 
пред лог, ка ко ка жу, ВМРО-ДПМНЕ не ће по др жа ти, на и-
ла зи се на но ве те шко ће ко је зна че нео п ход ност про ме-
не ва же ћег Уста ва на ре фе рен ду му или у Со бра њу. 

Ве ли ко је пи та ње и те по тен ци јал не ли ни је раз гра ни-
че ња ме ђу фе де рал ним је ди ни ца ма, не ма сум ње да би 
то био  по след њи ко рак пред ства ра ње тре ће ал бан ске 
др жа ве на те ри то ри ји Бал ка на а по том и „Ве ли ке Ал-
ба ни је“. Ин ди рект на по моћ ма ке дон ском на ро ду мо же 
би ти и чи ње ни ца да ства ра ње те но ве ал бан ске др жа-
ве на Бал ка ну не од го ва ра ни јед ном од су се да, пот пу но 
очи глед но Ср би ји, Бу гар ској ко ја ће у кри тич ном исто-
риј ском тре нут ку окре ну ти ле ђа евро а тлант ским хе ге-
мо ни ма, а ни Грч кој умор ној од члан ства у ЕУ и НА ТО-у 
и ко јој зна чај на ал бан ска на ци о нал на ма њи на на се ве ру 
пред ста вља по тен ци јал ну „ом чу око вра та“. Ово је јед на 
од пре лом них те ма за бу дућ ност, не што што мо же на-
пра ви ти пот пу ни за о крет и ло кал ни рас по ред сна га на 
Бал ка ну, из на су шне по тре бе за за у ста вља њем јед ног 
агре сив ног, де струк тив ног и „ди вљег“ бал кан ског еле-
мен та у на сту па њу.217

217  https://rs.sput nik news.com/ana li ze/201712281113976082-ma ke-
do ni ja-fe de ra li za ci ja-po de la-bel gi ja-/
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ЗА КЉУ ЧАК. Ма ке дон ска др жа ва је угро же на, до-
ми нант но ве ћин ски на род ду бо ко по де љен, на власт је 
до шла но мен кла ту ра ко ја је зна чај но про ме ни ла спољ-
но по ли тич ке при о ри те те, кре ну ло се пу тем ре а ли за ци је 
„Ти ран ске плат фор ме“, фе де ра ли за ци је и рас па да др-
жа ве. Спо ра зум о до бро су сед ским од но си ма са Бу гар-
ском отва ра ши ро ка вра та да љој по ли ти ци аси ми ла ци је, 
са да већ кроз „на ци о нал ни ин же ње ринг“ Бу гар ске у до-
ме ну исто ри је и исто риј ских чи ње ни ца.

И она ко кли мав и без чвр стих те ме ља, угро жен је 
ма ке дон ски на ци о нал ни иден ти тет. Ве за са је ди ним те-
ме љем, Срп ском пра во слав ном цр квом, пре ки ну та је; 
не при зна та МПЦ не ма ни ка кву мо гућ ност ни ти сна гу да 
пред ста вља би ло ка кав ко хе зи о ни фак тор.

Све ма ња срп ска за јед ни ца је пот пу но скрај ну та из 
јав ног и по ли тич ког жи во та, из ба че на из про це са ре де фи-
ни са ња ма ке дон ске др жа ве и на сум њив на чин ус кра ће на 
је ди не оп шти не (Ста ро На го ри ча не) ко јом је ру ко во ди ла. 
Ус кра ћу ју се фи нан сиј ска сред ства срп ској за јед ни ци у до-
ме ну кул ту ре и про је ка та очу ва ња иден ти те та и ба шти не. 

Уки да ње „Да на Све тог Са ве“ из ка лен да ра др жав них 
пра зни ка и бри са ње срп ског на ро да са ли сте кон сти ту-
тив них на ро да на ме ћу се као сле де ћи оче ки ва ни по те зи 
но ве ма ке дон ске др жав не но мен кла ту ре, чи ме ће суд-
би на срп ског на ро да на про сто ру да на шње Ма ке до ни је 
би ти за пе ча ће на.

А све то на о чи глед зва нич ног Бе о гра да ко ји ни је ни 
во љан ни спо со бан аде кват но ре а го ва ти у ци љу за шти те 
срп ског на ро да.
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ИЗ ВЕ ШТАЈ О ПРА ВИ МА 
СРП СКОГ НА РО ДА У СЛО ВЕ НИ ЈИ 
ЗА 2017.–2018. ГО ДИ НУ  

То ком по след њих де сет го ди на по ло жај срп ског на-
ро да у Сло ве ни ји на ла зи се на истом не за вид ном ни воу 
без зна чај ни јих по зи тив них тен ден ци ја. Ср би су у кон-
ти ну и те ту нај ве ћа ма њин ска за јед ни ца ко ја је го ди на ма 
обес пра вље на, и ко јој ни дан-да нас ни је до де љен ин сти-
ту ци о нал ни ста тус на ци о нал не ма њи не. По да ци из 2002. 
го ди не о бро ју Ср ба у овој Ре пу бли ци го во ре да их је 
та да та мо жи ве ло ви ше од 38.000 ста нов ни ка, или око 
2% укуп не по пу ла ци је. Као пот пу на кон тра дик тор ност 
фи гу ри ра чи ње ни ца да су Сло вен ци при зна ти као на-
ци о нал на ма њи на у окви ру др жа ве Ср би је, иако њи хов 
број не пре ла зи ни 4.000 ста нов ни ка218.

По сма тра ју ћи де се то го ди шње вре мен ско раз до бље 
ко је је иза нас, мо ра се уочи ти да је би ло раз ли чи тих 
тен ден ци ја и до га ђа ја ко ји су ме ња ли по ло жај на шег на-
ро да, кре и ра ју ћи сли ку ко ја ука зу је да је овај део ста-
нов ни штва под јед на ко за не ма рен од стра не зе мље у ко-
јој жи ви, као и од стра не ма ти це ко јој при па да.

То ком 2009. и 2010. го ди не де ша ва ли су се од ре ђе-
ни по ма ци ко ји су да ва ли на ду Ср би ма да ће ко нач но 

218  До ступ но на www.stat.gov.rs: „Ста нов ни штво пре ма на ци о нал-
ној при пад но сти“, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ср би је, 2011.



154

оства ри ти сво ја пра ва и до би ти оно што им сле ду је. Је-
дан од де ли мич но по зи тив них ко ра ка је сте био и усва-
ја ње За ко на о уре ђе њу ста ту са др жа вља на на след ни ца 
СФРЈ ко ји је оста вио љу ди ма рок од три го ди не да под-
не су зах те ве за сло ве нач ке лич не кар те. На тај на чин је 
по ку ша но да се под при ти ском ме ђу на род не за јед ни це 
ис пра ви не прав да ко ја је учи ње на ве ли ком бро ју ста нов-
ни ка Сло ве ни је ко ји ни су има ли уре ђен др жав ни ста тус. 
По чет ком де ве де се тих го ди на про шлог ве ка та да шња 
вла да са мо стал не Сло ве ни је до не ла је од лу ку у окви-
ру ко је је дат рок од шест ме се ци да се ре гу ли шу сва 
до ку мен та нео п ход на за сти ца ње др жа вљан ства но во-
фор ми ра не др жа ве. Сви ко ји ни су ис пу ни ли ове усло-
ве, у на ред ним го ди на ма су фак тич ки би ли из бри са ни из 
свих до ку ме на та, чи ме су им пре кр ше на основ на људ ска 
пра ва. Бри са ње из ре ги стра се из вр ши ло тај ним ак ти-
ма Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва Сло ве ни је 1998. 
го ди не, у тај но сти, без са оп шта ва ња од лу ке за ин те ре-
со ва ним стра на ма. Рок за под но ше ње мол бе за од ште-
ту и ре ви зи ју од лу ке о бри са њу, у скла ду са за ко ном из 
2010. го ди не, ис ти цао је 24. 7. 2013, на кон че га је пре о-
стао зна ча јан број оних ко ји ни су сти гли да у де фи ни са-
ном пе ри о ду под не су сва кључ на до ку мен та. Овај за кон 
тре ба ло је да омо гу ћи да се из бри са ним ста нов ни ци ма 
вра ти пра во на стал но пре би ва ли ште, ко је им је не у став-
но од у зе то. Европ ски Суд за људ ска пра ва је то ком ове 
го ди не ја сно дао на лог др жа ви Сло ве ни ји да се за кон 
мо ра по што ва ти и да је по треб но ре тро ак тив но вра ти-
ти ово пра во, као и мо гућ ност за до би ја ње сло ве нач ког 
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др жа вљан ства. Из ме на ма и до пу на ма овог за ко на би ло 
је об у хва ће но пре ко 25.500 ста нов ни ка, ма хом срп ске 
на ци о нал но сти. До 2010. го ди не 7.300 ста нов ни ка је до-
би ло др жа вљан ство, а 3.600 су по но во оства ри ли пра во 
на стал но пре би ва ли ште.

На ред на, 2011. го ди на, та ко ђе је до не ла но ву на ду 
Ср би ма. На и ме, у Љу бља ни је пр ви пут на кон 1992. го-
ди не у јед ној шко ли ор га ни зо ва на на ста ва на срп ском 
је зи ку. То се де си ло у окви ру „Срп ског кул тур ног цен-
тра Да ни ло Киш“, где су на ши су на род ни ци мо гли да се 
упо зна ју са ма тер њим је зи ком кроз до пун ску на ста ву. 
Пре ма сло ве нач ком За ко ну о основ ном обра зо ва њу из 
1996. го ди не, до зво ља ва се ус по ста вља ње ма тер њег је-
зи ка и кул ту ре кроз до пун ску на ста ву у скла ду са Ме ђу-
на род ним спо ра зу мом. Иако не до вољ но од ре ђе на и не-
пре ци зна, те под ло жна ре стрик тив ним ту ма че њи ма, ова 
од ред ба сло ве нач ког за ко на ипак оста вља ка кву-та кву 
мо гућ ност да се за при пад ни ке срп ског на ро да обез бе ди 
на ста ва ма тер њег је зи ка и кул ту ре, и без про ме не Уста-
ва Сло ве ни је. При пад ни ци ита ли јан ске и ма ђар ске ма-
њи не, оства ру ју сва за кон ска и ин сти ту ци о нал на пра ва, 
иако их и има у зна чај но ма њем бро ју не го Ср ба. То ком 
2011. го ди не Од бор На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср-
би је је раз го ва рао са де ле га ци јом сло ве нач ког др жав ног 
збо ра, то ком ко јих су тра же ни мо да ли те ти пу тем ко јих 
би се уна пре дио по ло жај Ср ба у Сло ве ни ји, и обр ну то. 
До кон крет них ре зул та та на жа лост ни је до шло...

То ком 2012. го ди не до шло је до по гор ша ња по ло жа ја 
на шег на ро да у Сло ве ни ји. На и ме, у тој го ди ни, 28. ју на, 
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Вла да Сло ве ни је је уки ну ла те ло у ко ме су би ли пред-
став ни ци не при зна тих на ци о нал них ма њи на219. Реч је о 
са ве ту ко ји је осно ван при Вла ди Сло ве ни је у скла ду са 
Де кла ра ци јом о по ло жа ју при пад ни ка на ци о нал них за-
јед ни ца на ро да бив ше СФРЈ. Истог ме се ца Европ ски суд 
за људ ска пра ва је пре су дио у ко рист је да на ест ли ца ко-
ја су пред су дом во ди ла по сту пак на осно ву не у став ног 
бри са ња из Ре ги стра стал ног пре би ва ли шта Ре пу бли ке 
Сло ве ни је, и на ло жио Сло ве ни ји да за ко ном ре гу ли ше 
пи та ње ис пла те од ште те из бри са ним ли ци ма. Ме ђу тим, 
у тим да ни ма, та да шњи сло ве нач ки пре ми јер Ја нез Јан-
ша је из ја вио да др жа ва не ма нов ца за ис пла ту на кна да 
др жа вља ни ма бив ших Ре пу бли ка СФРЈ, и да у том тре-
нут ку раз ма тра ју на чин на ко ји ће мо ћи да ис по шту ју 
од лу ку про пи са ну од стра не Европ ског су да220. Кон крет-
на пре су да је гла си ла да је др жа ва у оба ве зи да ис пла ти 
по 20.000 евра од ште те ше сто ри ци од је да на ест „из бри-
са них“, и 30.000 евра под но си о ци ма ту жбе на име за-
јед нич ких тро шко ва. Ка да би се ове ци фре при ме ни ле 
на ви ше хи ља да оште ће них гра ђа на, ло гич но се на ме ће 
за кљу чак да би то био зна ча јан из да так за др жав ну ка су. 
Европ ски суд за људ ска пра ва је та ко ђе овом при ли ком 
оба ве зао Сло ве ни ју да усво ји план обе ште ће на оште ће-
них гра ђа на до 24. ју ла 2013. го ди не. Као пред лог за ре-

219  До ступ но на www.dnev nik.si: http://www.dnev nik.si/no vi ce/ak-
tu al ne_zgod be/1042538717 (сви сај то ви у овом по гла вљу по се ће ни 
су 10 ју ла 2018)

220  До ступ но на www.blic.rs: https://www.blic.rs/ve sti/svet/jan sa-slo-
ve ni ja-ne ma-nov ca-za-iz bri sa ne-dr za vlja ne-eks-ju-re pu bli ka/j2hc4p1
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гу ли са ње соп стве не про тив прав не од лу ке, др жа ва је по-
ну ди ла из нос од по пе де сет евра за сва ки ме сец ко ји су 
„из бри са ни“ про ве ли ли ше ни за кон ски оства ре ног ста-
ту са. Мар ко Но вак пред сед ник Дру штва из бе глих пре-
би ва ла ца из Сло ве ни је је из ја вио да је Сло ве ни ја све сна 
сво је оба ве зе, али да на чин из вр ше ња исте не од го ва ра 
оште ће ним осо ба ма221. Као ре зул тат све га ово га под не-
то је укуп но 645 но вих ту жби Европ ском су ду за људ ска 
пра ва у Стра збу ру. 

Као је дан од нај зна чај ни јих до га ђа ја то ком 2013. го-
ди не, фи гу ри ра по се та Слав ке Дра шко вић, ди рек тор ке 
Кан це ла ри је за ди ја спо ру и Ср бе у ре ги о ну, ко ја је по се-
ти ла Љу бља ну кра јем ма ја 2013. го ди не и том при ли ком 
раз го ва ра ла са сло ве нач ким зва нич ни ци ма о ста ту су 
срп ског на ро да у Ре пу бли ци Сло ве ни ји222. Она се та-
да са ста ла и са чла но ви ма кул тур ног дру штва „Да ни ло 
Киш“, и по се ти ла основ ну шко лу „Ли ва да“ у Љу бља ни, 
у окви ру ко је се на до пун ским ча со ви ма из во ди на ста-
ва на срп ском је зи ку. Ни ко ла То до ро вић, пред став ник 
Сло ве ни је у окви ру Скуп шти не Ди ја спо ре и Ср ба у ре-
ги о ну је из ја вио да ова по се та пред ста вља пре крет ни-
цу у до са да шњим од но си ма из ме ђу срп ских дру шта ва у 
Сло ве ни ји, као и ин сти ту ци ја ма тич не др жа ве223. На ша 

221  До ступ но на www.blic.rs: https://www.blic.rs/ve sti/dru stvo/slo-
ve ni ja-ig no ri se-iz bri sa ne-gra da ne/6ltyghm

222  До ступ но на www.rts.rs: http://www.rts.rs/pa ge/rts/sr/Di ja spo-
ra/story/1518/ve sti/1331996/slav ka-dra sko vic-kod-sr ba-u-slo ve ni ji.
html

223  Исто. 
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пред став ни ца је том при ли ком до би ла уве ра ва ња да ће 
уско ро до ћи и до по нов ног фор ми ра ња Са ве та у окви-
ру ко га би се на ла зи ли пред став ни ци не при зна тих на ци-
о нал них ма њи на, а ко ји је уки нут кон тра Де кла ра ци ји 
о ста ту су бив ших кон сти ту тив них на ро да СФРЈ у Ре пу-
бли ци Сло ве ни ји. Та ко су, по сле до ла ска СНС-а на власт, 
угла вом за вр ши ле ак тив но сти Ср би је пре ма Ср би ма у 
ко ји жи ве у Сло ве ни ји. 

Са вет Евро пе је апри ла 2014. го ди не у из ве шта ју о 
ма њин ским је зи ци ма по звао Сло ве ни ју да при зна срп-
ски, не мач ки и хр ват ски је зик као тра ди ци о нал не ма-
њин ске је зи ке. Та ко ђе, Са вет је пре до чио нео п ход ност 
за спро во ђе ње ме ра ко је ће по ја ча ти свест о ма њин-
ским је зи ци ма и обра зо ва њу224. То ком исте го ди не, 2014, 
спро ве де ни су и пар ла мен тар ни из бо ри у Ре пу бли ци 
Сло ве ни ји, на ко ји ма је по бе ду од не ла гру па око Ми ра 
Це ра ра. На жа лост, стран ка ко ја оку пља Ср бе је по др жа-
ла кан ди да ту ру стран ке ко ја ни је пре шла цен зус, чи ме 
су Ср би из гу би ли мо гућ ност да ди рект но уче ству ју у од-
лу ка ма ко је се ти чу кључ них др жав них пи та ња. 

То ком 2015. го ди не, тј. 20. фе бру а ра, Са вез срп ских 
дру шта ва Сло ве ни је је, у Дво ра ни Др жав ног са ве та у Љу-
бља ни, још јед ном по но вио по знат зах тев да се Ср би ма 
до де ли пра во и ста тус ма њин ског на ро да. Убр зо на кон 
овог до га ђа ја, то ком мар та ме се ца одр жан је са ста нак 
пред сед ни ка сло ве нач ког Од бо ра за кул ту ру Дра га на 

224  До ступ но на www.blic.rs: https://www.blic.rs/ve sti/dru stvo/sa-
vet-evro pe-po zvao-slo ve ni ju-da-pri zna-srp ski-je zik/0x91x2y
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Ма ти ћа, и пред сед ни ка Од бо ра за ди ја спо ру и Ср бе у 
ре ги о ну Скуп шти не Ср би је, Јан ка Ве се ли но ви ћа. Наш 
пред став ник је иза шао са го ре по ме ну тим зах те вом, али 
овај са ста нак ни је ре зул ти рао по ма ци ма на том по љу, и 
су прот но сва кој ло ги ци Ср би оста ју без пра ва ко ја им по 
свим па ра ме три ма при па да ју. Ме ђу тим, 2015. го ди на је 
до не ла и не ке по ма ке, као што је пот пи си ва ње ме ђу др-
жав ног спо ра зу ма из ме ђу пен зи о них фон до ва две ју зе-
ма ља о елек трон ској раз ме ни по да та ка, што би тре ба ло 
да олак ша оства ри ва ње пра ва гра ђа на обе др жа ве.

Кључ ни до га ђај за 2016. и 2017. го ди ну и срп ски на-
род у Сло ве ни ји, пред ста вља ла је од лу ка о фор ми ра њу 
На ци о нал ног са ве та Ср ба у Ре пу бли ци Сло ве ни ји 3. ок-
то бра 2016, чи ме је зва нич но пре ста ла да по сто ји прет-
ход на кров на ор га ни за ци ја Са вез срп ских дру шта ва, 
ко ји је учи нио мно го на по љу по бољ ша ња ње го вог по ло-
жа ја. Глав на пи та ња ко ја тре ба да бу ду у фо ку су но во-
фор ми ра ног са ве та од но се се на ин сти ту ци о нал но при-
зна ва ње основ них пра ва ко ја при па да ју ма њи на ма.

Из ве штај о пра ви ма срп ског на ро да 
у Сло ве ни ји то ком 2018. го ди не

По ло жај  СРПС КО Г народа  у  С ловенији се н и  у теку-
ћо ј год ини ни је  зн ачајни је  променио. Ис ти  проблеми 
с у и да ље  присутни , а ни су  примет не  те нденц ије које  
би та кв о н еповољ но ста ње  п ромени ле . П ара докса лн-
а  с итуација  за коју  с у о дгово рне ка ко  С ловен ија так о и  
мати чн а држ ав а Србија  не треба  да чуди ,  с обзиром  н а 



160

 ду гогодиш ње  проблеме  с а којима  се  суср ећ у  ге нерац ије 
С рба шир ом бив ши х Р епублика СФРЈ.

Зва нич не број ке из 2012. го ди не го во ре да у Сло ве ни-
ји жи ви 38.964 ста нов ни ка ко ји су се из ја сни ли као Ср би, 
што чи ни око 2% укуп не по пу ла ци је. Прет по ста вља се да 
је та број ка зна чај но ве ћа, ме ђу тим мно ги ста нов ни ци ко-
ји се и осе ћа ју као Ср би, не из ја шња ва ју се та ко из њи ма 
зна них раз ло га. Сва ка ко да је то де лом по сле ди ца ка ко 
еко ном ских, та ко и со ци јал них окол но сти ко је оте жа ва ју 
жи вот уко ли ко сте при пад ник не ке ма њин ске гру пе. 

То ком 2017. го ди не у Љу бља ни је фор ми ран На ци о-
нал ни са вет Ср ба у Сло ве ни ји, чи јем осни ва њу су при-
су ство ва ли и по је ди ни чла но ви сло ве нач ког Пар ла мен та, 
на че лу са пред сед ни ком Пар ла мен та Ми ла ном Бр гле-
зом, као и пред став ни ци Вла де Ре пу бли ке Ср би је. За пр-
вог пред сед ни ка Са ве та иза бран је Бра ни слав Ра јић, ко ји 
је из ме ђу оста лог и по сла ник у Скуп шти ни Сло ве ни је. То-
ком сеп тем бра исте го ди не одр жа на је пр ва скуп шти на 
овог те ла, ка да су до не се не од лу ке о стра те ги ји и на чи-
ну де ло ва ња овог удру же ња. Кључ на тач ка днев ног ре-
да би ла је рас пра ва о Пред ло гу стра те ги је за очу ва ње и 
уна пре ђе ње кул тур ног и на ци о нал ног иден ти те та срп ске 
за јед ни це у Сло ве ни ји, као и уна пре ђе ње од но са из ме-
ђу срп ске за јед ни це и ин сти ту ци ја Ре пу бли ке Сло ве ни је, 
Ре пу бли ке Срп ске и Ре пу бли ке Ср би је225. Основ ни циљ 
стра те ги је је при пре ма и усва ја ње јед ног из у зет но бит-

225  До ступ но на www.sta jer ska.eu:  http://sta jer ska.eu/2017/09/27/
na ci o nal ni-sa vet-sr ba-slo ve ni je-pre u zeo-ini ci ja ti vu/
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ног до ку мен та, ко ји ће у на ред ним го ди на ма би ти основ 
за де ло ва ње не са мо срп ских дру шта ва у Сло ве ни ји не го 
и ин сти ту ци ја ма тич не др жа ве Ср би је, и Ре пу бли ке Срп-
ске, у прав цу очу ва ња иден ти те та Ср ба у Сло ве ни ји, као 
и ре ше њу ви ше го ди шњих ста ту сних про бле ма. 

По че так 2018. у Сло ве ни ји обе ле жи ла је по се та де-
ле га ци је Вла де Ср би је на че лу са пре ми јер ком Аном Бр-
на бић. То ком по се те је би ло ре чи о ме ђу соб ној са рад њи 
две ју др жа ва и ње ном раз во ју. Та да је на ве де но да је тр-
го вин ска раз ме на из ме ђу Ср би је и Сло ве ни је по ве ћа на 
за 16% у пе ри о ду од го ди ну да на, и да је пре ма ши ла су му 
од 1,5 ми ли јар ди до ла ра. Ме ђу тим и ов де по сто ји по да-
так ко ји под сти че за бри ну тост. Ме ђу соб ну раз ме ну пра-
ти стал ни де фи цит на ште ту Ср би је. Има ју ћи у ви ду раз-
ли ку у ве ли чи ни те ри то ри ја и бро ју становникa, ја сно је 
да је реч о фе но ме ну ко ји за вре ђу је по дроб ну ана ли зу226. 
То ком ове по се те до го дио се и ма њи ин ци дент. У днев-
ним но ви на ма Де ло об ја вљен је текст под на сло вом „Вој-
ни зло чин ци су срп ско при род но бо гат ство“. Овај до га ђај 
сâм по се би пред ста вља опа сност по Ср бе у Сло ве ни ји 
јер се на тај на чин њи хо ва на ци ја пред ста вља у ло шем 
све тлу, али још ви ше за бри ња ва чи ње ни ца да је овај ин-
ци дент про шао без ре ак ци је зва нич не Ср би је , или нек ог 
од срп ск их удруж ењ а  у Слов ен ији. Так ођ е,  у  извешта ји ма 
о  посет и нема вести  да ј е  било го во ра  о по ложају Ср ба  и  
евент уал но ј  и нс ти ту ци онали за цији њи хо вог статуса.

226  До ступ но на www.be o grad ski-glas.rs: http://be o grad ski-glas.rs/
po se ta-srp ske-pre mi jer ke-ane-br na bic-slo ve ni ji-pro ma saj-br du-kra nja/
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Што се ти че школ ства и ме диј ске при сут но сти Ср ба 
у сред стви ма ин фор ми са ња, не мо же мо го во ри ти о зна-
чај ни јим по ма ци ма у те ку ћој го ди ни. С об зи ром на то 
да Ср би и да ље не ма ју ста тус на ци о нал не ма њи не, њи ма 
ни је омо гу ће но да слу ша ју на ста ву на ма тич ном је зи ку, 
већ та кву мо гућ ност по се ду ју је ди но по сред ством до-
пун ске на ста ве у све га јед ној шко ли у Сло ве ни ји. Исто-
вре ме но, за сту пље ност на шег је зи ка на на ци о нал ној 
те ле ви зи ји не по сто ји пр вен стве но из по ме ну тих ста ту-
сних раз ло га, док се као је ди но сред ство ин фор ми са ња 
по ја вљу ју штам па ни и елек трон ски ме ди ји на срп ском 
је зи ку. Уз по др шку Упра ве за са рад њу са ди ја спо ром и 
Ср би ма у ре ги о ну фор ми ран је пор тал Наш глас, ко ме 
ће основ ни фо кус би ти кул тур ни до га ђа ји и де ша ва ња 
ко ја су бит на за на ше љу де у Сло ве ни ји227. 

По ло жај Срп ске пра во слав не цр кве у Сло ве ни ји се 
ни је зна чај ни је ме њао то ком прет ход них го ди ну да на. 
Те ри то ри ја Сло ве ни је се на ла зи у окви ру Ми тро по ли-
је за гре бач ко-љу бљан ске, на чи јем че лу је ми тро по лит 
Пор фи ри је. Иако је прет ход них го ди на би ло раз го во ра 
о из два ја њу љу бљан ске Ми тро по ли је, до то га ве ро ват но 
не ће до ћи у бли жем пе ри о ду, склад но од лу ци вр ха СПЦ. 
Иако је СПЦ ви ше ве ко ва при сут на на про сто ри ма да на-
шње Сло ве ни је, а са мим тим и Ср би као на род,   зван ич на 
Срби ја и даљ е  не  показуј е спремнос т да  реши неке  од 
кључ них  проблем а  са којим а се Ц р кв а суоча ва. Једно  од 

227  До ступ но на www.cen zo lov ka.rs: https://www.cen zo lov ka.rs/re-
gion/na kon-ga se nja-li sta-sr bi-u-slo ve ni ji-po kre nu li-por tal-nas-glas/
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спо рн их питања ј е  и вра ћањ е земљишта С ПЦ у Це љу  и  
Марибору,  на  прос то ру  некадаш њи х храмо ва , сруш ених 
то ком Друг ог свет ског рата. О вај простор  је отуђ ен и 
данас с е на њем у  не нал азе верск и објекти,  иак о пос тој и 
потреб а за њима, баш ка о и п раво  које Ц ркв а зако нс ки  
поседује228. 

Гле да ју ћи ши ре под руч је бив ше СФРЈ, Ср би у Сло ве-
ни ји ни су под та ко ве ли ким при ти сци ма, као њи хо ви су-
на род ни ци у дру гим ре пу бли ка ма. Еко ном ски раз ло зи, 
не за ин те ре со ва ност ма тич не зе мље и по ли ти ка са ме др-
жа ве Сло ве ни је до во де до не пре кид ног па да бро ја Ср ба 
на ње ној те ри то ри ји. Исто вре ме но, еко ном ски раз ло зи 
до во де и до но вих до ла за ка у Сло ве ни ју са те ри то ри ја 
где је на ста њен срп ски на род, те сто га не тре ба оче ки ва-
ти дра сти чан па ду укуп ног бро ја та мо шњих Ср ба. 

228  До ступ но на www.no vo sti.rs: http://www.no vo sti.rs/ve sti/na-
slov na/re por ta ze/ak tu el no.293.html:708068-Slo ven ci-ne-vra ca ju-
SPC-ze mlju-i-iko ne
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ИЗ ВЕ ШТАЈ О ПО ЛИ ТИЧ КИМ ПРА ВИ МА 
СР БА У АЛ БА НИ ЈИ ЗА 2017.–2018. ГО ДИ НУ  

Пре ма по пи су из 2001. го ди не у Ал ба ни ји има 
3.069.275 ста нов ни ка (ни су по у зда ни по да ци ет нич ког 
са ста ва). По том по пи су Ал ба на ца има 3.026.383 (98%), 
Гр ка 35.829 (1,2%), Цин ца ра (Вла ха) 992 и Цр но го ра ца 
678. Пре ма про це ни из 2011. го ди не, у Ал ба ни ји Ал ба на-
ца има 82,6%, Гр ка 0,9%, оста лих ма њин ских за јед ни ца 
1%, а не из ја шње них је 15,5%. Не по у за дост ових по да та-
ка го во ри о то ме ко ли ко је Ал ба ни ја не у ре ђе на и изо ло-
ва на зе мља, го во ри и о то ме ко ли ко се не по шту ју људ ска 
и ма њин ска пра ва, по го то во пра ва Ср ба.

У Ал ба ни ји то ком ере ко му ни зма ре ли ги ја је би ла за-
бра ње на. На осно ву то га не ма пре ци зних по да та ка о ре-
ли гиј ској при пад но сти ста нов ни штва у Ал ба ни ји, али се 
про це њу је (не по у зда но) да су ве ћи на Ал ба на ца му сли-
ма ни 38,8%, пра во сла ва ца 23%, а ри мо ка то ли ка 13,5%. 

Аси ми ла ци ја Ср ба у Ал ба ни ји је по че ла од Кра ља Зо-
гуа, пре ко Ен ве ра Хо џе, и тра је до да на шњих да на. Краљ 
Зо гу је де кре том 1934. го ди не уки нуо на де се ти не срп-
ских шко ла у Ал ба ни ји и шест срп ских шко ла у Ска дру, а 
Ен вер Хо џа је у сво јој дик та ту ри за бра нио сва ки вид вер-
ских ак тив но сти 1967. го ди не, та ко да су Ср би бу квал-
но, као и дру ге ма њи не у Ал ба ни ји, би ли при ну ђе ни на 
аси ми ла ци ју. Цр ква је од вај ка да би ла сто жер у очу ва њу 
Срп ства, а шко ла је опи сме ња ва ла ве ли ке умо ве у срп-
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ском на ро ду. Без ове две ин сти ту ци је срп ски на род је 
да ле ко за шао у аси ми ла ци ју, у Ал ба ни ји.

У да на шњем вре ме ну срп ски на род фор мал но ужи ва 
под ра зу ме ва ни ма њин ски ста тус у Ал ба ни ји као на ци-
о нал ној др жа ви ал бан ског на ро да (члан 3 Уста ва) ма да 
ни је из ри чи то на бро јан у Уста ву. Ал бан ски је зва нич ни 
је зик (члан 14 Уста ва). Члан 20 га ран ту је ма њи на ма пра-
во на упо тре бу и раз вој ма тер њег је зи ка, као и удру жи-
ва ња у свр ху за шти те соп стве них ин те ре са и иден ти те та. 
Ко ми тет за на ци о нал не ма њи не у са рад њи са ма њин-
ским за јед ни ца ма при пре ма за кон о ма њи на ма, као и 
при ла го ђа ва ње бу ду ћег по пи са пи та њу су бјек тив ног из-
ја шња ва ња.

Пре ма по да ци ма Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да 
из 2008. го ди не, про сеч на бру то за ра да у Ал ба ни ји из-
но си 339 до ла ра но ми нал но, а 571 по па ри тет ној ку пов-
ној мо ћи.

Ср би су кон цен три са ни у Ска дар ском окру гу (Qar ku 
i Shkodrës), Ска дар ској (Rret hi i Shkodrës) и Ве ли ко ма-
ле сиј ској оп шти ни (Rret hi i Malësisë së Mad he). По пис из 
1989. го ди не за бе ле жио је са мо 100 при пад ни ка цр но-
гор ске ма њи не, док је 1991. по сле отва ра ња ал бан ско-
ју го сло вен ског гра нич ног пре ла за Бо жај, са мо из око-
ли не Ска дра пре шло 1.671 ли це тра же ћи азил, од че га 
је по пи са но пре ко 1.500 гра ђа на цр но гор ско-срп ске на-
род но сти (оста так су чи ни ли Му сли ма ни и Ал бан ци из 
ме шо ви тих бра ко ва). На се ља са ве ли ком кон цен тра ци-
јом Ср ба су Вра ка, Ка ме ни ца, (Ста ри и Мла ди) Бо рич, 
Ома ра, Ко пљи ка; и на оба ли Ска дар ског је зе ра жи ви ве-
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ли ки број Ср ба, у са мом Ска дру. Мо же се сло бод но ре ћи 
да са мо у око ли ни Ска дра жи ви пре ко 2.000 Ср ба, док 
ни је по зна то ко ли ко их жи ви у Ти ра ни, Ље шу, Ел ба са ну, 
Фи ру и дру гим ве ћим гра до ви ма.

На след ни ца Омо ни је, Пар ти ја ује ди ње ња за људ ска 
пра ва је грч ка на ци о нал на пар ти ја на тлу Ал ба ни је. Она 
има до бру са рад њу ка ко са срп ском, та ко и са оста лим 
на ци о нал ним ма њи на ма.

Устрој ство СПЦ у ви ду ви ка ри ја та је у из у зет но до-
брим од но си ма са Ми тро по ли јом цр но гор ско-при мор-
ском. За хва љу ју ћи том до бром од но су, у Ска дру су 2009. 
го ди не по пр ви пут ор га ни зо ва ни Све то сав ски да ни.

У Ска дру је 2010. го ди не за по че та тре ћа ге не ра ци ја 
од око 70 по ла зни ка кур са срп ског је зи ка под фи нан сиј-
ским по кро ви тељ ством Ср би је. 

Пред став ни ци срп ске за јед ни це су уче ство ва ли у ко-
ми си ји за при пре му пред сто је ћег по пи са 2011. ка ко би 
омо гу ћи ли уче шће Ср ба у истом, за шта су ра ни је по сто-
ја ле објек тив не ад ми ни стра тив не пре пре ке. 

РТС је сни мио и ви ше пу та еми то вао при лог „Ска дар, 
срп ска при ча“ о срп ском кул тур ном на сле ђу у око ли ни 
Ска дра.

У Ска дру је по мо ћу Ам ба са де Ре пу бли ке Ср би је у Ти-
ра ни про сла вљен Дан др жав но сти на Сре те ње. Рек тор 
Бе о град ског уни вер зи те та, Бран ко Ко ва че вић је, у мар ту 
2010. на пра вио зва нич ну по се ту срп ској за јед ни ци Ска-
дра и обе ћао струч ну аси стен ци ју у њи хо вим кул тур ним 
на по ри ма. У ју ну 2010. је учи нио исто и по моћ ник МСП, 
Здрав ко По нош.
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Бу ран пе ри од за при пад ни ке свих ма њи на у Ал ба ни-
ји, па и срп ске је био  2011. го ди не. 

Нај пре је по ли тич ку сце ну Ал ба ни је обе ле жи ло фор-
ми ра ње Цр ве но-цр не али јан се (AKZ) Кре шни ка Спа хи-
уа (алб. Kres hnik Spa hiu), та да шњег за ме ни ка на чел ни ка 
Вр хов ног са ве та суд ства (до 10. 2. 2012). AKZ је ра ди-
кал но-на ци о на ли стич ка стран ка ко ја се за ла же за Ве-
ли ку Ал ба ни ју и нај бли жа је Са мо о пре де ље њу Аљ би на 
Кур ти ја на Ко со ву и Ме то хи ји. Шта ви ше, она не ги ра по-
сто ја ње ма њи на на тлу Ре пу бли ке Ал ба ни је.

По што је За ко ном о гра ђан ском ста ту су из 2009. го-
ди не до пу ште на про ме на на ци о нал не при пад но сти љу-
ди ма ко ји су ра ни је би ли при сил но упи си ва ни као Ал-
бан ци, око 4.000 при пад ни ка на ци о нал них ма њи на је 
под не ло зах тев за про ме ну на ци о нал но сти у ма тич ним 
књи га ма.

У мар ту 2011. го ди не су су до ви на ју гу, у Ђи ро ка сте ру 
и у Пар ме ту, где жи ви зна ча јан број Гр ка и Цин ца ра, об-
у ста ви ли про це ду ру про ме ну на ци о нал но сти.

Пред се да ва ју ћи об ла сних су до ва у Са ран ди, Пар-
ме ту и Ска дру (под руч ја где су нај ви ше кон цен три са ни 
при пад ни ци срп ске, грч ке и цин цар ске ма њи не) тра жи-
ли су по ни ште ње од ред би за ко на ко је су омо гу ћи ле про-
ме ну на ци о нал но сти. Устав ни суд Ал ба ни је 01. 12. 2012. 
го ди не је ува жио ми шље ња и фак тич ки из бри сао на ци-
о нал ност као прав ну ка те го ри ју из ал бан ских зва нич них 
до ку ме на та. Ре зул тат гла са ња у Устав ном су ду Ал ба ни је 
је био шест пре ма два. Пред став ни ци грч ке, срп ске, ма-
ке дон ске, цин цар ске и егип ћан ске ма њи не су на ја ви ли 
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да ће сво ју бит ку за ува жа ва ње устав них и ме ђу на род-
них нор ми у по гле ду пра ва  за из ра жа ва ње свог на ци о-
нал ног иден ти те та на ста ви ти у Стра збу ру.

У ме ђу вре ме ну је AKZ, по чет ком 2011. го ди не, ор га-
ни зо ва ла про те сте ши ром Ал ба ни је на ко ји ма се зах те-
ва ло бри са ње пи та ња о на ци о нал но сти, ве ро и спо ве сти 
и ма тер њем је зи ку из за ко на. 

Уки да њем пра ва на ци о нал них ма њи на да се из ра-
зе о сво јој на ци о нал но сти и фа ши стич ким про те сти ма 
AKZ-a, Ал ба ни ја је по ка за ла да је то та ли тар на др жа ва.

У фе бру а ру 2013. Дом На род не скуп шти не Ре пу бли-
ке Ср би је био је до ма ћин Јав ног слу ша ња о по ли тич ким 
и дру гим пра ви ма срп ског на ро да у ре ги о ну, на ко ме су 
уче ство ва ли и пред став ни ци На пред ног клу ба. Па вле 
Бра јо вић (у Ал ба ни ји Па вао Ја ко ја), пред сед ник углед-
ног удру же ња „Мо ра ча-Ро за фа“ из Ска дра, ко је се бо ри 
за очу ва ње иден ти те та срп ског на ро да, на овом ску пу 
ис та као је ва жне зах те ве ко је срп ска ма њи на има пре ма 
ал бан ској др жа ви, али је и за мо лио Ср би ју за по моћ и 
по др шку пре ко кон крет но да тих смер ни ца. 

Из два ја мо нај ва жни је те жње ко је су Ср би ис та кли на 
овом до га ђа ју:

тра жи се по што ва ње од ред би Оквир не Кон вен ци је 
Са ве та Евро пе „О за шти ти на ци о нал них ма њи на“ ко ју је 
Пар ла мент Ал ба ни је ра ти фи ко вао пре ви ше од 10 го ди-
на;

тре ба омо гу ћи ти сло бод но на ци о нал но и вер ско из-
ја шња ва ње, сло бод ну упо тре бу срп ског је зи ка, пи сма и 
на ци о нал них сим бо ла;
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Ср би же ле шко ло ва ње на свом је зи ку у јав ним шко-
ла ма Ал ба ни је;

обез бе ди ти ма њин ско по ли тич ко пред ста вља ње у 
Пар ла мен ту Ал ба ни је;

Ал ба ни ја да ста не у за шти ту кул тур них до ба ра и тра-
ди ци је на свом под руч ју;

 др жа ва Ср би ја тре ба да пот пи ше Спо ра зум о за шти-
ти на ци о нал них ма њи на са др жа вом Ал ба ни јом;

отво ри ти шко лу на срп ском је зи ку у Ска дру и Фи је ру 
ко ја би ин сти ту ци о нал но ушла у про грам Ми ни стар ства 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би-
је;

фи нан си ра ње срп ских удру же ња у Ал ба ни ји, да по 
прин ци пу ре ци про ци те та бу де ускла ђе но са на чи ном на 
ко ји др жа ва Ср би ја фи нан си ра ал бан ску ма њи ну;

Ср би ма из ре ги о на да ефи ка сни је, без ком пли ко ва не 
про це ду ре, бу ду одо бра ва на др жа вљан ства Ср би је;

 уз са рад њу са Срп ском пра во слав ном цр квом омо-
гу ћи ти ус по ста вља ње не по сред ног ду хов ног жи во та ан-
га жо ва њем стал ног све ште ни ка у Ска дру.

Под ути ца јем Европ ске уни је, Ал ба ни ја је у ја ну а ру 
2014. го ди не отво ри ла шко лу на срп ском је зи ку. Шко-
ла је осно ва на 150 ки ло ме та ра ју го за пад но од Ти ра не, 
у се лу Ха мил, на до мак Фи је ра. Ту шко лу је 2014. го ди не 
по ха ђа ло 60 срп ских уче ни ка. Осни ва њем срп ске шко-
ле, у Ал ба ни ји је учи њен пр ви зна ча јан ко рак од стра не 
ал бан ских вла сти пре ма Ср би ма.

На про ле ће 2016. го ди не је пр ви пут у Ска дру, по сле 96 
го ди на слу жен па ра стос из ги ну лим срп ским рат ни ци ма. 
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У апри лу 2017. го ди не, на ин си сти ра ње ЕУ, а ра ди да-
љег на пре до ва ња Ал ба ни је у про це су при сту па ња уни ји, 
до нет је За кон о за шти ти на ци о нал них ма њи на, чи ме се 
Ал ба ни ја свр ста ла у ред свих оста лих европ ских др жа-
ва по овом пи та њу. У за ко ну је екс пли цит но на ве де но да 
се на ци о нал ним ма њи на ма у Ал ба ни ји, по ред оста лих, 
сма тра ју и Ср би. „За кон ре гу ли ше оства ри ва ње пра ва 
при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на у Ал ба ни ји, у скла-
ду са од ред ба ма Уста ва Ал ба ни је, Оквир не кон вен ци је 
Са ве та Евро пе за за шти ту на ци о нал них ма њи на ра ти фи-
ко ва не 1999. го ди не и ме ђу на род них уго во ра из обла сти 
људ ских пра ва“, на во ди се у тек сту За ко на.229 За ко ном се 
га ран ту је пред ста вља ње и не го ва ње кул ту ра на ци о нал-
них ма њи на, ет нич ких, је зич ких и вер ских ка рак те ри-
сти ка и тра ди ци ја, као и пра ва у иден ти фи ко ва њу лич-
но сти и обра зо ва њу.

Устав Ал ба ни је на ко ји се по зи ва За кон о за шти ти на-
ци о нал них ма њи на ни је се ме њао у прет ход ном пе ри о-
ду, па се по ста вља пи та ње да ли се он све вре ме кр шио 
на ште ту срп ског на ро да и ње го вих пра ва.

Кра јем ок то бра 2017. го ди не Ар тур По пај По по вић је 
дао ин тер вју за пор тал „Ко лум ни ста“. По по вић је члан 
Глав ног од бо ра Удру же ња срп ско-цр но гор ске на ци о нал-
не ма њи не „Мо ра ча-Ро за фа“ у Ска дру. Он го во ри о то ме 
ка ко ак ту ел ни пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је Алек сан-

229  „Ал ба ни ја при зна је Ср бе као на ци о нал ну ма њи ну“, По ли ти ка, 
13. 04. 2017, http://www.po li ti ka.rs/scc/cla nak/378350/Al ba ni ja-pri-
zna je-Sr be-kao-na ci o nal nu-ma nji nu 
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дар Ву чић ни је одр жао сво ја обе ћа ња, и ка ко не ма срп-
ског кон зу ла та у Ска дру, срп ске ку ће, срп ског уни вер зи-
те та, зва нич не шко ле и те ле ви зи је у Ал ба ни ји.

Ар тур По пај По по вић ис ти че ка ко не по сто ји про-
стор у ал бан ском за ко но дав ству да се про ме не пре зи-
ме на. Ње го во пре зи ме По пај је мо ди фи ко ва но пре зи ме 
од пре зи ме на ње го вих пре да ка ко је је би ло По по вић.

Пре ма ре чи ма овог Ср би на из Ал ба ни је, на по след-
њем по пи су је би ла ка зна од око 1.000 до ла ра за љу де 
ко ји се из ја сне као при пад ни ци на ци о нал них ма њи на, а 
да то не мо гу да до ка жу. Пре ма по пи су са по чет ка де ве-
де се тих го ди на 20. ве ка, ко је је ра ди ло срп ско-цр но гор-
ско удру же ње „Мо ра ча-Ро за фа“ Ср ба (углав ном по ре-
клом из Цр не Го ре) има у Ска дру и око ли ни око 30.000.  
Нај ви ше Ср ба има у са мом Ска дру, а нај ви ше љу ди пра-
во слав не ве ро и спо ве сти има у Вра ки. Вра ка је под руч је 
ко је об у хва та пет се ла у бли зи ни Ска дра. То ком прет-
ход них не ко ли ко го ди на ни је би ло ак тив но сти срп ских 
вла сти у ве зи са овим пи та њем. 

По по вић на по ми ње да Ср би из Ал ба ни је, не до би ја ју 
ни ка ква сред ства од ал бан ске др жа ве за очу ва ње сво-
је кул ту ре и свог на ци о нал ног иден ти те та. Ср би из Ал-
ба ни је су 2017. го ди не кон ку ри са ли за нов ча ну по моћ 
од Ми ни стар ства спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је 
(Упра ва за са рад њу са ди ја спо ром и Ср би ма у ре ги о ну) и 
до би ли ми ли он ди на ра, а по ло ви ну од тог нов ца да ју на 
за куп про сто ри ја срп ско-цр но гор ског удру же ња „Мо ра-
ча-Ро за фа“. У Ал ба ни ји по сто ји са мо јед на еми си ја на 
срп ском је зи ку, а еми ту је се са мо два на ест не де ља у го-
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ди ни, на сат вре ме на. Узрок су ло ше фи нан си је на шег 
на ро да у овој зе мљи.

У де цем бру 2017. го ди не, Вла да Ре пу бли ке Ср би је је 
упу ти ла Ал ба ни ји по моћ од 100.000 евра за са ни ра ње 
по сле ди ца по пла ва, а по ред нов ча не по мо ћи, упу ти ла је 
и по моћ у ви ду ро бе (500 ће ба ди, 500 пре кри ва ча, 250 
вре ћа за спа ва ње, 250 ду ше ка за спа ва ње). Ни је би ло ре-
чи о пра ви ма Ср ба у Ал ба ни ји. 

Би ља на Жив ко вић, аутор и пи сац, да ла је кра јем 
мар та 2018. го ди не ин тер вју за пор тал „Сло бод на Хер-
це го ви на“. Ова аутор ка и спи са те љи ца је у по след њих 
де се так го ди на бо ра ви ла два де се так пу та у Ал ба ни ји и 
пре ко пе де сет пу та на Ко со ву и Ме то хи ји. Но си ла је ху-
ма ни тар ну по моћ, раз го ва ра ла са љу ди ма и пи са ла. Та 
сво ја пу то ва ња је до жи ве ла као сво ју ми си ју, а нај ви ше 
је бо ра ви ла у Ска дру, где је до ста то га на у чи ла. Жив ко-
вић ка го во ри о то ме ка ко је, ка да је пр ви пут по се ти-
ла Ска дар (ста ру срп ску пре сто ни цу из 12. ве ка) ви де ла 
по лу по ру ше ну цр кву ко ја је у тур ским злим вре ме ни ма 
пре тво ре на у џа ми ју. Њу су жи вот ни пу те ви пр ви пут од-
ве ли у Ска дар ка да је 2007. го ди не ор га ни зо ван скуп у 
Бе о гра ду на ко ме су при су ство ва ли Ср би из свих зе ма-
ља ра се ја ња. Та да је упо зна ла Па вла Ја ко ја Бра јо ви ћа, 
пред сед ни ка удру же ња Ср ба и Цр но го ра ца „Ро за фа“ 
из Ска дра. Бра јо вић, по про фе си ји ин же њер и адво кат, 
уго стио је, за јед но са оста лим Ср би ма и Цр но гор ци ма, 
Би ља ну Жив ко вић у Ал ба ни ји, где је по се ти ла шко лу на 
срп ском је зи ку ко ја је та да по чи ња ла са ра дом; у њој су 
пре да ва ли про фе со ри из Цр не Го ре ко ји су до би ли от-
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ка зе у „Срп ској Спар ти“ због про ти вље ња по сто ја њу цр-
но гор ског је зи ка. Она ка же да су Ср би у Ал ба ни ји упла-
ше ни и у не за вид ном по ло жа ју, за по ста вље ни од стра не 
ма тич не др жа ве.

Аутор ка и спи са те љи ца го во ри о то ме ка ко је упо зна-
ла до ста Ср ба пра во слав не али и ри мо ка то лич ке и му ха-
ме дан ске ве ре ко ји су све сни да су Ср би, и да су на у чи ли 
срп ски је зик ко ји се пре но сио тај но у ку ћа ма са ко ле на 
на ко ле но. Срп ски је зик, пи смо, пра во слав на ре ли ги ја 
и оста ле осо бе но сти ко је чи не иден ти тет на шег на ро да 
би ле су за бра ње не у Ал ба ни ји де це ни ја ма. 

Она ис ти че да је за на шу срп ску шко лу у Ска дру нај-
за слу жни ја Ми тро по ли ја цр но гор ско-при мор ска, на че-
лу са ми тро по ли том Ам фи ло хи јем. По ред ми тро по ли та 
Ам фи ло хи ја и ње го ве Ми тро по ли је ко ја је увек би ла ту 
за Ср бе из Ал ба ни је ка да њи хо ва ма ти ца за та ји, ве ли ки 
до при нос су да ли про фе со ри књи жев но сти из Бе о гра да, 
по је ди ни но ви на ри и пи сци. До ове го ди не кроз срп ску 
шко лу је про шло 1.500 ђа ка, а би бли о те ка срп ске шко-
ле за са да има око 2.500 књи га. Књи ге из Ср би је, ко је 
су ве за не за исто ри ју и ге о гра фи ју, за бра ње не су од ал-
бан ских слу жби без бед но сти да се уно се на те ри то ри-
ју Ал ба ни је. Срп ска шко ла у Ска дру упо ре до ста са ва са 
Срп ском пра во слав ном цр квом у Вра ки. 

Срп ско-цр но гор ско удру же ње „Мо ра ча-Ро за фа“ је 
има ло за ви дан број дру штве них ак тив но сти у по след-
њих го ди ну да на. За ви дан у од но су на ра ни је го ди не.

Ми ни стар ино стра них по сло ва Ре пу бли ке Ал ба ни је 
Дит мир Бу ша ти је 20. 10. 2017. го ди не по се тио и одр жао 
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са ста нак са удру же њем Срп ске ма њи не „Мо ра ча-Ро за-
фа“ у окви ру пре зен та ци је но во у сво је ног За ко на о пра-
ви ма и сло бо да ма на ци о нал них ма њи на. Том са стан ку 
су при су ство ва ли и пред став ни ци ром ске, егип ћан ске и 
цр но гор ске на ци о нал не ма њи не, ко је су уз на шу ма њи ну 
ле гал но при зна те усва ја њем За ко на о ма њи на ма.

За кон са др жи де фи ни ци ју по ко јој се „на ци о нал ном 
ма њи ном сма тра ју гру пе др жа вља на Ал ба ни је с пре би-
ва ли штем у зе мљи, ко је ка рак те ри зу ју стал не и ста ре 
ве зе с ал бан ском др жа вом и ис по ља ва ју дру га чи је кул-
тур не, ет нич ке, вер ске и тра ди ци о нал не ка рак те ри сти ке 
и во љу да их са чу ва ју и уна пре ђу ју у за јед ни ци и ин ди-
ви ду ал но“.

По ред оп ште у сво је них прин ци па и дис по зи ци ја 
пре у зе тих из Кон вен ци је Са ве та Евро пе о за шти ти на-
ци о нал них ма њи на, а ко ји се ти чу пра ва на сло бод но 
са мо и зја шња ва ње, за бра не дис кри ми на ци је, пра ва на 
сло бод но ор га ни зо ва ње и оку пља ње, сло бо де ве ро и-
спо ве сти, јед на ко и ефек тив но уче шће у јав ном жи во ту 
зе мље, за кон обез бе ђу је да у је ди ни ца ма са мо у пра ве 
где ма њи не жи ве тра ди ци о нал но, бу де ор га ни зо ва на 
на ста ва на је зи ку ма њи не, у скла ду с за ко но дав ством о 
обра зо ва њу док се кри те ри ју ми за од ре ђи ва ње оправ-
да них зах те ва и бро ја уче ни ка од ре ђу ју од лу ком Са ве-
та ми ни ста ра. За кон та ко ђе од ре ђу је и пра во на ци о нал-
них ма њи на, по ред пра ва да са мо стал но осни ва ју сво је 
ме диј ске ин сти ту ци је, да бу ду за сту пље ни у др жав ним 
ра дио-те ле ви зиј ским про гра ми ма без дис кри ми на ци је.  
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За кон пред ви ђа упо тре бу је зи ка на ци о нал них ма њи-
на у слу жбе не свр хе на те ри то ри ја ма оп шти на у ко ји ма 
број при пад ни ка ма њи на за у зи ма 20% укуп ног бро ја у 
тим оп шти на ма. То укљу чу је упо тре бу је зи ка ма њи на у 
то по граф ским зна ко ви ма и на зи ви ма у тим оп шти на ма, 
као и ре а ли зо ва ње слу жбе них ко му ни ка ци ја и пре пи ске 
на тим је зи ци ма.

У име на ше на ци о нал не ма њи не, Па вло Ја ко ја, пред-
сед ник удру же ња Срп ске ма њи не „Мо ра ча-Ро за фа“ и 
пред сед ник Пра во слав ног удру же ња „Све ти Јо ван Вла-
ди мир“ г. Си мо Ај ко вић за хва ли ли су се ми ни стру Бу ша-
ти ју на ини ци ја ти ви ње го вог ре со ра за из ра ду и усва ја ње 
уве ли ко оче ки ва ног за ко на о ма њи на ма по сле ви ше де-
це ниј ске адво ка ци је ко ју су на ша удру же ња вр ши ла пре-
ма ор га ни ма др жав не вла сти за усва ја ње истог. Они су 
из ра зи ли на ду да ће но ви за кон обез бе ди ти рав но прав-
не усло ве за сту па ња, уче шћа и ин те гра ци ју на ше ма њи-
не с пу ним пра ви ма у обра зов ним, кул тур ним и со ци јал-
ним аспек ти ма жи во та зе мље.

Ми ни стар Бу ша ти је на гла сио по ли тич ке пред ра су-
де с ко ји ма су се су сре ли то ком из ра де за ко на; ме ђу тим 
ре ал ност и зна чај за ко на о ма њи на ма у обез бе ђи ва њу 
пред ста вља ња ма њи на је над вла дао кри ти ке, што до са-
да ни је био слу чај. Он је ис та као да је до нет за кон у ду ху 
с оба ве за ма ко је про из ла зе из евро а тлант ских ин те гра-
ци ја и ра ди пу не им пле мен та ци је Оквир не кон вен ци је 
Са ве та Евро пе о на ци о нал ним ма њи на ма. Ми ни стар Бу-
ша ти је на кра ју пре нео свим пред став ни ци ма на ци о-
нал них ма њи на да рад на им пле мен та ци ји овог за ко на 
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не ће ста ти у усва ја њу по треб них под за кон ских ака та, 
већ ће се по све ти ти по зи тив ном ме ња њу ствар ног ста-
ња, оства ри ва њу пра ва на ци о нал них ма њи на. 

Ам ба са да Ре пу бли ке Ср би је у Ти ра ни је 11. но вем-
бра 2017. го ди не ор га ни зо ва ла це ре мо ни ју по во дом 99. 
го ди шњи це за вр шет ка Ве ли ког ра та ко јој су при су ство-
ва ли пред став ни ци три срп ска удру же ња „Мо ра ча-Ро за-
фа“, „Све ти Јо ван Вла ди мир“ и „Је дин ство“. Они су по ло-
жи ли вен це па лим бор ци ма Срп ске вој ске. Це ре мо ни је 
овим по во дом се одр жа ва ју ши ром Ср би је, Грч ке и Ма-
ке до ни је као све до че ње жр та ва Ср би је и ње ног на ро да 
у окон ча њу ра за ра ња и ус по ста вља њу де мо крат ског по-
рет ка у Евро пи, и све ту.

У Ти ра ни је 23. но вем бра про шле го ди не одр жа на 
пр ва скуп шти на за јед нич ке при вред не ко мо ре Ср би ја–
Ал ба ни ја на ко јој су, по ред број них при вред ни ка, при-
су ство ва ла и над ле жна ми ни стар ства из обе зе мље.  На 
сај му Па на ир 2017.  у Ти ра ни је уче ство ва ло пре ко сто 
по слов них љу ди и 41 ком па ни ја из Ср би је. Они су из ла га-
ли сво је про из во де и услу ге из сек то ра по љо при вре де и 
пре храм бе не ин ду стри је, гра ђе ви нар ства и ма шин ства, 
хе миј ске и елек тро ин ду стри је, тек сти ла и фар ма ци је. 
Пред сед ник При вред не ко мо ре Ср би је Мар ко Ча деж је 
ис та као да је у од но су на 2016. го ди ну, за тре ћи ну по ве-
ћан обим еко ном ске раз ме не из ме ђу Ср би је и Ал ба ни је, 
али и да је по ве ћан број за јед нич ких при вред них дру-
шта ва и за јед нич ких ула га ња. 

На овом ску пу ни је би ло ре чи о пра ви ма Ср ба у Ал-
ба ни ји. Уко ли ко је за и ста са рад ња на за вид ном ни воу 
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из ме ђу срп ске и ал бан ске при вред не ко мо ре, то би би ла 
ве о ма по вољ на при ли ка да се омо гу ћи Ср би ма из Ал ба-
ни је да има ју за по сле ња и со лид на при ма ња, и да се уз 
по моћ ма ти це, кроз еко ном ски бо љи так, из бо ре за по ли-
тич ка и дру га пра ва.

У не де љу 27. ма ја ове го ди не, на пра зник Си ла ска 
Све тог Ду ха на Апо сто ле – Тро ји чин дан, све ча но је про-
сла вље на сла ва Цр кве Пре све те Тро ји це у Вра ки код 
Ска дра. Ли тур ги ју је слу жи ло све штен ство Срп ске и 
Ал бан ске пра во слав не цр кве уз бла го слов ар хи е пи ско-
па ал бан ског Ана ста си ја и ми тро по ли та цр но гор ско-
при мор ског Ам фи ло хи ја. Ли тур ги ји су при су ство ва ли 
вер ни ци из Ска дра, Вра ке и око ли не, као и из Цр не Го-
ре, ко ји су до шли да се оку пе око сво је Све те цр кве да 
са бор но про сла ве овај див ни и бла го сло ве ни пра зник. 
Отац Ве ли мир у пра знич ној бе се ди је че сти тао пра зник 
и сла ву цр кве и за бла го да рио ар хи е пи ско пу Ана ста си ју 
на бла го сло ву да се све та Ли тур ги ја слу жи на срп ском 
је зи ку. По сле Ли тур ги је су при сут ним вер ни ци ма и де ци 
по де ље ни по кло ни и дро ви, ко ји су бла го слов Ми тро по-
ли та цр но гор ско-при мор ског г. Ам фи ло хи ја. 

Пра ва и сло бо де гра ђа на се де ле на по ли тич ка, еко-
ном ска, кул тур на, лич на пра ва и сло бо де. По ли тич ке 
сло бо де и пра ва гра ђа на, као и лич на пра ва и сло бо де 
гра ђа на ко ја су ме ђу соб но те сно по ве за на, у Ал ба ни ји се 
не при ме њу ју, по го то во не код срп ског на ро да. 

Ср би у Ал ба ни ји не ма ју пра во на сло бод но по ли тич-
ко ор га ни зо ва ње, сло бо ду штам пе и пра во да ко лек тив-
но кри ти ку ју рад др жав них ор га на и функ ци о не ра. Ср би 
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у Ал ба ни ји од 1990. го ди не не ма ју пред став ни ке у на ци-
о нал ном пар ла мен ту. Део кри ви це до ла зи од ал бан ских, 
али и срп ских вла сти. 

Лич на пра ва и сло бо де Ср ба у Ал ба ни ји не по сто је у 
слу ча ју на уч ног и умет нич ког ра да. Сло бо да са ве сти или 
јав ног из ра жа ва ња ми сли не по сто ји кроз при зму ин те-
лек ту ал не сло бо де. Ср би ма у Ал ба ни ји је за бра ње но да 
ко ри сте ли те ра ту ру из исто ри је и ге о гра фи је, ко ја до ла-
зи из Ср би је. Без ин те лек ту ал них сло бо да не ма раз вит ка 
дру штва. Ср би из Ал ба ни је до ско ро ни су има ли чак ни 
фор мал на пра ва на сло бо ду на ци о нал ног и вер ског из ја-
шња ва ња, као и оста лих пра ва ко ја при па да ју на ци о нал-
ним ма њи на у де мо крат ском плу ра ли стич ком дру штву.

У по след њој де це ни ји су по че ла да ја ча ју пра ва срп-
ског на ро да у Ал ба ни ји, али са мо фор мал но. Ре пу бли-
ка Ср би ја и ми као при пад ни ци срп ског на ро да, мо ра мо 
им по мо ћи да оства ре су штин ска пра ва, ка ко ди рект но, 
та ко и ин ди рект но пре ко ме ђу на род них ин сти ту ци ја и 
ор га ни за ци ја. 
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ИЗ ВЕ ШТАЈ О ПО ЛИ ТИЧ КИМ ПРА ВИ МА 
СР БА У РУ МУ НИ ЈИ ЗА 2017.–2018. ГО ДИ НУ  

Пре ма по след њем по пи су ста нов ни штва у Ру му ни ји 
при ме ћу је се де мо граф ски пад. По да ци са по пи са ста-
нов ни штва и имо ви не ко ји је одр жан 2011. го ди не, по ка-
зу ју да у Ру му ни ји жи ви ско ро шест ми ли о на ста нов ни ка 
ма ње не го на прет ход ним.230 Де мо граф ски пад бро ја Ср-
ба у Ру му ни ји се кон ти ну и ра но осли ка ва од 1992. го ди не 
ка да их је би ло по пи са но 29.080, на по пи су 2002. го ди не 
22.256 ста нов ни ка се из ја сни ло као Ср би, а на по след-
њим 18.079. Пад на та ли те та, мор та ли тет, по себ но у се-
о ским сре ди на ма, аси ми ла ци ја пу тем ме шо ви тих бра-
ко ва, али и ми гра ци је ка за пад ним зе мља ма ЕУ основ ни 
су узро ци сма ње ња бро ја Ср ба. Ипак, на пе си ми стич ну 
ста ти сти ку не мо гу ће је ути ца ти, те и пред став ни ци Ср ба 
у Ру му ни ји оправ да но стра ху ју да у на ред них пар де це-
ни ја мо жда ви ше не ће би ти Ср ба у Ру му ни ји. 

Ср би су ма хом на се ље ни у че ти ри жу па ни је у Ба на-
ту. Пре ма по да ци ма са по след њег по пи са нај ве ћи број 
Ср ба жи ви у жу па ни ји Ти миш, њих 10.102, или 55,88% од 
укуп ног бро ја ста нов ни ка. У жу па ни ји Ка раш-Се ве рин 
жи ви 5.036 Ср ба, од но сно 27,86%, у жу па ни ји Ме хе динц 

230  http://www.re cen sa man tro ma nia.ro/wp-con tent/uplo-
ads/2013/07/RE ZUL TA TE-DE FI NI TI VE-RPL_2011.pdf (сви сај то ви 
ци ти ра ни у овом по гла вљу по се ће ни су 09 07 2018).
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996 или 5,56%, док је у жу па ни ји Арад на ста ње но још 
849 Ср ба или 4,7% од укуп ног бро ја Ср ба у Ру му ни ји. У 
оста лих 29 жу па ни ја жи ви 6% Ср ба, од но сно њих 1.097.

Нај ве ћи број на ших су на род ни ка пре ма жи вот ној до би 
при па да гру пи од ра сли (од 14 до 60 го ди на), њих 56,97%. 
Сле де они у тзв. тре ћој жи вот ној до би (ви ше од 60 го ди-
на), њих 34,62%, док је нај ма ње нај мла ђих (0 до 14 го ди на) 
8,41%. Иако по сто ји од ре ђе но урав но те же ње пре ма по ло-
ви ма, же не су број но пре ваг ну ле у ста ри јим го ди на ма. 

Ср би су тре ћа нај о бра зо ва ни ја на ци о нал на ма њи на у Ру-
му ни ји и 99,19% је пи сме но. Чак 98,38% за вр ши ло је шко ло-
ва ње од ре ђе ног сте пе на, па 55,27% на ших су на род ни ка има 
бар де сет раз ре да шко ле, док је ви со ко школ ски обра зо ва но 
15,81%. Од бро ја по пи са них ко ји су се из ја сни ли као Ср би 
2011, при бли жно 60% на во ди срп ски је зик као ма тер њи.

На по пи су 2011. ак тив ног ста нов ни штва, у уз ра сту у 
ком су спо соб ни за при вре ђи ва ње би ло је 42,12%, а ве ћи-
на је за по сле на (93,98%). Па сив но ста нов ни штво је број-
ни је, 57,88%, али ма хом га чи не пен зи о не ри (56,43%), 
уче ни ци и сту ден ти. Од Ср ба ко ји при вре ђу ју, 68,93% је 
за по сле но, 797 ра де у соп стве ном до ма ћин ству, а при-
ват них пред у зет ни ка има 1.365. Сход но за ни ма њу, нај-
број ни ји су зе мљо рад ни ци, за тим за на тли је, ква ли фи-
ко ва ни рад ни ци, тех ни ча ри, мај сто ри, док струч ња ци са 
ин те лек ту ал ним и умет нич ким за ни ма њи ма чи не 17,95% 
срп ског ста нов ни штва.

По узо ру на европ ско за ко но дав ство, оства ре ње ко-
лек тив них пра ва Ср ба и дру гих на ци о нал них ма њи на у 
Ру му ни ји за кон ски је ре гу ли са но Де кла ра ци јом о на ци-
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о нал ним ма њи на ма. Де кла ра ци ја га ран ту је за шти ту ма-
њи на од би ло ког об ли ка дис кри ми на ци је, на сил не аси-
ми ла ци је или се гре га ци је, и оства ри ва ње пра ва по пут 
пра ва на обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку, вер ског и мо-
рал ног обра зо ва ња де це при пад ни ка ма њи на. Ме ђу тим, 
Ру му ни ја још увек ни је усво ји ла по се бан За кон о на ци о-
нал ним ма њи на ма, ко ји би тре ба ло пре ци зни је да утвр-
ди ма њин ска пра ва. Про је кат овог за ко на при лич но ду го 
че ка у Пар ла мен ту. Пре ма ре чи ма срп ског по сла ни ка у 
Пар ла мен ту, раз лог што се то ли ко ду го че ка на до но ше-
ње за ко на мо же се про на ћи у мак си ма ли стич ким зах те-
ви ма ма ђар ске на ци о нал не ма њи не и ње них пред став ни-
ка. Зва нич на Ср би ја се ни је укљу чи ла у овај про цес.

Ипак, у окви ру си сте ма ин сти ту ци о нал не за шти те 
ма њи на у Ру му ни ји, ус по ста вљен је Са вет за на ци о нал-
не ма њи не, у чи јем ра ду уче ству ју три пред став ни ка ма-
њин ских за јед ни ца пред ста вље них у пар ла мен ту. Уло га 
Са ве та је оја ча ва ње ве за из ме ђу на ци о нал них ма њи на 
и њи хо вих ор га ни за ци ја, као и ана ли за и по др шка ак-
тив но сти ма ко је се ти чу обра зо ва ња ма њи на на ма тер-
њем је зи ку. Пред став ни ци Ср ба у Ру му ни ји су прет ход-
них го ди на на гла ша ва ли да су за до вољ ни ра дом Са ве та, 
по себ но ра дом ње го ве Прав не ко ми си је чи ја је уло га да 
ве ри фи ку је и ука зу је на бит не си ту а ци је ко је се од но се 
на пра ва и ак тив но сти на ци о нал них ма њи на. Као по себ-
но зна ча јан, ис ти цан је рад Де парт ма на за ме ђу ет нич ке 
од но се231 ко ји је фор ми ран при Вла ди Ру му ни је.

231  http://www.dri.gov.ro/en/ 
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Ср би су у Ру му ни ји при лич но до бро ин те гри са ни у 
др жав не ин сти ту ци је. Уче шће Ср ба у по ли тич ком и ин-
сти ту ци о нал ном жи во ту на ло кал ном ни воу се од ви ја 
пу тем по ли тич ких стра на ка чи ји су чла но ви на ши су на-
род ни ци, и пу тем Са ве за Ср ба у Ру му ни ји, кров не срп-
ске ор га ни за ци је.

Пре ма чла ну 62 Уста ва Ру му ни је, ко јим се га ран ту је 
при сут ност пред став ни ка на ци о нал них ма њи на у пар ла-
мен ту, Ср би има ју јед ног пред став ни ка. По сла ни ци ма-
њи на би ра ју се по прин ци пу по зи тив не дис кри ми на ци-
је. На из бо ри ма 2012. срп ски по сла ник је осво јио 8.500 
гла со ва, иако је за ула зак у пар ла мент по треб но 3.000, 
што го во ри у при лог ин те гри са но сти срп ске за јед ни-
це. Он свој по ло жај оце њу је као рав но пра ван у од но су 
на пред став ни ке оста лих ма њи на али и дру гих чла но ва 
пар ла мен та. Члан је пар ла мен тар не гру пе на ци о нал них 
ма њи на са осам на ест дру гих ма њин ских по сла ни ка и 
пот пред сед ник Ко ми си је за кул ту ру, умет ност и сред-
ства ин фор ми са ња.

Пре ма ре чи ма срп ског пред став ни ка, Сла во ми ра 
Гво зде но ви ћа, чла но ви ма њин ске пар ла мен тар не гру пе 
ре дов но се са ста ју са ми ни стри ма (обра зо ва ње, кул ту-
ра, ад ми ни стра ци ја и сл.), пре ми је ром и ви це пре ми-
је ром Ру му ни је, а при ли ком са ста на ка раз го ва ра се 
о спе ци фич ној ма њин ској про бле ма ти ци: школ ство, 
ин фра струк ту ра, ад ми ни стра ци ја и про јек ти. Та ко је 
оства рен успех у очу ва њу рет ких шко ла, те дат до при-
нос ула га њи ма у ло кал ну ин фра струк ту ру. 



183

Пред став ни ци ма њи на ре дов но уче ству ју у до но ше-
њу но вих за ко на, из ме на ма или до пу на ма по сто је ћих. 
У прет ход ном пе ри о ду, Гво зде но вић је био у стал ном 
кон так ту са Асо ци ја ци јом бив ших де пор ти ра ца у Ба ра-
ган, ак тив но уче ство вао у до но ше њу ко нач не вер зи је и 
из гла са ва њу за ко на о пра ви ма те ка те го ри је на ших су-
гра ђа на, где је и око три-че ти ри хи ља де Ср ба има ло би 
од ре ђе не ко ри сти о сту па њу овог за ко на на сна гу, а за-
јед но са њи ма и пре ко хи ља ду Ср ба бив ших по ли тич ких 
за тво ре ни ка у Ру му ни ји.

Пред сед ник Ср би је Алек сан дар Ву чић био је у јед-
но днев ној по се ти Ру му ни ји 8. мар та 2018. го ди не. Том 
при ли ком се су срео са пред сед ни ком Ру му ни је Кла у сом 
Вер не ром Јо ха ни сом, те ме раз го во ра су би ле: про ду-
бљи ва ње би ла те рал не са рад ње на по ли тич ком, еко ном-
ском и сек тор ском ни воу, про цес при сту па ња Ср би је ЕУ, 
укљу чу ју ћи и ру мун ско пред се да ва ње Уни ји у пр вој по-
ло ви ни 2019, пи та ње ма њи на у обе др жа ве, пи та ња од 
за јед нич ког ин те ре со ва ња ко ја се ти чу са рад ње на За-
пад ном Бал ка ну, као и раз вој си ту а ци је по пи та њу Ко со-
ва и Ме то хи је. Пред сед ник Ву чић се по сле раз го во ра са 
ко ле гом Јо ха ни сом су срео и са ру мун ском пре ми јер ком 
Ви о ри ком Дан ћи лом са ко јом је раз го ва рао о евро ин те-
гра ци ја ма, еко ном ској са рад њи, би ла те рал ним од но си-
ма и по ло жа ју на ци о нал них ма њи на у обе др жа ве. Дво је 
са го вор ни ка кон ста то ва ли су да је нео п ход но ра ди ти на 
отва ра њу гра нич них пре ла за и ре кон струк ци ји и мо дер-
ни за ци ји же ле знич ке ин фра струк ту ре Бе о град – Те ми-
швар – Европ ски пра вац, као и о из град њи ауто-пу та Бе-
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о град–Те ми швар, са оп шти ло је Пред сед ни штво Ср би је. 
Пред сед ник Ву чић имао је и одво је не су сре те са пред-
сед ни ком Се на та Пар ла мен та Ру му ни је Ка ли ном По пе-
ску ом Та ри ће а ну ом и са пред сед ни ком Пред став нич ког 
до ма Пар ла мен та Ру му ни је Ли ви ју ом Драг не ом. То ком 
ове јед но днев не по се те, кон стан то ва но је да роб на раз-
ме на из ме ђу две зе мље кон ти ну и ра но ра сте уз оце ну 
да по сто ји про стор за уна пре ђе ње са рад ње у ауто мо-
бил ској, хе миј ској и гра ђе вин ској ин ду стри ји. У апри лу 
ме се цу Бу ку решт је био до ма ћин ква дри ла те рал ног су-
сре та на ко ме су уче ство ва ли пред сед ник Ср би је Алек-
сан дар Ву чић и пре ми је ри Ру му ни је, Бу гар ске и Грч ке, 
на ко ме је, ка ко је са оп шти ла ру мун ска вла да, фо кус 
био на ре ги о нал ним про јек ти ма ме ђу соб ног по ве зи ва-
ња, при сту па њу Ср би је ЕУ и европ ским пер спек ти ва ма 
це ло куп ног ре ги о на. 

То ком 2017. го ди не у Ср би ји је бо ра вио ми ни стар од-
бра не Ру му ни је Ми хај Ви о рел Фи фор232, да би 31. ма ја 
2018. го ди не ру мун ски ми ни стар уго стио Алек сан дра 
Ву ли на233. Ми ни стри Ву лин и Фи фор су, по сле при ја тељ-
ских са ста на ка, на ја ви ли да љи раз вој и уна пре ђе ње и 
до са да успе шне вој не са рад ње две зе мље и ис ти чу да 
су Ср би ја и Ру му ни ја га ран ти ми ра и ста бил но сти на 
чи та вом Бал ка ну, пи ше у са оп ште њу Ми ни стар ства од-

232  http://www.mod.gov.rs/lat/11920/mi ni star-vu lin-ru mu ni ja-i-sr-
bi ja-ne ma ju-ni jed no-otvo re no-pi ta nje-11920

233  http://www.mod.gov.rs/lat/12641/na sta vak-sa rad nje-sa-ru mu-
ni jom-12641 
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бра не. Кон ста то ва но је да Ру му ни ја има прин ци пи је лан 
став од би ја ња при зна ва ња тзв. не за ви сно сти Ко со ва и 
Ме то хи је и да да је по др шку на шој по ли ти ци ап со лут-
ног од би ја ња при хва та ња фор ми ра ња вој ске Ко со ва. У 
по след њих го ди ну да на срп ски пар ла мен та рац је имао 
при ли ку да се су срет не са ви ше ми ни ста ра и др жав них 
се кре та ра из Ср би је. Он одр жа ва ре до ван кон такт са ге-
не рал ним кон зу ла том Ре пу бли ке Ср би је у Те ми шва ру, 
ам ба са дом Ре пу бли ке Ср би је у Бу ку ре шту, са ам ба са-
дом Бо сне и Хер це го ви не у Бу ку ре шту (чи ји је ам ба са-
дор срп ски ка дар), са Кан це ла ри јом за ди ја спо ру и Ср бе 
у ре ги о ну, као и са по је ди ним кул тур ним ин сти ту ци ја ма 
(Ма ти ца срп ска, СА НУ, Удру же ње књи жев ни ка Ср би је и 
сл.). На во ди да је са рад ња са по ме ну тим ин сти ту ци ја ма 
ко рект на, ме ђу тим под вла чи да ве ћи на срп ског ра се ја-
ња ни је за до вољ на га ше њем Ми ни стар ства за ди ја спо ру, 
те ње го вог сво ђе ња на Кан це ла ри ју ко ја још увек не ма у 
пот пу но сти ре шен ста тус. 

Ср би у Ру му ни ји ни су ор га ни зо ва ни у по себ ну по ли-
тич ку стран ку ко ја би за сту па ла њи хо ве ин те ре се, па ту 
функ ци ју оба вља Са вез Ср ба у Ру му ни ји чи је је се ди ште 
у Те ми шва ру. Основ не ак тив но сти ССР-а су не го ва ње 
на ци о нал не све сти, обра зо ва ња на ма тер њем је зи ку и 
кул тур не ба шти не. По ред на ве де ног, ССР је за слу жан за 
одр жа ва ње ве зе Ср ба у Ру му ни ји са отаџ би ном. На штан-
ду Ми ни стар ства спољ них по сло ва – Упра ве за са рад њу 
с ди ја спо ром и Ср би ма у ре ги о ну, на 62. ме ђу на род ном 
бе о град ском сај му књи га, одр жа ном под ге слом „Кључ 
је у књи га ма“, Са вез Ср ба у Ру му ни ји (ССР) пред ста вио 
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је сво је из да ва штво. У Са ве зу ис ти чу да, иако ма ло број-
ни, Ср би су ве о ма ак тив на ма њи на, и свр ста ва ју их у ред 
нај вред ни јих и нај ор га ни зо ва ни јих на ци о нал них за јед-
ни ца од два де сет зва нич но при зна тих у Ру му ни ји. 

Tоком По слов ног фо ру ма 2017, одр жа ног у окви ру 
ма ни фе ста ци је „Да ни Вој во ди не“, Ог њан Кр стић, пред-
сед ник Са ве за Ср ба у Ру му ни ји, кров не ор га ни за ци је 
срп ске на ци о нал не ма њи не са се ди штем у Те ми шва ру, 
осно ва не 1989. го ди не, ис та као је да ту ри стич ке ве зе из-
ме ђу две су сед не др жа ве ра сту и до сти жу за до во ља ва-
ју ћи ни во за обе стра не. Он је оце нио да је бит но због 
раз во ја це лог ре ги о на, раз ви ја ти и еко ном ску са рад њу. 
Та ко ђе сма тра да тре ба по ра ди ти на ин фра струк ту ри, 
сме штај ним ка па ци те ти ма, да се по се те не би сво ди ле 
на јед но днев не из ле те или про ла зни ту ри зам, не го да се 
ту ри сти ма омо гу ћи оста нак и ко ји дан ви ше. Кр стић је 
убе ђен да ће про гра ми ЕУ и ре ги о нал ни про гра ми омо-
гу ћи ти по тен ци јал ним ула га чи ма да то ура де и по бољ-
ша ју и ту вр сту по ну де. Европ ска пре сто ни ца кул ту ре 
је нај ве ћи про је кат Европ ске уни је у обла сти кул ту ре. И 
Но ви Сад234 и Те ми швар235 у го ди на ма ко је до ла зе има ју 
ве ли ку шан су да ор га ни за ци јом за јед нич ких про гра ма 
по ста ну по жељ на де сти на ци ја за ту ри сте из чи та вог све-
та. Ту ри сти би мо гли, не ко ли ко да на да про ве ду у јед-
ној, а не ко ли ко да на у дру гој пре сто ни ци, да се упо зна ју 
са исто ри јом Ба на та, за јед нич ком за оба на ро да. Ог њан 

234  http://no vi sad2021.rs/ 

235  http://www.ti mi so a ra2021.ro/ 
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Кр стић сма тра да ће ти про гра ми за жи ве ти за јед нич ким 
на по ри ма два гра да и две оп шти не, већ ове го ди не. 

Из го ди не у го ди ну ССР је ор га ни зо вао број не кул тур-
но-умет нич ке ма ни фе ста ци је са ци љем очу ва ња на ци о-
нал ног иден ти те та. Ру мун ска др жа ва фи нан сиј ски по-
др жа ва ак тив но сти срп ске за јед ни це оку пље не око ССР 
на мен ским суб вен ци ја ма за фи нан си ра ње кул тур них и 
умет нич ких про гра ма и по кри ва ња тро шко ва пла та за-
по сле них при ре ле вант ним ин сти ту ци ја ма. Суб вен ци је 
Ру му ни је су и да ље нај ве ћа фи нан сиј ска по моћ Са ве зу 
Ср ба, а про шле го ди не суб вен ци је Са ве зу из но си ле су 
чак око 700.000 евра. Као и прет ход них го ди на, ни је би-
ло ди рект них ула га ња из отаџ би не у под руч ја на се ље на 
Ср би ма. 

Вер ске сло бо де су за га ран то ва не свим Ср би ма у Ру-
му ни ји на осно ву За ко на бр.489/28.12.2006 о вер ским 
сло бо да ма. Те ми швар ска епар хи ја Срп ске пра во слав не 
цр кве је сте зва нич но при зна та ве ро и спо вест у Ру му ни ји 
и ужи ва сва за кон ска пра ва и сло бо де. По ред то га, ру-
мун ска др жа ва обез бе ђу је пла те и за све ште ни ке Срп ске 
пра во слав не цр кве у Ру му ни ји. Епар хи ја те ми швар ска 
има 55 па ро хи ја у ру мун ском Ба на ту.

Иако су од но си Срп ске и Ру мун ске пра во слав не цр-
кве тра ди ци о нал но се стрин ски, је дан од про бле ма је по-
те шко ћа по вра ћа ја имо ви не Срп ске пра во слав не цр кве 
у те ми швар ској епар хи ји и Ма ки ног до ма у Те ми шва ру. 

У Срп ској са бор ној цр кви у цен тру Те ми шва ра, ђа ци 
Срп ске гим на зи је „До си теј Об ра до вић“ за јед но са оста-
лом срп ском омла ди ном под се ти ли су на оби ча је, обе-
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ле жа ва ју ћи нај ве ћи хри шћан ски пра зник – Ро ђе ње Ису-
са Хри ста.

Као и сва ке го ди не, ве ли ки пра зник ни је мо гао да 
про ђе без при год них цр кве них пе са ма, ко ле да и ко рин-
ђа ња хо ра Са бор не цр кве у Те ми шва ру, ко ји је је дан од 
два нај ста ри ја у СПЦ уоп ште. Уве ли чао је Бад ње ве че и 
Бо жић не са мо у Са бор ној цр кви, не го и у Вла ди чан ском 
дво ру, где сто лу је вла ди ка бу дим ски и те ми швар ски Лу-
ки јан, али и у Срп ској ку ћи, се ди шту Са ве за Ср ба. Под-
јед на ко све ча но би ло је и у дру ге две срп ске цр кве у том 
гра ду.

Не да ју се Ср би у Ру му ни ји, по го то во у ру мун ском 
де лу Ба на та. Др же и да ље до срп ских оби ча ја, тра ди ци је 
и кул ту ре, иако их је све ма ње.

Иако спа да ју у обра зо ва ни ји део по пу ла ци је, је дан од 
нај ве ћих про бле ма Ср ба у Ру му ни ји ти че се упра во обра-
зо ва ња. Услед сма ње ња бро ја ђа ка, га се се срп ске шко ле 
те је све ма ње мо гућ но сти за обра зо ва ње на ма тер њем 
је зи ку. Ср би има ју пра во на сво је шко ле на ма тер њем је-
зи ку, чак и ако има ју ма ње од про пи са них пет на ест ђа ка 
у оде ље њу, што је стан дард. Пре ма ру мун ском за ко ну о 
школ ству, за фор ми ра ње оде ље ња са на ста вом на ма-
тер њем је зи ку по треб но је пет на е сто ро де це, ма да се у 
прак си то ле ри ше и ма њи број (уз одо бре ње жу па ниј ског 
школ ског ин спек то ра та, од но сно Ми ни стар ства обра зо-
ва ња). Упр кос то ме у Ти ми шком, Арад ском и окру гу Ка-
раш Се ве рин оста ло је још са мо шест основ них шко ла у 
ко ји ма се учи на срп ском је зи ку. Од ше зде се так срп ских 
шко ла и око 9.000 срп ских ђа ка, ко ли ко их је би ло по за-
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вр шет ку Дру гог свет ског ра та, тре нут но у Ру му ни ји ра ди 
шест че тво ро го ди шњих шко ла са по јед ним учи те љем, 
и Срп ска гим на зи ја „До си теј Об ра до вић“ у Те ми шва ру, 
с тим да укуп но има ју 230 ђа ка. У пе ри о ду 2013/2014. 
го ди не ра ди ло је се дам срп ских че тво ро го ди шњих шко-
ла, док је 2012/2013. го ди не из гу бље но де сет школ ских 
или пред школ ских уста но ва ко је су ра ди ле на срп ском 
је зи ку и јед но учи тељ ско ме сто у Бе ло бре шки. Од је се ни 
2010. Ср би су из гу би ли че тво ро го ди шње шко ле у Ве ли-
ком Се ми клу шу, Че не ју и Срп ском Се ма тро ну.

У срп ској гим на зи ји „До си теј Об ра до вић“ у Те ми шва-
ру срп ска на ста ва је ор га ни зо ва на за уче ни ке од пр вог 
раз ре да основ не до че твр тог сред ње шко ле. Ме ђу тим, 
за раз ли ку од срп ских ма ту ра на та из дру гих зе ма ља из 
ре ги о на, ве о ма ма ли број те ми швар ских ма ту ра на та на-
ста вља обра зо ва ње у Ср би ји, услед не а де кват них фон-
до ва др жа ве Ср би је за сти пен ди ра ње сту де на та из ре-
ги о на, али и је зич ке ба ри је ре, јер мно ги пр ва ци се тек 
по упи су у шко лу пр ви пут су срет ну са срп ским је зи ком. 
На чин да се овај про блем пре ва зи ђе би ло би уки да ње 
при јем них ис пи та за сту ден те из Ру му ни је на фа кул те-
ти ма у отаџ би ни, или мо гућ ност бес плат ног шко ло ва ња 
или сти пен ди ра ње нај бо љих уче ни ка.

Ви со ко школ ско обра зо ва ње на срп ском је зи ку од-
ви ја се на уни вер зи те ти ма у Бу ку ре шту и Те ми шва ру у 
окви ру ка те дри за ср би сти ку.

Ка да је реч о ин фор ми са њу на ма тер њем је зи ку, си-
ту а ци ја се оце њу је као за до во ља ва ју ћа, а у про те клих 
го ди ну да на ни је до шло до про ме на у по гле ду ра да ме-
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ди ја. Но ви те ми швар ски ве сник из ла зи сва ког дру гог ме-
се ца, ак ти ван је не дељ ник на срп ском је зи ку На ша реч, 
а сва ких шест ме се ци из ла зи Књи жев ни жи вот, је ди но 
књи жев но гла си ло на срп ском је зи ку у Ру му ни ји. Про-
грам на ра ди ју Ба нат Линк, пр вом ра ди ју на срп ском је-
зи ку еми ту је се од 2009. Два са та не дељ но еми ту је се и 
еми си ја на срп ском је зи ку на Ра дио Те ми шва ру и еми си-
ја „Срп ски ви ди ци“ у ре ги о нал ном сту ди ју те ми швар ске 
ру мун ске на ци о нал не те ле ви зи је ко ја тра је 25 ми ну та, 
ме ђу тим, про грам мо гу да пра те са мо Ср би на под руч ју 
Ба на та. Гла си ла фи нан си ра ру мун ска др жа ва, од но сно 
ССР за хва љу ју ћи сред стви ма ко ја на мен ски до би ја од 
др жа ве. Ср би ја не уче ству је у фи нан си ра њу ра да срп-
ских ме ди ја у Ру му ни ји. 

Ср би из Ру му ни је оце њу ју са рад њу са ин сти ту ци ја ма 
отаџ би не као до бру, а чел ни ци и пред став ни ци Са ве за 
Ср ба у про те клих го ди ну да на су сре ли су се са са вет ни-
ком Кан це ла ри је за ди ја спо ру, ми ни стром про све те Ре-
пу бли ке Ср би је, пред став ни ци ма Скуп шти не – Од бо ра 
за од но се са Ср би ма из ре ги о на, итд. 

На ме ђу др жав ном ни воу од но си Ср би је и Ру му ни је 
се оце њу ју као до бро су сед ски и при ја тељ ски. У про те-
клих го ди ну да на ди пло мат ски од но си су би ли ак тив ни.
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ИЗ ВЕ ШТАЈ О ПО ЛИ ТИЧ КИМ 
ПРА ВИ МА СРП СКОГ НА РО ДА 
У МА ЂАР СКОЈ ЗА 2017.–2018. ГО ДИ НУ  
 
Срп ска за јед ни ца у Ма ђар ској ни је јед на од ве ћих 

срп ских за је ди ца. Пре ма по пи су из 2011. го ди не, у Ма-
ђар ској жи ви тек не што ви ше од 10.000 Ср ба, и то 7.200 
Ср ба ко ји се из ја шња ва ју са мо по кри те ри ју му при пад-
но сти на ци о нал но сти, од но сно ет нич кој гру пи и 2.800 
ко ји су се из ја сни ли као Ср би по кри те ри ју му ма тер њег 
је зи ка или је зи ка ко ји се ко ри сти у њи хо вом окру же њу 
(та кав на чин по пи са је био прак са у Ма ђар ској 2011. го-
ди не). То чи ни срп ску за јед ни цу ше стом по број но сти од 
зва нич но три на ест прав но при зна тих на ци о нал них и ет-
нич ких ма њи на ко је жи ве у Ма ђар ској. 

Ма ђар ски Ср би ко ји чи не ма лу, али ве о ма до бро ор-
га ни зо ва ну за јед ни цу, рас пр ше ни су по це лој др жа ви, 
али ипак не што ве ћа кон цен тра ци ја по сто ји у ре ги о ни ма 
Ве ли ка ју жна рав ни ца (адм. сре ди ште Се ге дин) и Цен-
трал ни ре ги он (адм. сре ди ште Бу дим пе шта). Ин те ре-
сант но је да и да нас по сто ји ма ло се ло Ло вра, је ди но са 
срп ском ве ћи ном, а где се у основ ној шко ли учи на срп-
ском као и у Бу дим пе шти, Де ски и у Ба та њи. Та ко ђе, број 
Ср ба у Ма ђар ској по рас тао је и то за пре ко 150 про це-
на та, што је по сле ди ца бо љег по ло жа ја на ших су на род-
ни ка, а ко ји је ре зул то вао сло бод ним из ја шња ва њем, 
што је до ду ше слу чај и са ве ћи ном пре о ста лих на ци о-
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нал них ма њи на у Ма ђар ској. Ипак, за бри ња ва чи ње ни ца 
да, иако је на по пи су 2011. го ди не за бе ле же но по ве ћа ње 
у од но су на по пис из 2001, број ста нов ни ка срп ске на-
ци о нал но сти у ру рал ним сре ди на ма опа да. За ни мљи во 
је и то да је пре ма по пи сној ста ти сти ци, срп ска ма њи-
на јед на од нај о бра зо ва ни јих у Ма ђар ској (26,6% су ви-
со ко о бра зо ва ни, а са мо 10,1% не ква ли фи ко ва на рад на 
сна га236).

Та бе ла 1. – Пре глед укуп ног бро ја ста нов ни ка и ма-
њин ских ет нич ких гру па у Ма ђар ској, 2001–2011237

Ма ђар ска во ди ак тив ну по ли ти ку пре ма сво јим су-
на род ни ци ма у ре ги о ну, што се ја сно мо же ви де ти раз-
ма тра њем ме ра ко је ње на вла да пред у зи ма ка ко би 
осна жи ла еко ном ски по ло жај Ма ђа ра, про пра ћен про-
гра мом олак ша ва ња до би ја ња двој ног др жа вљан ства. 
Од ка ко су, пре осам го ди на, по јед но ста вље не про це ду-
ре за до би ја ње др жа вљан ства, чак 180.000 др жа вља на 
Ср би је до би ло је др жа вљан ство Ма ђар ске238. Ва жно је 

236  HCSO 2011, та бе ла 2.1.6.1.

237  HCSO 2011, та бе ла 1.1.6.1.

238  h t t p : / / w w w . s n n o  v i  n e . c o m / s r / i n  d e x . p h p ? p a -
ge=news&id=1382&si de=12

Ет нич ка 
гру па

Ре пу бли-
ка 
Ма ђар-
ска Ро ми Нем ци Ру му ни Сло ва ци Хр ва ти Ср би

Сло вен-
ци

2001. 10.198.315 189.984 62.105 7.995 17.693 15.597 3.816 3.025

2011. 9.937.628 315.583 185.696 35.641 35.208 26.774 10.038 2.820
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на по ме ну ти да ни су сви они при пад ни ци ма ђар ске ма-
њи не у Ср би ји већ и Ср би и дру ги ко ји ис пу ња ва ју кри-
те ри ју ме, а основ ни пред у сло ви су да су под но си о ци 
зах те ва ро ђе ни на те ри то ри ји Ма ђар ске у ње ним гра-
ни ца ма ва же ћим пре 1921. од но сно у пе ри о ду од 1941. 
до 1945. го ди не, и да по се ду ју ма кар основ но зна ње ма-
ђар ског је зи ка. Ма ђар ска је од 2016. го ди не по кре ну ла 
тро го ди шњи про грам ко ји об у хва та два де сет ми ли јар ди 
фо рин ти бес по врат не по мо ћи и три де сет ми ли јар ди у 
по вољ ним кре ди ти ма за др жа вља не Ма ђар ске у Вој во-
ди ни (укуп но не што ви ше од 165 ми ли о на евра239), а ка-
сни је је та оквир на су ма по ве ћа на, та ко да су кре ди ти и 
бес по врат на по моћ до сти гли из нос од 75 ми ли јар ди фо-
рин ти (250 ми ли о на евра)240. Нов цем рас по ла же Фон да-
ци ја Про спе ри те ти и он се ко ри сти ма хом за ула га ње у 
по љо при вре ду, ку по ви ну ку ћа или за по кре та ње са мо-
стал ног по сла, а уго во ри су пот пи са ни са 6.488 ма лих и 
са 23 ве ли ка пред у зе ћа. Ма ђар ска је по сле из ме не за ко-
на 2017. го ди не про ши ри ла оп сег де ло ва ња, ис пла ћу ју-
ћи и по моћ ма ђар ским по ро ди ца ма ши ром све та ко је су 
до би ле при но ву од сре ди не исте го ди не ко ја се са сто ји 
од 64.000 фо рин ти јед но крат не по мо ћи и старт-ра чу на, 
на ко ји, по ро ђе њу, Ма ђар ска упла ћу је 42.500 фо рин ти 
ко ји ро ди те љи де те та мо гу да по диг ну на кон осам на ест 

239  http://rtv.rs/sr_lat/voj vo di na/ma djar ska-kre di ti ra-voj vo djan-
ske-ma dja re-sa-160-mi li o na-evra_686584.html

240  http://www.pro spe ri ta ti.rs/sr/ma dar ski-mi ni star-spolj nih-po-
slo va-pe ter-si jar to-po se tio-som bor
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го ди на у из но су од нај ма ње 72.000 фо рин ти (у слу ча ју 
да ро ди те љи не од лу че да упла ћу ју но вац на ра чун што 
је омо гу ће но), уз ка мат ну сто пу од 3%241.

Ова кав вид по др шке Ср би ма у Ма ђар ској, на ко је, 
као при мер, пред став ни ци Ср ба ука зу ју, ни је до са да за-
бе ле жен. Та ко, фи нан сиј ске по мо ћи за Ср бе у су прот ном 
сме ру не ма, а чак је Ср би ма из Ма ђар ске и да ље ве о ма 
те шко да до би ју срп ско др жа вљан ство услед би ро крат-
ских пре пре ка за чи је пре ва зи ла же ње ни су по треб на ве-
ли ка фи нан сиј ска сред ства. Јед на од та квих пре пре ка је 
на чин упи си ва ња срп ских име на и пре зи ме на у ма ђар-
ским до ку мен ти ма. 

По раст бро ја срп ског ста нов ни штва, пра тио је и по-
раст бро ја де це ко ја се шко лу ју на ма тер њем је зи ку. 
Школ ске 2017/2018. са мо пр ви раз ред основ не шко ле 
Школ ског цен тра „Ни ко ла Те сла“ у Бу дим пе шти, је ди-
не срп ске про свет не уста но ве  у Ма ђар ској (где су под 
јед ним кро вом де ца од за ба ви шта до гим на зи је) упи-
са но је 18 ђа ка, што је нај број ни ја ге не ра ци ја пр ва ка, а 
ве ћи на тих пр ва ка до ла зи из по ме ну тог за ба ви шта. Ре-
кор дан је број и упи са них гим на зи ја ла ца исте шко ле. У 
срп ском ђач ком до му обез бе ђен је сме штај за 124 ђа ка, 
а у згра ди Те ке ли ја ну ма (јед ној од нај ве ћих за ду жби на 
срп ског на ро да ван Ср би је, у са мом цен тру Бу дим пе ште 
об но вље но 2015 од стра не по кра јин ске вла де на ше лу са 
пај ти ћем) и ко ја се и да нас ко ри сти као ин тер нат – 64. 

241  http://www.grad su bo ti ca.co.rs/ob ve zni ce-za-beb-ko je-su-ro dje-
ne-van-ma djar ske/
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Та ко је ове школ ске го ди не у за ба ви ште, основ ну шко лу 
и гим на зи ју Школ ског цен тра „Ни ко ла Те сла“ (ве ро ват но 
нај по пу лар ни је срп ске уста но ве у Ма ђар ској), упи са но 
489 де це, од то га 51 ма ли шан у за ба ви ште, 129 у основ-
ну шко лу и чак 280 гим на зи ја ла ца, без пре ки да ња тренд 
ра ста. У Ло ври, где се на ла зи по дру жни ца ове пе штан ске 
уста но ве, упи са но је 18 ма ли ша на у за ба ви ште, а 11 у 
основ ну шко лу242. Ипак нај ве ћи број су гим на зи јал ци, од 
ко јих је ве ли ки број по ла зни ка из цен трал не Ср би је, али 
и из су сед них др жа ва бив ше СФРЈ. Раз лог ин те ре со ва ња 
за ову срп ску шко лу (осно ва ну 1993. го ди не) у глав ном 
гра ду Ма ђар ске, је сте лак ша про ла зност на европ ским 
и срп ским уни вер зи те ти ма и за га ран то ва но вр хун ско 
обра зо ва ње за ко је су за слу жни до бар ква ли тет на ста ве 
и стро га ди сци пли на до ко је шко ла др жи. За си гур но је 
да ће сле де ће школ ске го ди не број уче ни ка ове уста но-
ве пре ма ши ти пет сто ти на, што ће јој пре ма ма ђар ском 
за ко ну до не ти не ко ли ко ко ри сти, из ме ђу оста лог, оси гу-
ра ти ве ћа из да ва ња и ви ше рад них ме ста.243 

Уста вом из 2011. го ди не ни су при зна те на ци о нал не 
ма њи не већ на род но сти, а Ма ђар ска је де фи ни са на као 
др жа ва јед не, ма ђар ске, на ци је, где су на род но сти њен 
кон сти ту тив ни део и др же пра во да се ор га ни зу ју, уко-
ли ко њи хо ве ор га ни за ци је но се пред знак „ци вил не“. Ор-

242  h t t p : / / w w w . s n n o  v i  n e . c o m / s r / i n  d e x . p h p ? p a -
ge=news&id=1487&si de=54

243  При лог РТВ-а 4.9.2017. - https://www.youtu be.com/watch?v=L-
CFd6pYuRv4
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га ни зо ва ње на род но сти уре ђу је За кон о на ци о нал ним 
ма њи на ма ко ји по зна је три ни воа са мо у пра ве – др жав-
ну, жу па ниј ску и оп штин ску. Кров на срп ска зе маљ ска 
са мо у пра ва је Са мо у пра ва Ср ба у Ма ђар ској (ССМ) са 
се ди штем у Бу дим пе шти и ко ја рас по ла же сво јим бу џе-
том. Нај ви ше те ло је скуп шти на ко ја у ман да ту до 2019. 
го ди не бро ји 15 чла но ва, а на ње ном че лу је Ве ра Пе-
јић-Су тор. Осим у овом, ка ко се на зи ва, зе маљ ском те-
лу, Ср би су ор га ни зо ва ни и у ре ги о нал ној ма њин ској са-
мо у пра ви на под руч ји ма Пе штан ске жу па ни је и Срп ске 
са мо у пра ве у Бу дим пе шти. Ло кал них са мо у пра ва у ме-
сти ма на се ље ним Ср би ма има 27244. Као кров на ор га ни-
за ци ја ССМ бри не о пи та њи ма у до ме ну кул ту ре, обра-
зо ва ња, ин фор ми са ња и де лу је као те ло ко је за сту па 
срп ске ин те ре се у Ма ђар ској. Пр ви пут од 2014. го ди не, 
на род но сти не ма ју сво је по сла ни ке већ са мо пред став-
ни ке, с об зи ром да ни јед на ма њи на не мо же да до стиг не 
цен зус од 22.058 за ма њин ску ли сту. Срп ски пред став ни-
ци, као и пред став ни ци оста лих ма њи на, има ју пра во да 
при су ству ју пле нар ним за се да њи ма и из но се ми шље ња 
о на род но сним те ма ма, од но сно мо гу да уче ству ју у ди-
ску си ји ако је на днев ном ре ду пи та ње из обла сти пра-
ва ма њи на, а не ма ју пра во гла са. Срп ски пред став ник је 
Љу бо мир Алек сов (до 2014. био пред сед ник Са мо у пра-
ве, а и ду го го ди шњи гра до на чел ник Ло вре), ко ји успе ва 
да при су ство у пар ла мен ту ис ко ри сти на по во љан на чин, 

244  По ли ти ка – Тра ја ње ма њи не 15.06.2015. - http://www.po li ti ka.
rs/scc/cla nak/330415/Tra ja nje-ma nji ne#! , (сајт по се ћен 13 07 2018).
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па се ак ту ел на си ту а ци ја мо же сма тра ти по ма ком у од-
но су на прет ход не го ди не. Иако ма њин ски пред став ник 
не ма пра во да гла са, он се мо же са го вор ни це обра ти ти 
пред став ни ци ма вла де у ци љу скла па ња кон та ка та и по-
бољ ша ња од но са. Очи гле дан ре зул тат по вољ не ин тер ак-
ци је је по ве ћа ње да ва ња ма ђар ске вла де за на род но сти 
за 200% што омо гу ћа ва не сме та но функ ци о ни са ње срп-
ских ор га ни за ци ја. Ипак, Ср би у Ма ђар ској при жељ ку ју 
пу но прав но пред ста вља ње у на род ној скуп шти ни ка кво 
има ју Ма ђа ри у Ср би ји. 

Под окри љем ССМ, функ ци о ни ше ви ше ин сти ту ци ја 
зна чај них за кул тур ни жи вот Ср ба: Кул тур ни и до ку мен-
та ци о ни цен тар Ср ба, Пе да го шки и ме то до ло шки цен-
тар, Срп ски ин сти тут, Срп ско по зо ри ште, Срп ске не дељ-
не но ви не. До пре не ко ли ко го ди на, срп ске ин сти ту ци је 
су би ле на иви ци оп стан ка услед не до стат ка нов ца и вр-
ло не по вољ ног мо де ла фи нан си ра ња ма њин ских уста-
но ва и ак тив но сти. Ме ђу тим, од 2015. го ди не си ту а ци ја 
се по пра вља. Са мо у 2017. го ди ни ССМ је на рас по ла га-
ње до би ла 1.115.555.000 фо рин ти, ко ји су рас по ре ђе ни 
свим по ме ну тим ин сти ту ци ја ма као и основ ним шко ла-
ма у Ба та њи и Бу дим пе шти. Све че ти ри срп ске основ не 
шко ле вра ће не су под окри ље Са мо у пра ве ко ја је пре-
у зе ла осни вач ка пра ва па је и фи нан си ра ње од Вла де 
Ма ђар ске ста бил ни је.245

 Школ ство на срп ском је зи ку је све бо ље, а кул-
тур ни до га ђа ји и са рад ња са ра зним љу ди ма и пред став-

245  Исто. (сајт по се ћен 13 07 2018)
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ни ци ма из Ср би је не из о ста је. При мер је тра ди ци о нал на 
ма ни фе ста ци ја „Ме сец да на срп ске кул ту ре у Ма ђар-
ској“ ко ју од 2010. го ди не, сва ке је се ни ор га ни зу је Кул-
тур ни и до ку мен та ци о ни цен тар246. У Бу дим пе шти, као и 
у ви ше на се ља срп ске за јед ни це, ор га ни зу је се низ про-
гра ма као што су „Пе штан ски књи жев ни ом ни бус“ ко ји 
по се ћу ју књи жев ни ци ка ко из Ср би је та ко и из дру гих 
зе ма ља247, по зо ри шне пред ста ве где на сце ни те а тра у 
Бу дим пе шти игра ју и по зна ти бе о град ски и срп ски глум-
ци, као и раз не дру ге све ча но сти248. Кра јем 2017. го ди не, 
на мол бу мно гих чла но ва срп ске за јед ни це у Се ге ди ну, 
ру ко вод ство та мо шње Са мо у пра ве Ср ба и ме сне срп ске 
за јед ни це, од лу чи ло је да ожи ви бал у Се ге ди ну, јед-
ну од во де ћих ма њин ских ма ни фе ста ци ја у Ма ђар ској. 
По след њи пут, бал на ко ме су се оку пља ли Ср би, али и 
Хр ва ти, Бу њев ци и Ма ђа ри, одр жан је 2012. го ди не у за-
јед нич кој ор га ни за ци ји ССМ и Са мо у пра ве Хр ва та, на 
ком је био пе вач Звон ко Бог дан. Про шле го ди не, на кон 
по чет не стреп ње да бал не ће ус пе ти, до шло је се дам де-
се то ро го сти ју из це ле Ма ђар ске као и из Су бо ти це249. 

246  http://www.rts.rs/pa ge/rts/sr/Di ja spo ra/story/1518/ve-
sti/1175026/me sec-srp ske-kul tu re-si rom-ma djar ske.html , (сајт по се-
ћен 13 07 2018)

247  h t t p : / / w w w . s n n o  v i  n e . c o m / s r / i n  d e x . p h p ? p a -
ge=news&id=1531&si de=46 , (сајт по се ћен 13 07 2018)

248  h t t p : / / w w w . s n n o  v i  n e . c o m / s r / i n  d e x . p h p ? p a -
ge=news&id=1533&si de=46    „

249  h t t p : / / w w w . s n n o  v i  n e . c o m / s r / i n  d e x . p h p ? p a -
ge=news&id=1601&si de=34    „
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Та ко ђе, сва ке го ди не као и су на род ни ци из Ср би је, Ср би 
из Ма ђар ске обе ле жа ва ју Ви дов дан. То чи не бо го слу-
же њи ма у сво јим цр ква ма као и ни зом ма ни фе ста ци ја и 
од го ва ра ју ћих про гра ма ши ром зе мље.250 

Ме ђу тим, ин фор ми са ње на срп ском је зи ку и да ље 
оста је на мар ги на ма. Срп ске не дељ не но ви не су је ди ни 
штам па ни ме диј ко ји ре дов но из ла зи (скра ће не он лајн 
ве сти су та ко ђе до ступ не). Али и не дељ ни ку, као и дво-
ча сов ним ра дио-еми си ја ма на Пе чуј ском ра ди ју, ко ји 
има срп ску ре дак ци ју на срп ском је зи ку, ко је се еми ту-
ју сва ког да на на за ста ре лим ра дио-та ла си ма, по треб на 
је мо дер ни за ци ја. Већ низ го ди на, уред ни штво не дељ-
ни ка во ди го то во не пре кид не пре го во ре са над ле жни-
ма у Ма ђар ској по шти, ин си сти ра ју ћи да ре ги стро ва ни 
при ма о ци при ма ју ре дов не и бла го вре ме не ис по ру ке 
но ви на ССН. На кон обим не пре пи ске и кон та ка та, уред-
ни штво ССН је кон ста то ва ло да Ма ђар ска по шта ни је у 
ста њу да услу гу ко ју Срп ске не дељ не но ви не пла ћа ју, 
пру жи на ква ли те тан на чин, те про блем пре ба цу је на 
раз но са че у ло кал ним сре ди на ма, пре по ру чу ју ћи при-
ма о ци ма не дељ ни ка да ин тер ве ни шу лич но код по шта ра 
на те ре ну251. У елек трон ским ме ди ји ма, срп ски је зик се 
чу је три де сет ми ну та не дељ но у еми си ји Срп ски екран, а 
ко ја се пак при ка зу је у из у зет но ло шем тер ми ну, а са пр-

250  h t t p : / / w w w . s n n o  v i  n e . c o m / s r / i n  d e x . p h p ? p a -
ge=news&id=1443&si de=61    „

251  http://snno vi ne.com/sr/in dex.php?pa ge=news&id=1753&si de=4 
, (сајт по се ћен 13 07 2018)
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вог про гра ма ма ђар ске др жав не те ле ви зи је срп ски је зик 
је за сту пљен тек 26 ми ну та не дељ но. Ово је сва ка ко не-
до вољ но и пред мет је жал би Ср ба из Ма ђар ске. Не дав но 
је Са мо у пра ва Ср ба фор ми ра ла и свој ин тер нет-ра дио 
Срб.

Срп ска пра во слав на цр ква при па да ре ду исто риј-
ских цр ка ва пре ма Уста ву из 2012, што јој да је пра во на 
др жав не суб вен ци је, пра во на одр жа ва ње вер ске на ста-
ве у шко ла ма и по ре ске олак ши це и Ср би ма га ран ту је 
пра во на ве ро и спо вест. Пре ма истом уста ву ни су све ре-
ли ги је у истом по ло жа ју, јер он пре по зна је при зна те, али 
не по ма га не (бап ти сти, ислам) и не при зна те али то ле ри-
са не (де лу ју сход но За ко ну о оку пља њу). У Ма ђар ској 
Срп ска пра во слав на цр ква, од но сно Бу дим ска епар хи ја, 
има 44 хра ма; ме ђу тим у се о ским сре ди на ма је све ма-
ње вер ни ка та ко да је све те же одр жа ва ти иако по сто ји 
по моћ др жа ве. Ма ђар ска др жа ва је ове го ди не до ни ра-
ла ми ли он евра за об но ву пра во слав них хра мо ва и ре-
кон струк ци ју му зе ја Епар хи је бу дим ске у Сен тан дре ји, 
ко ји ће би ти сме штен у ком плек су не ка да шње срп ске 
учи тељ ске шко ле, чу ве ној Пре па ран ди ји у Сен тан дре ји, 
у ко јој по ред му зе ја и Пре па ран ди је по сто ји још и се дам 
пра во слав них цр ка ва252 (18. и 19. ве ка раз вој срп ске кул-
ту ре је био ве о ма сна жан, а по себ но у Бу ди му, Пе шти 
и Сен тан дре ји где су отва ра не мно ге кул тур не ин сти ту-

252  https://www.eka pi ja.com/news/2065870/spc-do bi ja-mu ze je-
u-bu dim pe sti-i-sen tan dre ji-po ci nje-ob no va-cr kve nih-zda nja-u , (сајт 
по се ћен 13 07 2018)
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ци је253). Пред став ни ци Ср ба сма тра ју да у овом до ме ну 
тре ба да по мог не Ср би ја, бар та ко што ће по сла ти струч-
ња ке ко ји би ра ди ли на ре ста у ра ци ји хра мо ва. 

У прет ход ном пе ри о ду, срп ској за јед ни ци вра ће на је 
згра да по ме ну те срп ске Пре па ран ди је (по диг ну та 1812, 
то је Пр ва срп ска учи тељ ска шко ла), но ре ста у ра ци ја 
зда ња зах те ва зна чај на сред ства и оче ку је се да ће би ти 
окон ча на кра јем 2018. го ди не. Ме ђу ве ћим ин фра струк-
тур ним про јек ти ма је и про ши ре ње ка па ци те та шко ле и 
гим на зи је „Ни ко ла Те сла“ и из град ња но вог за ба ви шта, 
као и осни ва ње срп ске шко ле у Се ге ди ну. Ра до ви на до-
град њи Срп ске шко ле у Бу дим пе шти су у пу ном је ку, и 
пре ма пла но ви ма тре ба да бу ду за вр ше ни то ком 2018. 
го ди не, за ка да је пред ви ђе на и све ча на при мо пре да ја 
но во и згра ђе них про сто ри ја. У то се укљу чу је про ши ре ње 
за ба ви шта и про ши ре ње би бли о те ке, ко ја ће од 1. де цем-
бра би ти јав на (услу ге не ће пру жа ти са мо уче ни ци ма) и 
ко ја ће би ти по себ на ор га ни за ци о на је ди ни ца254. Вла да 
Ма ђар ске ће у на ред не три го ди не из дво ји ти из бу џе та 
го то во ми ли јар ду фо рин ти за фи нан си ра ње раз вој них 
про је ка та ко ји се ти чу срп ског школ ства у Ма ђар ској: 
147 ми ли о на 2018. го ди не, 429 сле де ће и 422 ми ли о на 
фо рин ти 2020. го ди не (пре ко три ми ли о на евра). Ка ко 
је на ве де но, овај но вац ће би ти утро шен на про стор но 

253  Дра ган Ву ке лић, По ло жај срп ске на ци о нал не ма њи не у Ма-
ђар ској

254  http://snno vi ne.com/sr/in dex.php?pa ge=news&id=1624&si-
de=29
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про ши ре ње срп ских шко ла у Бу дим пе шти, Ба та њи и Ло-
ври, а та ко ђе и у ре но ви ра ње згра де у Сен тан дре ји, у ко-
јој је пла ни ра но осни ва ње Срп ског обра зов ног цен тра.255 
Вла да Ма ђар ске је одо бри ла и 44 ми ли о на фо рин ти за 
ко је су кон ку ри са ли се ге дин ски Ср би, за об но ву та мо-
шњег вој ног гро бља, где је по во дом сто го ди шњи це Пр-
вог свет ског ра та об но вље но 564 над гроб них спо ме ни ка 
срп ских, али и вој ни ка дру гих на ци о нал но сти.256 

У ју ну 2017. до шло је до не при јат ног до га ђа ја ко ји 
је уз не ми рио срп ску јав ност у Ма ђар ској – оскр на вље-
но је срп ско гро бље у Ка ла зу (пет на ест ки ло ме та ра се-
вер но од Бу дим пе ште), где је уни ште но пре ко два де сет 
над гроб них спо ме ни ка. Срп ска за јед ни ца до жи ве ла је 
овај ру жан чин као на пад на са му за јед ни цу, а као та кав 
и као на пад на до бро су сед ске од но се Ср би је и Ма ђар-
ске. Ипак, од де ве де се тих го ди на про шлог ве ка ова кви 
ин ци ден ти су рет ки и по след њих го ди на по ло жај Ср ба у 
Ма ђар ској иде уз ла зном пу та њом. Уки да ње Ми ни стар-
ства за ве ру и ди ја спо ру, ко ме би мо гли да се обра те, 
јед на је од основ них за мер ки не са мо Ср ба пре ма отаџ-
би ни, не го чак и ма ђар ских ко ле га. Не до ста је и ин сти ту-
ци о нал на ко му ни ка ци ја ко ја са Ам ба са дом ни ка да ни је 
до не ла же ље не ре зул та те и те шко је до пре ти до срп-
ских ин сти ту ци ја над ле жних за по је ди на пи та ња. На са-

255  http://snno vi ne.com/sr/in dex.php?pa ge=news&id=1710&si-
de=13

256  h t t p : / / w w w . s n n o  v i  n e . c o m / s r / i n  d e x . p h p ? p a -
ge=news&id=1567&si de=40
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стан ку ко ји је кра јем 2017. го ди не одр жан у Те ми шва ру, 
чла но ви Стал не кон фе рен ци је срп ских ор га ни за ци ја из 
ре ги о на, ме ђу ко ји ма су би ли срп ски по сла ник у ма ђар-
ском пар ла мен ту и пред сед ни ца скуп шти не ССМ, на кон 
дво днев ног за се да ња су Бе о гра ду – по ред апе ла за пре-
и спи ти ва ње ин сти ту ци о нал ног окви ра за по ве зи ва ње и 
са рад њу ма ти це са ра се ја њем (што је ра ни је, до уки да-
ња, би ло по ме ну то Ми ни стар ство за ве ру и ди ја спо ру) 
ка ко би от по че ло ре ша ва ње про бле ма ко ји су се на го ми-
ла ли – под не ли и зах тев за омо гу ћа ва ње лак шег по ступ-
ка при је ма у срп ско др жа вљан ство, из на ла же ње мо гућ-
но сти да се за Ср бе из ре ги о на обез бе ди за сту пље ност 
у пар ла мен ту Ср би је као и мо гућ но сти да се уве де но ви 
тер мин – ста тус при пад ни ка срп ског на ро да.257 

По след њих го ди на, по ло жај Ср ба у Ма ђар ској иде уз-
ла зном пу та њом. Ве ћа фи нан сиј ска да ва ња из др жав ног 
бу џе та Ма ђар ске пру жа ју ста бил ност функ ци о ни са ња 
срп ских ин сти ту ци ја, а упра вља ње шко ла ма од стра не 
ССМ-а, ре зул ти ра ло је уна пре ђе њем обра зо ва ња на ма-
тер њем је зи ку. Ак тив но шћу и за ла га њем, Ср би успе ва ју 
да одр жа ва ју, али и да про ши ру ју кул тур ни оп сег де ло-
ва ња, ко ји је ве о ма би тан за жи вот и функ ци о ни са ње на-
ше срп ске за јед ни це. Сма ње не су ме ђу ет нич ке тен зи је, 
а и ма ње су че сти ин ци ден ти чи је су жр тве Ср би. Као 
ва жан раз лог еви дент ног по пра вља ња по ло жа ја Ср ба у 
Ма ђар ској, пред став ни ци Ср ба на во де и по вољ не ме-

257  h t t p : / / w w w . s n n o  v i  n e . c o m / s r / i n  d e x . p h p ? p a -
ge=news&id=1586&si de=37 , (сајт по се ћен 13 07 2018)
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ђу др жав не од но се. Мањ ка вост је сва ка ко не а де кват но 
ин фор ми са ње на ма тер њем је зи ку, не до вољ но гла си ла 
и не а де кват но при су ство у елек трон ским ме ди ји ма, што 
знат но спу та ва упо тре бу ма тер њег је зи ка. При су ство 
порт па ро ла зна ча јан је по мак, али ма њин ски по сла ни-
ци не ма ју ре а лан и рав но пра ван по ли тич ки ути цај. Оно 
на шта Ср би скре ћу па жњу је сте зна чај ко ји Ма ђар ска 
при да је сво јој ди ја спо ри, ко ја ор га ни зу је го ди шња оку-
пља ња на ко ји ма пред став ни ци ди ја спо ре из це лог све та 
раз ма тра ју стра те шка пи та ња за зе мљу. Са дру ге стра-
не, Ср би из Ма ђар ске, са срп ским ди пло ма та ма су сре ћу 
се тек на кон зва нич них би ла те рал них са ста на ка, уме сто 
да се пред став ни ци Ср би је упо зна ју са про бле ми ма ма-
њи не ми мо зва нич них раз го во ра. Нео п ход на је ја ча мо-
рал на и по ли тич ка по др шка, пре не го ма те ри јал на, да би 
Ср би мо гли да очу ва ју и оја ча ју свој иден ти тет и да би 
уна пре ди ли свој ста тус. По треб но је да Ср би ја раз ви је 
стра те ги ју пре ма Ср би ма у Ма ђар ској, ко ја ће об у хва-
та ти кул тур ни, обра зов ни и еко ном ски ни во, кроз по др-
шку ин фор ми са њу и обра зо ва њу на ма тер њем је зи ку. У 
ме ђу соб ним кон так ти ма са ма ђар ским зва нич ни ци ма, 
по треб но је ста ви ти знат но ве ћи на гла сак на по ло жај 
срп ске ма њи не. 
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ЗА КЉУ ЧАК

Де сет го ди на из ве шта ја На пред ног клу ба о по ли тич-
ким и дру гим пра ви ма срп ског на ро да у за гра нич ним зе-
мља ма Бал ка на и Сред ње Евро пе до но си це ло ви ту и ру-
жну хро ни ку обес пра вљи ва ња, за по ста вља ња и про го на 
ве ли ке ве ћи не од 1,7 ми ли о на Ср ба ко ји и да ље жи ве у 
обла сти ма од ко јих су не ке ве ко ви ма би ле срп ске или би-
ле део ста ре срп ске др жа ве. То ком де се то го ди шњег раз-
до бља, срп ски на род је дра ма тич но обес пра вљен у Цр-
ној Го ри. Прак тич но је по ли тич ки и кул тур но из бри сан у 
Фе де ра ци ји Бо сне и Хер це го ви не. Пред мет је на сто ја ња 
др жав них уста но ва у ци љу обез вре ђи ва ња и огра ни ча ва-
ња по сто је ћих пра ва у Ре пу бли ци Хр ват ској, где су у то ку 
кам па ње шо ви ни зма и мр жње де ла ели те, Ри мо ка то лич ке 
цр кве и ши ро ких сло је ва дру штва. Срп ски на род из гу био 
је ва жне по ли тич ке по зи ци је и ре ал на пра ва у Ма ке до ни-
ји, сте че не по сле 2001, док пи та ње пра ва на сло бо ду ве-
ро и спо ве сти ни је по ме ре но са мр тве тач ке. Не рав но прав-
ност и не ис пу ње ње за ко ном пред ви ђе них пра ва при сут но 
је и на те ри то ри ји Ко со ва-УН МИК. У Ал ба ни ји су и по ред 
фор мал них про ме на огра ни че на и уска пра ва не про ме-
ње на. У Сло ве ни ји је де ли мич но ре ше но пи та ње „из бри-
са них“ гра ђа на али срп ски на род још увек ни је до био 
ста тус и пра ва на ци о нал не ма њи не. Из ве стан на пре дак 
уочен је кад је реч о др жа ва ма у ко ји ма је срп ски на род 
на ци о нал на ма њи на од дав ни на – Ма ђар ској и Ру му ни ји. 
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Де це ни ја ана ли зе по ка за ла је сра мот но др жа ње 
Европ ске уни је, по себ но Бри та ни је, Не мач ке и Фран цу-
ске, пре ма рав но прав но сти и пра ви ма при пад ни ка срп-
ског на ро да. Ни је реч о по што ва њу до ми цил них за ко на 
и не ме ша њу у пи та ња пра ва на ци о нал них ма њи на дру-
гих др жа ва, на про тив, реч је не пра вед ном од но су, дво-
стру ким стан дар ди ма и мр жњи пре ма срп ском на ро ду 
ко ја је де ли мич но део по ли тич ког праг ма ти зма и од но-
са пре ма Ру ској Фе де ра ци ји, а де ли мич но део ста рих 
пред ра су да и вен тил за не га итвну енер ги ју су зби је ну са-
мо на мет ну тим иде ја ма о мул ти ет нич но сти и илу зи ја ма 
о „ба штен ском“ дру штву, ко је ели те ових др жа ва ми сле 
да су ус по ста ви ле у сво јим сре ди на ма. САД и ЕУ су то-
ком про те клих де сет го ди на углав ном на сто ја ле да одр-
же по сто је ће ста ње. У ве ћи ни др жа ва, из у зев Ре пу бли ке 
Срп ске/БиХ, Ру му ни је и Ма ђар ске, то ста ње је не по вољ-
но за срп ски на род. Ва шинг тон и Бри сел ни су учи ни ли 
ни шта да бу ду оства ре на основ на и за ко ном обез бе ђе на 
пра ва у се дам др жа ва и ен ти те та, иако су се у Ср би ји 
ре дов но за ни ма ли за пра ва ма њи на њи хо вих шти ће ни-
ка, ко ја су по сле 2005. би ла на ви шем ни воу и бо ље за-
шти ће на не го пра ва за гра нич ног срп ског на ро да у тим 
др жа ва ма. На пад на Ре пу бли ку Срп ску ни је пре ки нут, 
већ је де ли мич но за у ста вљен по што је пи та ње ума ње ња 
и уки да ња ње не ауто но ми је де фи ни са не уста вом по-
ста ло ме ђу на род но пи та ње на по при шту из ме ђу Ру ске 
Фе де ра ци је и САД/НА ТО. Страх од ра ди кал ног исла ма 
и од би ја ње Бо шња ка да при хва те Бут мир ски па кет ре-
фор ми ко је во де ка по сте пе ној уни та ри за ци ји др жа ве, 
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од мо гли су та ко ђе на по ри ма САД и ЕУ да обес пра ве и 
уки ну Ре пу бли ку Срп ску. Остао је не га ти ван од нос, ко ји 
је у слу ча ју са да шње ам ба са дор ке САД у Са ра је ву Мо-
рин Ме кор мак, ви со ког пред став ни ка УН за БиХ Ва лен-
ти на Ин цка и по је ди них њи хо вих ко ле га из ЕУ агре си ван 
и у су шти ни не зна лич ки.   

Ре пу бли ка Ср би ја, по себ но по сле 2012. го ди не, ни-
је има ла стал ну и ја сну по ли ти ку пре ма срп ском на ро ду 
у ре ги о ну. Уста но ве су уки да не, не ја сне стра те ги је на-
пу шта не. Од нос пре ма на ро ду у за гра нич ним срп ским 
зе мља ма био је се би чан, пар тиј ски и по све ћен лич ној 
по пу лар но сти по ли ти ча ра ка кви су Алек сан дар Ву чић, 
То ми слав Ни ко лић и Бо рис Та дић. 

На пред ни клуб зах те ва пра ва за срп ски на род ка ква 
ужи ва ју дру ги европ ски на ро ди. Иста пра ва ко ја има ју 
Ал бан ци на Ко со ву и Ме то хи ји за срп ски на род у Ре пу-
бли ци Срп ској. Иста пра ва ка ква има ју Ал бан ци у Ре пу-
бли ци Ма ке до ни ји за срп ски на род у Цр ној Го ри. Пу на 
пра ва де фи ни са на Ер дут ским спо ра зу мом, Пла ном З/4 
и Устав ним за ко ном о људ ским и ма њин ским пра ви ма за 
срп ски на род у Хр ват ској. Пу на пра ва и ре ци про ци тет за 
срп ски на род у оста лим др жа ва ма. 

Од САД и ЕУ тра жи мо по штен од нос, нео п те ре ћен исто-
риј ском мр жњом, кул тур ним ра си змом и не рав но прав но шћу. 

Од Ре пу бли ке Ср би је тра жи мо ја сну и де фи ни са-
ну по ли ти ку, из јед на ча ва ње по ли ти ке и ин ве сти ци ја са 
слич ним по ли ти ка ма Тур ске, Бу гар ске, Ма ђар ске и Хр-
ват ске – бу ду ћи да су срп ска ула га ња сра змер но гле да но 
у про се ку де се то стру ко ма ња. 
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Од вла сти и опо зи ци је Ре пу бли ке Срп ске тра жи мо 
усва ја ње за јед нич ког на ци о нал ног и др жав ног про гра ма 
и  је дин ство до ко нач ног од ре ђи ва ња ста ту са ен ти те та.

Зах те ва мо увр шта ва ње по ли ти ке пре ма за гра нич ном 
Срп ству ме ђу „сту бо ве“ др жав не по ли ти ке, ње но укљу-
чи ва ње у све сег мен те др жав не на ци о нал не, спољ не, 
еко ном ске, про свет не и кул тур не по ли ти ке. За ла же мо  
се за об но ву уста но ва по све ће них по ли ти ци пре ма срп-
ским зе мља ма и ра се ја њу, као и њи хо ву де пар ти за ци ју. 

Тра жи мо да са но вом де це ни јом за поч не јед но но во 
по ли тич ко до ба за за гра нич но Срп ство.
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