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УВОД
Напредни клуб, удружење грађана из Беог рада, об
јав љује извештаје о стању полит ичких права српског на
рода у рег иону од 2009. године. Пред вама је десет и го
дишњи извештај.
Срби су најбројнија нација која има тежиште и седи
ште на територији Балкана, великог полуос трва на југо
ис ток у Европе. Балкан је једино европско полуос трво
на коме из геог рафских и историјских разлога никада
није било мог уће створит и уједињену и функционалну
модерну полуос трвску државу којом би управ љало до
маће становништво. Национално ослобођење и уједи
њење је зато извршено чет ири деценије касније него у
Немачкој или Италији. Иако је српски народ био про
тагонис та и носилац идеје ослобођења и уједињења
балканских народа, а у југос ловенској држави, чијем је
стварању 1918. и обнови 1945. кључно допринео, омог у
ћена изг радња и еманципација друг их народа, крајем
20. века, распадом СФР Југос лавије, чет врт ина укупног
броја Срба је остала изван мат ичне државе Републике
Србије. Обесправ љивање српског народа у суседним
државама, пре свега у Републици Хрватској, СР Босни
и Херцеговини, Републици Македонији, пос ле 1999. на
Косову-УНМИК и након 2001. у Црној Гори, било је си
стематско и допринело је најпре избијању грађанских
ратова и касније лошим односима међу државама.
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Отворено питање стат уса српског народа подс тицало је
ауторитарне и популис тичке струје унутар саме Србије.
Посебно, с обзиром на чињеницу да се током грађан
ског рата у једном тренутк у у Србији нашло око 800.000
избеглица и прогнаника, лис том Срба, из суседних др
жава. Такође, са Косова и Метохије је пос ле 1999. прог
нано у прво време 2/3 тамошњих Срба, а касније се тај
број кретао око половине – односно 150.000 људи.
Поимање нације на Балкану и у Средњој Европи
знатно је другачије него у Британији, Руској Федераци
ји или Сједињеним Државама. Српски народ није пред
став љао савремену колонизацију или емиг рацију. Срби
у Босни, Херцеговини, Хрватској, Румунији и Македо
нији живе одискона, аутохтони су колико и већински
народ у овим зем љама. Осим делова Мађарске и Маке
доније, где су Срби досељени у позном средњем век у, те
Словеније у чије су градове стигли током 20. века, они
су у овим државама домаће становништво. Улазак ових
земаља у сас тав демократске Србије у време нас танка
модерних нација углавном је спречен силом империјал
них великих сила Аустрије и Османског царс тва. Осло
бађајући свој народ, српска држава је уз све грешке и
тешкоће, давала слободу и друг има. Недемократским
стварањем федерат ивне Југос лавије у време комуни
стичке диктат уре, српски народ је у Југос лавији поде
љен између пет република и две аутономне покрајине.
Изложен је асимилацији и разним прит исцима, учињен
неравноправним али је формално остао конс тит ут ивна
нација на територији читаве државе. Српски народ је
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током комунис тичке влас ти означен као великодржав
ни народ и бас тион конт рареволуције (што и није било
тачно), па је учињено све да буде полит ички подељен и
пос тепено асимилован. Довољан доказ је чињеница да
је у време највећег успона исламске заједнице и ства
рања нације „Мус лимани“ Српска правос лавна црква
стагнирала и доживела два велика раскола иза којих су
стајале режимске полит ичке полиције. У Хрватској су у
време Аустроугарске објав љивана 23 часописа на ћири
лићном писму које упот ребљавају Срби, крајем комуни
стичке епохе излазио је само један и то са симболичним
тиражем. Број припадника српског народа у заг ранич
ним зем љама се конт инуирано смањивао током пос ле
ратног раздобља. Делимично то је био природан про
цес стварања етноцент ричних, унитарних република,
а делимично је српски народ посебно био сис тематски
асимилован. Тако су нес тали Срби мус лиманске и ка
толичке вероисповес ти. Нас упрот широкој аутономији
Војводине и Косова и Метохије у оквирима Србије, у
друг им крајевима аутономије или рег ионалне самоу
праве није било.
Српски народ је дочекао демократ ију и крај реа л
ног социјализма као један од најбројнијих народа који
аутохтоно живи поред или у близини граница своје ма
тице. Реч је била о 2,3 милиона од укупно десет мили
она Срба. У СР Босни и Херцеговини живело је око 1,4
милиона Срба, чинили су трећину становништва и били
један од три конс тит ут ивна народа. Срби су некада би
ли релат ивна већина становништва БиХ која од средњег
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века до 1945. није имала ни аутономију ни државност.
Уочи грађанског рата, који је српском народу намет
нут, њему је неус тавно практ ично укинута конс тит ут ив
ност. Међународни споразум пос тигнут око аутономије
једнос трано су одбацили Бошњаци уз подршку САД, а
независност је проглашена прот ивно слову Устава и за
кона зем ље. Уследио је грађански рат у коме су Срби
од стране САД, ЕУ и УН препознат и као једини. У Репу
блици Хрватској је живело око 650.000 Срба (567.000
Срба и већина од 105.000 дек ларисаних Југос ловена).
Срби демократ ију нис у дочекали полит ички уједињени,
за разлик у од Хрвата. Укинута им је конс тит ут ивност,
наметнута кривица за успос таву комунизма и грађан
ски рат међу самим Хрват има. Прогоњени су из адми
нис трације и укидана су им култ урна права. Повратак
хрватске државе на симболе из времена фашис тичке
Независне Државе Хрватске, савезнице Осовине, до
датно је уплашила српски народ. Започео је грађански
рат током кога су Срби прогнани из бројних градова.
Основали су Републик у Српску Крајину у облас тима
где су живели у већини, која је, иако под заштитом УН,
у авг ус ту 1995. освојена а њен народ прогнан. Из Хр
ватске је протерано између 450.000 и пола милиона Ср
ба, велика већина њих никада се није врат ила и пос ле
2010. предс тав љали су највећу прогнаничк у популаци
ју у Европи, а тринаес ту у свет у. У Црној Гори српски
народ је сис тематски асимилован и прет варан у нову
нацију – Црногорце. Ипак, због тога што Срби и ново
нас тали Црногорци у прошлос ти никада нис у ратова
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ли, ова асимилација пролазила је без великих отпора. У
време распада СФР Југос лавије, велика већина грађана
Црне Горе одлучила је да њихова република остане уз
Србију. Режим нас тао у споразуму са Милошевићевим
у Србији није био спреман да напус ти идеју југос ловен
ства и принципе ранијег федерализма. О повратк у на
српски идент итет било је речи само у делу опозиције.
Српски народ, који је према попис у из 1991. чинио тек
око 9% становништва није добио чак ни права нацио
налне мањине. Српски народ у Републици Македони
ји добио је тек пос ле 1991. мањинска права. Она нис у
подразумевала да буде укинута македонизација коју је
пос ле 1945. године спроводила комунис тичка власт. Та
кође Срби у Македонији нис у имали право на слободу
вероисповес ти пошто је СПЦ било забрањено свако де
ловање на територији Македоније, где су комунис тич
ке влас ти 1967. године створиле канонски непризнат у
Македонску правос лавну цркву. Аутономна Покрајина
Косово и Метохија је до 1999. формално и стварно била
у сас таву Републике Србије. Српски народ је имао пу
на права, али је био злоупот ребљен од стране режима
Слободана Милошевића, који је у условима албанског
полит ичког бојкота државних установа на КиМ зависио
од избора тридесетак пос ланика који су сада пот ицали
само из редова Срба са КиМ. У Словенији Србима по
сле проглашења независнос ти 1991. није признат стат ус
националне мањине. Наводни разлог је чињеница да не
живе аутохтоно на територији ове државе што није тач
но пошто на територији Словеније пос тоје српска села
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из времена позног средњег века. Почетком деведесет их
25.000 Срба и у мањој мери Бошњака изг убило је ста
тус држав љана у Словенији (који су имали као грађани
СФР Југос лавије), они су од тада „избрисани“. „Избри
сани“ су били неравноправни и на разне начине оште
ћени током наредних двадесет година. У Албанији Срби
нис у имали никаква права и тако ће остат и чак дваде
сет и пет година пос ле формалне успос таве демократ и
је 1991. године. У Мађарској и Румунији Срби су имали
стат ус мањине и у време комунизма. Током транзиције у
Румунији су добили равноправност и пуна права, док ће
у Мађарској тај процес бит и пос тепен и убрзаће се тек у
време влада Фидеса пос ле 2010. године.
У време када је 2009. Напредни клуб почео да издаје
овај извештај, српски народ је изг убио готово чет врт ину
свог броја у рег иону – са 2,4 пао је на око 1,75 милиона
становника! То је делимично био тренд опадања броја
становника Балкана и убрзаног нес тајања националних
мањина; ипак Србија је 2010. била тринаес та држава
света по броју прогнаника. Петнаест година пос ле за
вршетка рата!
Српски народ у рег иону је током протек лих девет
година у великој мери изг убио своја права. У Хрватској
нис у спроведени Ердутски споразум (Заједничко веће
српских општина остало је у стат ус у удружења грађа
на) и Уставни закон о људским и правима националних
мањина (укинут и су аутономни котари Книн и Глина).
Формално српски народ има одређена права, али она
су под сталним ударом естаблишмента и снажних група
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у парламент у. Сис тематске јавне кампање прот ив срп
ског народа трају и данас. У Федерацији БиХ, већем ен
титет у БиХ, Срби су не само обесправ љени у мери да
нис у испуњени пуни капацитет и њихових права, већ су
суштински неравноправни са Бошњацима и Хрват има
у Републици Српској. Иако је Република Српска успе
ла да одбрани своју аутономију током протек лих девет
година, и даље су на снази закони наметнут и прот ивно
Дејтонском уставу, није враћено ни једно једино од 64
овлашћења ент итета која су на тај начин оду зета. По
сле дугот рајне борбе за одбрану аутономије, Република
Српска је осиромашена, подељена и нема подршку за
оне захтеве због којих су у случају Косова САД и држа
ве ЕУ биле спремне да рат ују. У Црној Гори, Срби данас
званично чине 29% становника. Нас тојање режима да
учини државу независном довело је до повратка дела
Црногораца њиховим коренима. Режим је пос ле стица
ња независнос ти 2006. појачао кампању обесправ љива
ња и асимилације Срба. Срби у Црној Гори не уживају
ни права националне мањине. У Македонији су Срби
добили права националне мањине захваљујући суко
бу између Македоније и македонских Албанаца који се
завршио успос тавом делимичне конс тит ут ивнос ти Ал
банаца Охридским споразумом из 2001. године. Срби и
даље немају право на слободу вероисповес ти, а погла
вар канонски признате Охридске архиепископије је го
динама био неправедно осуђен и заточен у злогласном
зат вору Идризово. У Албанији су Срби добили тек ма
ли део права који у европским државама уживају на
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ционалне мањине, чак је и то током претходних годи
на ограничено и делимично оспорено. Српски народ на
Косову и Метохији није добио ни аутономију ни стат ус.
Одређена полит ичка права наметнуле су САД и ЕУ, али
чак и кад је у питању језик, српски народ од влас ти Ко
сово-УНМИК дожив љава само провокације будући да
они као српски језик приказују хрватску редакцију јези
ка и латинично писмо.
Република Србија је у време Слободана Милошеви
ћа запос тавила питање права и стат уса српског народа у
рег иону. Надлежне установе, какво је Минис тарс тво за
Србе изван Србије, нис у биле активне. Борба Срба у БиХ
и Хрватској била је за режим само део борбе за југос ло
венско нас леђе. Владе Демократске опозиције Србије су
ово стање само мало измениле. У прво време политика
према српском народу изван Србије је додатно запо
став љена, делимично као реакција на пропаганду прет
ходне политике, делимично због идеолог ије коју су ба
штиниле или прихватиле странке учеснице нове владе.
Упркос томе, некакав континуитет је нас тав љен. Мини
старс тво за Србе изван Србије је претворено у агенцију.
Тек пос ле уласка Српског покрета обнове у власт 2004.
оформљено је Минис тарс тво за дијаспору. У прво вре
ме минис три су се иск ључиво бавили српским народом
у расејању. Минис тарс тво је имало мали буџет (више од
трећине новца одлазило је на зараде запос лених) и било
је једино минис тарс тво у влади које није имало право
да предлаже законе скупштини. Временом, то је про
мењено, али минис тарс тво никада није имало прецизан
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прог рам и делокруг рада, нити су за такав рад пос тојала
и минимална средс тва. За српски народ у рег иону и ди
јаспори традиционално су издвајана иста, симболична
средс тва која су била десет пута нижа од средс тава која
би сваке године Хрватска инвес тирала у хрватски народ
у БиХ или тридесет пута мања од средс тава која Сло
венија издвајала за своју дијаспору. Наравно улагања је
било и милионске инвес тиције нис у биле изу зетак. Сва
како највеће инвес тиције биле су куповина мобилних
телефонија у Републици Српској и Црној Гори, те осни
вање Тес ла банке у Хрватској. Ипак, све ове пројекте
Србија је напуштала, препуштала их је друг има или би
пропали. Сви они, укључујући и неколико пута обнав љан
и мењан Споразум о специјалним везама са Републиком
Српском, били су услов љени између осталог и политич
ким пот ребама разних владајућих странака у Србији. До
2010. године, ипак, подс такнута притисцима и лошим
изгледима у процес у решавања коначног стат уса Косова
и Метохије, влада Мирка Цветковића је дозволила успо
став љање равноправнос ти Минис тарс тва за дијаспору и
Србе у рег иону. У то време унесена је и одредница пре
ма којој се ово минис тарс тво бавило и српским народом
у рег иону. Донесена је стратег ија политике према срп
ском народу и успос тав љене су установе које би окупља
ле и предс тав љале српски народу у заг раничним зем ља
ма и расејању.
Оваква полит ика, међут им, била је само формална,
стварних промена и нових акт ивнос ти није било, а ци
љеве, ионако ограничене и уподобљене захтевима ЕУ и
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САД, влада је мењала по хитном пос тупк у чим би се на
неке од њих пожалиле владе Црне Горе и Хрватске. Ка
да је 2012. на власт дошла Српска напредна странка,
њена националис тичка лег ит имација и чињеница да су
социјално-радикални и латентно националис тички сло
јеви друштва дугорочно у њеним вођама препознавали
заштитнике права српског народа, омог ућиле су нас та
јућем режиму да пос тепено угаси тек нас тале устано
ве. Минис тарс тво је прет ворено у канцеларију, а потом
прик ључено Минис тарс тву спољних пос лова у својс тву
управе. Стратег ије су напуштене. Све се свело на акт ив
нос ти Александра Вучића и његових сарадника.
У поређењу са суседним државама чији значајан део
већинског народа живи у заг раничним зем љама и ра
сејању, Србија током протек лих двадесет година није
имала ни сталну, ни довољну, ни реципрочну полит ик у.
Посебно је такав случај након што је 2012. у Србији иза
брана популис тичка влада која нема пот ребу да дока
зује свој национализам. Срби из држава рег иона углав
ном су током протек лих десет година губили права.
Српски народ губио је право на језик, упот ребу писма,
није реципрочно зас тупљен у државним установама у
мери у којој су зас тупљени друг и народи. Оспоравано
му је право на слободу вероисповес ти и образовање на
матерњем језик у. Тако је свуда осим у Румунији, Ма
ђарској и Републици Српској. У Мађарској се стање не
што поправило. У Републици Српској су и данас прис ут
ни непрекдни прит исци из Сарајева али и из Брисела,
Лондона, Берлина и Вашингтона, у циљу унитаризаци
16

је, укидања аутономије и насилног стварања босанске
нације. Посебан проблем су различит и стандарди које
САД и ЕУ примењују према српском народу на једној и
албанском, хрватском, бошњачком и црногорском на
роду на другој страни.
Због оваквог стања Напредни клуб већ неколико го
дина издаје извештаје са црним корицама. Тако чинимо
и сада са десет им годишњим извештајем.
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ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ
ПРАВИМА СРПСКОГ НАРОДА
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ/БиХ
ЗА 2017–2018. ГОДИНУ
Увод
Српски народ на прос торима Босне и Херцеговине
живи од древних времена. Област Босна по први пут се
спомиње у оквирима српске државе. Ако је првобитна
Босна нас тала на прос тору прве српске државе, Босна
се током наредних столећа одвојила од Србије и започе
ла влас тити државни развој. Ипак, државне и владарске
традиције динас тије Кот романића биле су нес умњиво и
вишес труко потврђене као потпуно или претежно срп
ске. Падом средњовековне Босне и успос тавом осман
ске влас ти, део становништва прелази у ислам, долази
до подела и сузбијања правос лавног становништва, али
истовремено и до кретања српског народа према запа
ду, па умес то у источним и средишњим пределима дана
шње Босне, где мус лимански елемент пос тепено пос таје
све пос таје јачи, средиште српског народа у облас тима
изван Србије пос таје територија западно од реке Босне.
Српски народ је упркос вековном обесправ љивању и без
обзира на чињеницу да се селио на прос торе средишње
Србије, која је пос тепено обнав љана пос ле 1804. године,
одржао идентитет. Борба за права српског народа била
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је тешка, супротс тав љена великом делу становништва
које је примивши ислам стек ло политичк у, друштвену
и економску хегемонију, као и са чињеницом да је че
твртина становништва БиХ која је припадала католичан
ству стајала у чврс тим везама са силама – Хабзбуршком
монархијом и Млетачком републиком – чији је интерес
био да не буде обнов љена српска држава и да Срби не
добију пуна права. Иако у релативној већини, Срби су
били потиснути и скрајнути. Низом буна у Херцеговини
српски народ тражио је слободу, равноправност и при
саједињење Србији. Велика источна криза је 1875. и за
почела устанком српског народа у Босни и Херцегови
ни. тако је било и пошто је 1878. БиХ дошла под власт
Аустроугарске. Борба за права је нас тав љена, али без
много напретка – почетком Балканских ратова 1912. сва
српска удружења била су забрањена. Није зато чудо што
се део југос ловенски опредељене омладине одлучио за
оружану борбу против окупације и анексије. Први свет
ски рат донео је прогон, затварање и депортацију Ср
ба и смрт њих најмање 5.000. Аустроугарске влас ти су
прогон повериле паравојним милицијама које су углав
ном чинили мус лимани и Хрвати. Пос ле Првог светског
рата није спроведена државна а ни сис тематска одма
зда. Мус лимани и Хрвати су добили заједничк у државу
са Србима и равноправност. Најмоћнија (једина велика)
мус лиманска странка, ЈМО, учес твовала је у већини ме
ђуратних влада и омог ућила доношење демократског
Видовданског устава. Феудално питање је коначно ре
шено аграрном реформом, а мус лимани су, поред права
19

гласа и учешћа у свим владама, задржали аутономију у
породичном праву. Друг и светски рат довео је до вели
ког прогона српског народа у БиХ. Геноцид1 који су спро
веле хрватске и мус лиманске усташе није био пос леди
ца слободне и демократски изражене воље ових народа,
али је, посебно у почетк у, имао широк у подршку. Гено
цид је подс такао народни отпор, устанак и револуцију,
заједно са њима и одмазду која међутим сразмерно није
чак ни приближна однос у злочина Бошњака према Ср
бима у грађанском рат у из деведесетих година. Пос ле
рата створена је социјалис тичка југос ловенска федера
ција. Влас ти су помогле еманципацију мус лимана у но
ву нацију – „Мус лимане“. И док је Српска правос лавна
црква потискивана и скрајнута, Исламска заједница је
подржавана и подс тицана. Распад СФР Југос лавије до
годио се ипак у време када процес стварање једнонаци
оналне Босне није био довршен. Српски народ је поред
Мус лимана и Хрвата, истина у једнопартијској држави,
и даље имао конс тит утивност и одређена права.
Српски политичари су, пос ле демократизације из
1990. године, свесни неповољног односа снага у свет у
и већине коју су Мус лимани и Хрвати имали, био спре
ман на сваки компромис под условом да буде сачувана
реформисана југос ловенска држава. Коначно су, упр
1		Хрватски и муслимански фашисти (усташе) убили су најмање
200.000 Срба на простору Босне и Херцеговине. Раније процене гов
ориле су о чак 400.000 у највећем броју цивилних жртава. Одмазда
је постојала, била је местимична и није била део државног и идеол
ошког систематски спровођеног државног пројекта.
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кос јасним кршењима Устава СР БиХ са циљем њеног
отцепљења, српски политички предс тавници прихвати
ли независност БиХ под условом стварања три канто
на у држави и пуне равноправнос ти и суверенос ти три
аутохтона народа. То никако није било кршење некаквих
мултие тничких или демократских принципа у Европи.
БиХ је наиме једина држава у Европи у којој не пос тоји
етничка већина. СФР Југос лавија је срушена вољом ма
њинских народа; САД и ЕУ нис у дозвољавале да Срби
задрже ранија права, а камо ли да и сами остваре право
на осамос таљење. Грађански рат у Босни и Херцеговини
(1992–1995) започели су Бошњаци и Хрвати2, српски на
род је успео да се одбрани, нас тала је Република Српска
чија је војска (Војска Републике Српске, ВРС) оствари
ла практично све циљеве које је прок ламовала народна
скупштина нас тајуће државе. Захваљујући политичкој,
економској и, на крају, војној интервенцији САД и њихо
вих савезника, рат је завршен очувањем макар и слабе
државе Босне и Херцеговине. Према слову Устава који
је донесен на основу Дејтонског споразума, БиХ је била
2		Агресивне планове хрватског и бошњачког национализма јасно
осликава чињеница да је према званичним статистикама у послед
њој мирној години (1991) пред рат у СР БиХ у сукобима погинуло
око 500 њених грађана; иако су Срби чинили око 32% становништва,
њихове жртве чиниле су преко 70%, а ако рачунамо друге нације
југословенске војске коју су бошњачке и хрватске снаге виделе као
непријатељску силу, тај удео прелази 80% жртава. Ненад Кецмано
вић, Чедомир Антић, Историја Републике Српске (ИП „Недељник“:
Београд, 2016), 298 (напомена 484).
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конфедеративно-федеративна држава. Сва власт је раз
дељена између три народа и два ентитета – недовољно
дефинисане конфедерално-федералне јединице од ко
јих се једна зове Република Српска а друга Федерација
БиХ. Предвиђена су била само три заједничка овлашће
ња на нивоу заједничких установа. Ипак, САД и ЕУ су
успеле да уз помоћ тзв. „Бонских овлашћења“ претворе
Високог предс тавника УН у највишу власт у БиХ, поред
римског папе, јединог апсолутног владара у Европи. Од
1996. до 2006. разни високи предс тавници смењивали су
демократски изабране председнике и пос ланике, хапси
ли и затварали грађане без одлуке суда. Чак и у атмос
фери притисака и прогона, од 64 укинуте надлежнос ти
ентитета и њиховог пребацивања на ниво „заједничких
установа“, само су три укинута у складу са важећим
уставом и законима – дак ле уз прис танак демократски
изабраних предс тавника Републике Српске и српског
народа у БиХ. На тај начин су укинуте ентитетске војске,
мада су укидању претходили див љачки притисци и ла
жна опт ужба из САД за наводну шпијунажу према њихо
вим војним позицијама у БиХ. До данас у уставима БиХ
и ентитета не пос тоји ни спомен Оружаних снага БиХ
као јединс твене армије заједничке државе. Слично је
било и са непосредним порезима који су пос тали само
сталан извор прихода БиХ. Тако је и једним половичним
решењем арбит раже међуентитетске границе код за Ре
публик у Српску важног територијалног коридора – код
града Брчко створен Дис трикт Брчко, бирократска ауто
номна општина која је под заједничким суверенитетом
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оба ентитета. Овај тренд је прекинут захваљујући низу
околнос ти: глобалне промене које су уследиле терори
стичким нападима из 2001, повратак Руске Федерације
на светску сцену између 2001. и 2006, неумереност бо
шњачког националног покрета који је одбио „Бутмирски
пакет“ (умеренију верзију унитаризације БиХ и ускраћи
вања права Србима и Хрватима), као и промена влас ти
у РС 2006. која је водила успос тав љању стабилне већине
око СНСД-а, странке која из угла САД и ЕУ није имала
хипотеке из времена рата па је могла слободније да бра
ни интересе Републике Српске.
Напредни клуб је почео да израђује извештаје о по
литичким правима српског народа у рег иону 2008. го
дине. Током претходних десет година питање стат уса
Републике Српске и права српског народа у БиХ није
отварано. Ако је судити по извештајима страних дипло
мата и медија из САД и дела ЕУ, за то време је Влада
Српске наводно непрекидно била посвећена одржава
њу референдума о независнос ти овог ентитета. Међу
тим, летимични поглед на претходних девет извештаја
Напредног клуба о политичким правима српског наро
да у рег иону, намеће другачији зак ључак. Током десет
година, званичне САД су остале привржене Дејтонском
споразуму, али су посредс твом полузваничних кругова
и нижих државних и дипломатских ешалона непрекидно
стизале поруке како БиХ треба унитаризовати. Било је
речи, од стране разних званичника, и о стварању једин
ствене „босанске нације“, укидању различитих школских
прог рама, о напуштању принципа равноправнос ти наро
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да и „ентитетског“ гласања3. Поред бошњачких национа
лис та и одређени кругови у САД и ЕУ су подржали уки
дање националног редос леда председавајућих Савета
минис тара и увођење премијерског принципа на нивоу
читаве БиХ, пос ле релативног успеха СДП БиХ и Злат
ка Лаг умџије и то само у Федерацији БиХ на изборима
2010. године. Такође Српској је наметана противус тавна
реформа полиције и посебно судс тва. Управо због ових
нас тојања и притисака, влас ти РС су и почеле да се бра
не непрекидно најав љујући референдум као народну
лег итимацију одбране Дејтонског устава. У почетк у реч
је била о референдумима о мање важним темама. РС
је била жртва кампање о јединс твеном матичном бро
ју грађана, чиме су бошњачки и босански националис ти
желели да укину зоне управ љања енитетских полиција
и уведу једну јединс твену. Коначно, социјално незадо
вољс тво у Федерацији БиХ добило је израза у насил
ним демонс трацијама у којима је захтевано и укидање
ентитета. Дугогодишња нас тојања да и РС погоди нека
од „обојених револуција“ трају и данас. Претње ратом
Републици Српској чес те су и долазе пре свега од во
ђа бошњачког народа – Изетбеговић, Халиловић... као и
од стране појединих страних званичника (Педи Ешдаун,
Стјепан Месић...). Република Српска била је мета кам
пања које су је предс тав љале као „геноцидну твореви
ну“ коју треба укинути. Такође, Уставни суд БиХ је судио
углавном противно самобитнос ти и аутономији Срба и
3		Неопходног споразума ентитета око важних политичких питања.
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Српске. Посебан пример везан је за прос лаву Дана Ре
публике Српске и промену грбова и обележја како ен
титета тако и градова и општина. Суд је притом наишао
на много мање поштовања својих одлука у Федерацији
БиХ. Република Српска за то време није самов ласно по
кушавала да поврати отете или изг убљење надлежно
сти. Током претходних десет година, РС је нас тојала да
буде кооперативна; и у Европи и на Балкану има држава
које су мање функционалне и, што је још важније, у ко
јима установе раде са знатно мањом ефикасношћу него
у БиХ, баш као што су и редовни и цик лични демократ
ски процеси спорији и мање успешни. РС је одржала је
дан референдум – крајем септембра 2016. године – о
празновању Дана Републике Српске. Касније су одлуке
народа на од САД и ЕУ непризнатом референдуму за
конски усклађене са одлуком Уставног суда БиХ, коме
је притом и пре изрицања прес уде био истекао мандат.
Посебан проблем предс тав ља ратно нас леђе. Српска
и Србија су се суочиле са пос ледицама рата у много ве
ћој мери него бошњачке, хрватске или америчке елите
након било ког рата који су њихове државе и народи во
дили у прошлос ти. Први људи Србије и Српске су суђени,
мног и од њих осуђени, Српска није добила независност,
изг убила је важне и прос тране зем ље на којима су веко
вима живели Срби, Срби су изг убили заједничк у државу,
Србија Косово и Метохију, десет година развоја... Ипак,
упркос томе што је Међународни суд 2007. ослободио
Србију на суђењу по неус тавно поднесеној Тужби БиХ,
члан председништва БиХ Бакир Изетбеговић је почет
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ком 2017, неус тавно поново пок ушао да покрене реви
зију те тужбе. Упркос суочавању, помоћи, спремнос ти на
компромис и двадесет година функционисања општине
Сребреница са бошњачком већином у скупштини оп
штине и мањином у укупном становништву које тамо још
увек живи, први избори на којима је кандидат српског
блока странака победио били су разлог за вишедневну
кризу. Када је 2015. обележавана двадесета годишњица
злочина над Бошњацима у Сребреници, тадашњи пре
мијер Србије Вучић је нападнут и отеран а да због тога
нико није одговарао. Предс тавници САД и ЕУ су смат ра
ли да је овај догађај недовољно важан да би реаговали.
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ГОДИНА 2017–2018.
Током 2017. и 2018. године умањен је притисак на
установе и грађане Републике Српске. Најважнији раз
лог садржан је у промени односа међу великим силама.
Тријумф Сиријске арапске Армије и Оружаних снага Ру
ске Федерације над Исламском државом и снагама бли
ским Ал Каиди и сиријској опозицији, као и чињеница
да стат ус Косова и Метохије није трајно одређен док је
у Македонији у ток у политичка криза, скренули су па
жњу твораца америчке и европске политике са Босне и
Херцеговине. Значај мешања у унут рашње ствари ове
зем ље и нас тојања да буде нас тав љена ревизија Дејтон
ског споразума и посебно Анекса 4 који је 1996. прето
чен у Устав БиХ, додатно је релативизован и онемог ућен
чињеницом да је једино заис та отворено уставно пита
ње4 у држави везано за равноправност Хрвата у ентите
ту Федерација Босне и Херцеговине и функционисање
4 Недавно је јасно показано да је целокупан рат вођен због спора око
6% територије, идеја о етничким конфедералним јединицама и њиховим
овлашћењима била је неспорна све док након што су започели рат вође
Бошњачког народа и СДА нису одлучиле да захтевају потпуно обеспра
вљивање српског (и хрватског) народа. Поиг равања Републике Хрватске
са различитим стратегијама националног уједињења и великодржавља до
вела су до тога да хрватски народ у БиХ постане талац заједничке државе
и добије нижу аутономију и другачији статус у односу на онај предвиђен
Вашингтонским споразум из 1994. године. Ненад Кецмановић, Чедомир
Антић, Историја Републике Српске, (ИП „Недељник“: Београд, 2016).
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ове сложене бирократизоване ентитетске творевине.
Свако отварање уставног питања тако не само показује
подељеност у оквирима бошњачког народа, чија је мак
сималис тичка политика првобитно и онемог ућила про
цес стварања унитарне и недемократске БиХ под вели
кобошњачком хегемонијом, већ смес та отвара и питање
неспремнос ти Бошњака да дозволе успос таву праведног
изборног сис тема који би омог ућио избор лег итимних
предс тавника хрватског народа у Председништво БиХ,
баш као што отвара и питање уједињавања вештачки
створених и нефункционалних кантона са веома широ
ким овлашћењима у два национална ентитета Бошњака
и Хрвата. Упркос чињеници да се Босном и Херцегови
ном баве углавном дипломате и чиновници средњег ран
га, нас тав љена је стратег ија сис тематског политичког и
медијског напада на стат ус и права српског народа.
Током протек лих десет година политичке кризе у БиХ,
нис у започињали демократски изабрани предс тавници
српског народа. Напротив, међународни предс тавници,
политичке вође бошњачког народа и поједини политича
ри и клерикалци из реда хрватског народа зацртали су
још пре почетка рата одређене политичке циљеве. Не
ке од њих пок ушали су да предс таве као некакве стан
дарде Европске уније или још магловитије као „европске
вреднос ти“. Свако, па и најумереније и најраз ложније
инс тит уционално одупирање српских предс тавника увек
је означено као агресивни иступ, пок ушај сецесије и „до
вршавања геноцида“. Фашис тичка теза о „геноцидним“
народима и државама, против које су се демократе у Ср
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бији и Српској толико бориле када је била примењивана
на Хрватску, сада је примењивана у готово свакој при
лици. Смена политичких генерација у Републици Срп
ској, баш колико и промена међународних околнос ти у
раздобљу од 2001. до 2005, довели су на власт у Бањалу
ци нове особе, које нис у биле активне за време трајања
грађанског рата или су биле критичари тадашње владе.
Од њих су ипак очекивали да прихвате подређену уло
гу, колективну кривицу, да – баш као и преос тали Срби
у Хрватској – учес твују у прос лав љању људи и установа
који су прогонили српске цивиле. Када се то није дого
дило, политичари за које данас гласа више од 4/5 Срба из
Српске и БиХ означени су као нас тав љачи политике гено
цида. Добар пример за ову тврдњу су текс тови објав љи
вани у моћним рег ионалним елект ронским медијима на
српском језик у. Ал Џазира, Слободна Европа, Н1 Инфо...
и данас објав љују текс тове из којих се не да зак ључити
да је од краја рата прошло 23 године. Њихов зак ључак је
јасан – пос тојање Републике Српске и српског народа у
БиХ као нечег ширег од обесправ љене етничке заједнице
у оквирима вештачке „босанске државне нације“ пред
став ља нас тавак геноцида над Бошњацима.5 У Њујорк
тајмсу је тако у ауторском текс ту који је чак и нак лоњен
председник у РС Додик у, објав љена и следећа реченица:
„Милорад Додик остаје председник српског аутономног
5		Mersiha Gadzo, ‘Ratko Mladic’s ideology lives on in Repu
blika Srpska’, Al Jazeera, 24 Nov 2017, https://www.aljazeera.
com/news/2017/11/ratk o-mlad ic-ideo l ogy-liv es-rep ub lik a-srp
ska-171124101753453.html , (сајт посећен 04. 06. 2018).
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рег иона комада зем љишта приближне површине Белг и
је. Рег иона који себе воли да назива ‘Република Српска’
– што је назив који је овој крв љу натопљеној зем љи дао
Додиков претходник Радован Караџић, ратни злочинац
који је због геноцида над босанским мус лиманима осу
ђен на чет рдесетогодишњу казну затвора.“6 Дак ле, срп
ски народ нити има посебност, нити демократско право
на аутономију, коју му је, излази из ових навода, све за
једно са идентитетом, донео неко чији је примарни циљ у
ствари било ист ребљење читавог једног народа – Бошња
ка. Следи да су Срби који живе у БиХ ратовали у верском
рат у против домицилних Босанаца, мирне нације од које
српски шовинис ти и дошљаци желе да отму зем љу, бо
гатс тва, жене... Овај текст, који није писао, како то чес то
бива, идеолошки активис та или шовинис тички фанатик,
остаје слика онога што доминира свешћу све мање за
интересованих политичара САД и преос талих западно
европских сила, а у још већој мери данас немоћних али
тиме додатно фрус трираних бирократа из САД и ЕУ који
се баве балканским питањима.
6		“...Mr. Dodik remains the president of the Serb autonomous re
gion, a slice of territory nearly the size of Belgium. The region likes to
call itself the Republika Srpska — a name given to the blood-soaked
land by Mr. Dodik’s predecessor, Radovan Karadzic, the convicted war
criminal serving a 40-year sentence for genocide against Bosnia’s Mu
slims.” Barbara Surk, ‘Milorad Dodik Wants to Carve Up Bosnia. Pea
cefully, if Possible’, The New York Times, Feb. 16, 2018, https://www.
nytimes.com/2018/02/16/world/europe/dodik-republika-srpska-bo
snia.html , (сајт посећен 04 06 2018).

30

Инс тит уционално, током претходне године, није
дош ло до умањ ењ а аутономије Републике Српске. Ова
чињ ениц а је пре свега пос ледиц а равнотеже снага ме
ђу великим силама и прећутног споразума о очувању
пос тојећег стањ а на Западном Балкану. Ипак, у сва
ком од својих полугодишњих извеш таја, Канцеларија
високог предс тавника (КВП/OHR) за неуспехе БиХ и
неспровођењ е реформи углавном опт уж ују Републи
ку Српску. Упркос пок ушају да извеш таје предс тави
као уравнотежену и пош тену крит ик у, високи пред
ставник Валент ин Инцко ни у једном од извеш таја не
крије став да су Република Српска и њена власт главни
проблеми у Босни и Херцеговини. По свему судећи, а
посебно по 52. и 53. Извеш тају КВП извесно је да би
ствари пош ле напред кад а би БиХ била унитаризова
на, прик ључила се Северноатлантском савезу и успо
ставила полит ички сис тем који би омог ућио домина
цију већинских Бошњака. Све то у име демократ ије и
стабилнос ти.7 Заним љиво је да Инцко нема никакве
задршке у својим ист упима, почев од чињ енице да је
7		52nd Report of the High Representative for Implementation of
the Peace Agreement on BiH to the Secretary-General of the UN,
06.11.2017 OHR, http://www.ohr.int/?p=98189, (сајт посећен 04 06
2018); 53rd Report of the High Representative for Implementation
of the Peace Agreement on BiH to the Secretary-General of the UN,
05/08/2018 OHR, http://www.ohr.int/?p=99230 , (сајт посећен 04 06
2018). Занимљиво је да упркос великим средствима која су издвоје
на за активности КВП-а ови извештаји на званичном сајту нису до
ступни на језицима разумљивим већини становника БиХ. Влада Ср
бије није критиковала садржај ових извештаја.
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Република Аустрија ипак неу т рална европска држава
(дак ле није чланиц а НАТО-а) чији стат ус је тако одре
ђен и захваљујући чињ еници да је у два наврата током
20. века била део агресије глобалних размера, оба пу
та и у крајевима Босне и Херцеговине. Ствари су оти
шле тако далеко да је заменик сталног предс тавника
Руске Федерације у Савет у безбеднос ти УН Владимир
Софронков након предс тав љањ а 52. Извеш таја КВП
исти оценио као најгори од 2009. године, а за Инцка је
изјавио и следеће:
„Свакоме ко је је иоле упознат са сит уацијом у
БиХ, јасно је да је слика, коју је предс тавио висо
ки предс тавник, далеко од стварнос ти, да доводи
у заблуду и показује да је аутор изг убио додир
са реа лношћу... Забринутост изазива и то што Ин
цко наг иње ка неприкривеној србофобији, као и
то што је своје свакодневне акт ивнос ти свео на
разјашњавање односа са Бањалуком и лобира
ње за евроатлантске интег рације БиХ, упркос
садржају његовог мандата и унутарполит ичкој
реа лнос ти у зем љи где борави... Он је дужан да
спроводи усаглашену линију, а не да извршава
нечије појединачне налоге и да се руководи лич
ним анимозитет има... Високи предс тавник у БиХ
не би требало да се бави антагонизмима, већ до
бросавесним извршавањем својих обавеза. Ова
кав прис туп подразумева подс тицање процеса
националног помирења, унут рашњег полит ич
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ког узајамно уважаваног дијалога, компромиса
и консензуса и, наравно, поштовања мишљења
свих страна...“8
Гласови са Запада који би били другачији од Инцко
вог били су и током протек ле године изу зетно ретки.
Један од њих стигао је од Америчког инс тит ута за ста
билизацију и транзицију који је у анализи објав љеној
крајем октобра 2017. зак ључио да је Влада Републике
Српске „једина функционална влада унутар државе“.9
У март у 2018. пог инуо је млади Бањалучанин Давид
Драг ичевић. Околнос ти смрт и биле су сумњиве, дело
вање МУП-а РС пос тало је предмет разних спек улација
и протес та.10 Породица, пријатељи и забринут и грађани
покренули су протес те који су трајали током наредних
месеци. Ова пог ибија подс так ла је крит ике из редова
опозиције у РС. Деловање и интересовање разних по
лит ичких фактора из Сарајева и Федерације БиХ ука
зало је на пок ушаје да ово криминалис тичко питање
8		„СРБОМРЗАЦ“: Рус у СБ УН „испрозивао“ високог представни
ка за БиХ!“, Правда, 08. 11. 2017, http://www.pravda.rs/2017/11/8/
srbomrzac-rus-u-sb-un-isprozivao-visokog-predstavnika-za-bih/, (сајт
посећен 4. 6. 2018).
9		‘Američki institut: BiH je neuspela država u srcu Evrope’, Politi
ka, 25. 10. 2017, http://www.politika.rs/sr/clanak/391377/Americkiinstitut-BiH-je-neuspela-drzava-u-srcu-Evrope, (сајт посећен 04. 06.
2018).
10		“PRESS KONFERENCIJA MUP-a RS”, Mar 28, 2018, https://
www.youtube.com/watch?v=g-YZWonWKdQ ,
(сајт посећен 04. 06. 2018).
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буде полит изовано. Стварана је слична сит уација као
и у случају јединс твеног мат ичног броја и демонс тра
ција у којима је злоупот ребљавана неспремност влас ти
Федерације БиХ да издаје док умента док не буде ус
пос тав љен јединс твени сис тем исправа за читаву БиХ,
што је тада довело до смрт и једне бебе којој због не
издавања док умената није било мог уће да отпут ује у
инос транс тво на лечење. Одједном је интересовање за
дешавања у Републици Српској порас ло у одређеним,
иначе за такве теме незаинтересованим, круговима у
Федерацији Босне и Херцеговине. Крит ике на рачун
целок упног МУП-а Републике Српске су учес тале и по
стале сис темат ичне.11 Овај извештај се наравно не бави
ефикасношћу било које полиције нит и односима међу
полит ичким странкама, али смат рали смо да је изјава
коју је дао један од вођа бошњачког народа, председ
ник СДП-а БиХ и некадашњи премијер Федерације БиХ
Нермин Никшић довољно индикат ивна. Приликом бо
равка у Бањалуци, Никшић је искорис тио прилик у да се
осврне на случај Давида Драг ићевића и повеже га са
„реформом“ МУП-а која је заус тав љена у пок ушају да
пос тепено буду укинуте кантоналне и ент итетске поли
ције. Председник РС га је опт ужио да је приликом по
сете Бањалуци злоупот ребио смрт Давида Драг ичевића
у полит ичке сврхе. Никшић је наиме приликом поли
11		‘Vasković za N1: Dragičević je ubijen, evo zašto to tvrdim’, Pres
sing, BA.N1.INFO, http://ba.n1info.com/a258184/Vijesti/Vijesti/Va
skovic-za-N1-Dragicevic-je-ubijen-evo-zasto-to-tvrdim.html, (сајт по
сећен 4. 6. 2018).
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тичке посете овом граду обишао и породицу пог инулог
младића и о томе објавио текст. Никшић је одговорио:
„Жалос ти ме што Милорад Додик чак и трагедију поро
дице Драг ичевић корис ти за полит ичке спинове. Свака
полиција прот ив које се дигне народ треба да буде уки
нута.“12 Циљ и средс тва политике једног, наводно леви
чарског полит ичара, након ове изјаве пос тали су више
него јасни.
Крајем пролећа 2018. талас миг раната са Блиског и
Средњег истока погодио је и Босну и Херцеговину. Реч
је о споредној рут и, коју због чињенице да је везана
за западну периферију Балкана у којој у великом бро
ју живе мус лимани разних националнос ти, у јавнос ти
називају и „Џамијска рута“. Влас ти свих нивоа Босне
и Херцеговине забринуле су се да би неколико хиљада
миг раната могло да буде тек претходница већег броја,
процењивало се чак 50.000. Као нарочит проблем, по
казала се у то време чињеница да су у Савет минис тара
БиХ ушли прваци опозиције из Републике Српске. Био је
то јединс твен случај у једном полит ичком сис тему који
је суштински консензуа лан, те су тиме само продубље
не поделе у Српској. Миг рантско питање је узнемирило
јавност. Власт Републике Српске и њој нак лоњени меди
ји у зем љи и Републици Србији проносили су вес ти ка
ко ће миг рант и углавном бит и расељени по камповима
12		„Nikšić odgovorio Dodiku: Policiju protiv koje se digne narod
treba ukinuti“, Nezavisne novine, 10. 5. 2018. https://www.nezavisne.
com/novosti/bih/Niksic-odgovorio-Dodiku-Policiju-protiv-koje-sedigne-narod-treba-ukinuti/477684, (сајт посећен 04. 06. 2018).
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у Републици Српској. Извесно је међут им да миг ранте
нико није желео, па су мног и међу њима данима живели
у шаторском насељу у близини цент ра Сарајева. Колико
су влас ти у Сарајеву биле нерасположене да миг ранте
размес те по касарнама и друг им великим јавним објек
тима у граду и кантону, толико су сличне иницијат иве
одбијали и остали крајеви БиХ. Милорад Додик је као
председник Републике Српске јавно одбијао да у Ре
публици Српској прими миг ранте спречене на пут у ка
европским државама које су их позивале и учес твова
ле у стварању околнос ти које су омог ућиле вишес труко
повећање броја учесника егзодуса. Питање миг раната
отворило је, поново, домен овлашћења цент ралних вла
сти. Према слову Устава БиХ, средишње влас ти имају
улог у координације кад је реч о овлашћењима која из
ворно припадају аутономним субјект има – ент итет има,
а у Федерацији Босне и Херцеговине и кантонима, те
Дис трикт у Брчко. Нас тојање чланова Савета минис та
ра из опозиционих странака у Републици Српској да на
метну свој ауторитет у ент итет у владајућој коа лицији
око СНСД-а било је очигледно и није имало успеха. Са
вет минис тара пок ушао је да успос тави један камп за
миг ранте у околини Мос тара. Кантоналне, већински хр
ватске влас ти, то не само да су одбиле већ је и заменик
председавајућег Савета минис тара Вијекос лав Беванда
изјавио како ништа од тога није договорено и да је реч
о договору српских и бошњачких минис тара у Савет у
минис тара БиХ. Минис тар безбеднос ти Драган Мект ић
оценио је догађаје као „државни удар“; очекивало се
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чак да буде ухапшен Илија Ласић, први човек полиције
Кантона Херцеговачко-нерет ванског.13
Опозиција из РС на власти у БиХ
Пос ле избора 2014. споро формирање органа влас ти
на нивоу заједничких установа (БиХ) коначно је довело
до необичне сит уације. Баш као и неколико година рани
је у Федерацији БиХ, сада се умес то хрватске, опозиција
из РС нашла на влас ти. За разлику од Хрватске странке
права, странке Савеза за промене нис у биле на поли
тичкој маргини. Кандидат СЗП Младен Иванић пос тао је
члан Председништва БиХ. Такође на изборима у РС опо
зиција замало није остала поражена. Две године касније
странке владајуће коалиције однеле су велики победу на
локалним изборима. Ово је у опозицији, на чијем су челу
углавном били нови људи, изазвало кризу. Током година
власт у Бањалуци тврдила је да предс тавници СЗП у Са
вет у минис тара раде против интереса Републике Српске.
Драган Мектић је као минис тар безбеднос ти током
година давао више изјава, којима је тешко опт уживао
Републику Српску за нас тојања да се одвоји од Босне и
Херцеговине. Средином марта 2018. на конференцији за
новинаре опт ужио је РС за стварање паравојних форма
13		„Migranti stigli u Mostar nakon što je Mektić naredio uhiće
nje hrvatskog policijskog načelnika“, Direktno, 18.05.2018., https://
direktno.hr/eu-i-svijet/dijaspora/napeto-bih-mektic-naredio-uhice
nje-hrvatskog-policijskog-nacelnika-jer-zaustavio-migrante-pred-mo
sta-122956/, (сајт посећен 04. 06. 2018).
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ција и формирање паралелне обавештајне структ уре.14
Треба рећи да тако нешто годинама није изјавио нико од
бошњачких или хрватских политичара. Такође, на про
стору некадашње СФР Југос лавије је током протек лих 28
година дошло до шест отцепљења и бар три неуспешна
покушаја државног осамос таљења. Аутори овог изве
штаја нис у могли да пронађу случај да се неко тако висо
ко рангиран и са таквом демократском легитимацијом,
икада на тај начин успротивио већинским нас тојањима
свог народа или републике. Уколико су нас тојања Репу
блике Српске пос ле 1995. углавном реактивна, треба се
запитати шта је то посебно у српској политичкој елити и
култ ури што чини њено вођс тво тако подељеним и држа
вотворни покрет неефикасним и супротс тављеним делу
сопс твене елите који за Србе не жели оно што су други
народу плебисцитарно желели и за себе изборили.
Парламентарни живот Републике Српске пролазио је то
ком претходне две године између две крајности. Посланици
владајућих странака настојали су да све што раде предста
ве као одбрану Републике Српске. Чињеница је међутим да
је после дванаест година на власти владајућа коалиција у
фази успоставе режима сличног онима у Србији, Црној Гори
и Мађарској. На другој страни опозиција већим делом је
дину моћ коју има баштини у споразуму са Странком демо
кратске акције и у коалицији на нивоу заједничких установа.
14		Željka Domazet, „Mektić: RS pravi paraslužbe, mladi na obuci
u Rusiji“, Glas Srpske, https://www.glassrpske.com/novosti/vijesti_da
na/Mektic-RS-pravi-parasluzbe-mladi-na-obuci-u-Rusiji/lat/257534.
html, (сајт посећен 04. 06. 2018).
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Новембра 2017. из скупштинске процедуре Народне
скупштине РС, вероватно под притиском из инос тран
ства, повучен jе Закон о референдуму о правос уђу...15
Обнова наоружања МУП-а Републике Српске дове
ла је до гласина које су подс тицали одређени кругови
из Сарајева и ЕУ да је Српска наводно створила извесну
паравојну формацију која је обучена од стране руских
установа.16 За то време откривено је да наоружавање
кантоналних полиција у Федерацији БиХ није предмет
15		„PREDOMISLILI SE Narodna skupština Srpske ODUSTALA od re
ferenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH“, Blic, https://www.blic.rs/vesti/re
publika-srpska/predomislili-se-narodna-skupstina-srpske-odus tala-odreferenduma-o-sudu-i-tuzilastvu/s8etpp9, (сајт посећен 07. 06. 2018).
16		Унитаристички и шовинистички кругови у Сарајеву и ЕУ изнели
су сасвим јасан став о томе да иза куповине оружја за МУП РС стоји
међународна завера. Добар пример оваквих текстова је слеећи, об
јављен на сају утицајног Круга 99. „Nakon naoružavanja policije RS
dugim cijevima, nastavk opasnih namjera i providnih obrazloženja“,
Krug 99 Sarajevo, 18. 03. 2018, http://krug99.ba/nakon-naoruzava
nja-policije-rs-dugim-cijevima-nastavak-opasnih-namjera-i-provid
nih-obrazlozenja/, (сајт посећен 08. 06. 2018).Високи представник
Валентин Инцко заузео је у једној својој изјави сасвим друачији
став, „Incko: Naor užanje MUP-a Srpske legalno, u kantonima kupuju
kako ko hoće“, Kontakt, radio, televizija, portal, 06. 6. 2018, http://
mojkontakt.com/blog/2018/06/06/incko-naoruzanje-mup-a-srpskelegalno-u-kantonima-kupuju-kako-ko-hoce/, (сајт посећен 08. 06.
2018). Ипак, негативна кампања је била аква да је ово питање до
било значајно место у Извештају који је Република Српска поднела
Савету безбедности УН. „Деветнаести извјештај Републике Српске
Савјету безбједности Уједињених нација“, април 2018, http://pred
stavnistvorsbg.rs/pdf_dokumenti/2018/19_izvjestaj_savjetu_bezbjed
nosti_un.pdf, (сајт посећен 08. 06. 2018).
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истинске конт роле. Чињеница је да је у Федерацији
БиХ сачувана и развијана индус трија наоружања и да
је управо у време повике на редовно и неопходно об
нав љање наоружања једне сек уларне, демократске и
уставне установе, каква је нес умњиво МУП Републике
Српске, члан председништва БиХ Бакир Изетбеговић
поздрав љао производњу тешког наоружања у другом ен
титет у и чак најавио мог ући рат у будућнос ти:
„Направићемо ми и покретну хаубицу и већ је радимо,
транспортер покретни, пушку смо направили и направи
ћемо ону добру тактичку 12.7, вишецјевне бацаче свих мо
гућих калибара и сву мог ућу муницију за то и дронове. Па
ћемо бити као онај мали човјек који није крупан, али је љут
и добро наоружан и нек свако добро размис ли да ли ће га
из чис та мира дирати. Никада се више неће десити да нам
неко покуца на врата, а да немамо чиме одговорити.“17
Премијер Федерације БиХ Фадил Новалић је још до
дао како је наоружавање пот ребно у условима када се
Србија и Хрватска наоружавају!18
Седниц а Парламентарне скупш тине БиХ коју су
српски пос ланици тражили поводом наоружавањ а
Федерације БиХ није одржана због недос татка квору
ма нас талог недоласком бошњачких пос ланика. Рат су
најав љивали и утиц ајни бошњачки полит ичари, какав
17		‘Izetbegović threatens with heavy weapons’, INDEPENDENT
BALKAN NEWS AGENCY, 18. април 2018; „Деветнаести извјештај Ре
публике Српске Савјету безбједности Уједињених нација“…, 5–6.
18		Исто. Иначе, Уставом БиХ је изричито забрањен сваки сукоб
између ентитета.
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је први генерал тзв. Армије Републике БиХ Сефер Ха
лиловић који је најавио да ће у случају одржавањ а ре
ферендума у РС она бит и освојена у рок у 10–15 дана.
Почетком јануара 2018. једна друга бошњачка странка
– Грађански савез – позвао је влад ајућу СДА на при
преме за рат и то управо јачањ ем и наоружавањ ем по
лиције у већински бошњачким кантонима.19 Заним љиво
је да је у кампањи која је доказивала милитаризацију
РС значајну улог у имао Драган Мект ић, минис тар без
беднос ти БиХ. Он је јавно тврдио да су пушке куп љене
ради обрачуна влас ти са полит ичким прот ивницима.20
И док једна инвес тиција у модернизацију легалне по
лиције, међу више сличних заједничких, енитетских, кан
тоналних и полиције дис трикта, у једној међународно
признатој држави, предс тав ља тему бескрајних дебата,
САД су од 1995. до 2018. у медије у БиХ уложиле око сто
милиона долара донација. Тиме је БиХ стала у ред држава
са највећим укључивањем САД. У години када је толико
пос тало проблематично питање утицаја Руске Федераци
је на председничке изборе у САД из 2016. године, наја
вљена су три велика медијска пројекта у БиХ које пред
19		„ГС: Грађани, немојте мирно спавати“, Грађански савезе, 13.
јануар 2018, „Деветнаести извјештај Републике Српске Савјету без
бједности Уједињених нација“…, 6.
20		„‘Dodiku stiže kontingent oružja, no naručio je još 5000 komada:
„Čemu toliko oružja i za koga? Te puške nisu za borbu protiv terori
zma’“, Dnevnik, 16. 02. 2018, https://dnevnik.hr/vijesti/svijet/draganmektic-dodik-kupuje-oruzje-radi-obracuna-s-politickim-protivnicimaa-ne-teroristima---506997.html , (сајт посећен 08. 06. 2018).
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води ЈУЕСЕЈД (USAID), вредна чак 12 милиона долара.21
У јавнос ти Федерације БиХ, Хрватске али и у одређе
ним круговима у САД, ЕУ па и у Србији, прихваћене су
тврдње како Република Српска опс труише функционал
ност Босне и Херцеговине. Међутим, средином априла
2018. објављена је изјава председника Уставног суда БиХ
Мирсада Ћемана према коме од девет неспроведених од
лука Уставног суда БиХ, РС није спровела само једну (о
извршном пос тупку).22 Најважније отворено уставно пи
тање, упркос нас тојањима бошњачког националног по
крета и интересима појединих кругова из САД и ЕУ, без
много сумње јес те питање реформе изборног закона. На
име, колико год био посебан Дејтонски уставни сис тем
консензуалне владавине три нације, има непрекидну по
дршку велике већине грађана и свих нација из свих кра
јева БиХ. Но, пошто за избор чланова председништва из
Федерације БиХ не пос тоје изборне јединице, а хрватски
кантони никада нису прерас ли у трећи ентитет, током два
мандата хрватски народ је предс тављао босански наци
оналис та Жељко Комшић из Социјалдемократске партије
БиХ (данас вођа Демократског фронта). Комшић је имао
тек симболичку подршку у крајевима у којима већински
живе Хрвати. Хрватски народ је на сличан начин у једном
тренутку, захваљујући непос тојању механизама заштите
21		„Деветнаести извјештај Републике Српске Савјету безбједно
сти Уједињених нација“…, 10; „Исто“, 14.
22		Девет одлука није проведено, БН телевизија, 11. април
2018,http://www.rtvbn.com/3903465/devet-odluka-nije-provedeno- ,
(сајт посећен 08 06 2018).
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националне равноправнос ти, изг убио и прилику да иза
бере једну од две најважније дужнос ти у ентитет у, па је
од 2011. до 2015. године председник Федерације БиХ био
првак мале Хрватске странке права генерал Живко Бу
димир. Идеја о реформисању Изборног закона, као што
смо писали у извештајима током претходних година, под
стакнута је 2006. тужбом Дерва Сејдића и Јакуба Финција
Европском суду за људска права. Они су тврдили да су ма
њине које не припадају трима конс тит утивним народима
обесправљене пошто им није дозвољено да се кандидују
за поједине функције у држави – пре свега за државно
председништво. Био је то осмишљени покушај – Сејдић
и Финици су уосталом јасно и јавно изразили своју при
врженост босанскохерцеговачкој државној идеји – баш
као и у случају јединс твеног матичног броја грађана, да
буде омог ућена коренита ревизија Устава из 1996 БиХ и
омог ућавање бошњачкој (босанској) релативној већини
да успос тави политичку доминацију и хегемонију. Пресу
да у корист тужилаца донесена је 2009, а у БиХ распра
ва око њене примене почиње од 2010. године. Републи
ка Српска је одмах увела мог ућност кандидовања свих
грађана са прос тора ентитета за члана председништва
који је тако пос тао члан председништва из РС, умес то из
редова српског народа. Кад је реч о Федерацији БиХ ту
је нас тала истинска криза која није превазиђена након
што су 2014. за члана председништва БиХ и председни
ка Федерације БиХ изабрани аутентични предс тавници
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хрватског народ.23 Треба напоменути да би бошњачка хе
гемонија успос тављена у Федерацији БиХ 2011. била за
ус тављена одлуком Централне изборне комисије, надле
жне установе за та питања. Такав исход спречио је високи
предс тавник Валентин Инцко наметнувши одлуку коју су
раније донели бошњачки политичари. Тако је баш као и
1992. сукобу међу народима БиХ значајно допринео тзв.
„страни фактор“. Управо пос ледицом нас тојања да буде
промењен изборни закон у Федерацији БиХ овај ентитет
се данас налази у дубокој уставној и политичкој кризи, са
инцидентима на изборима и неспроведеним изборима у
другом по величини граду, Мос тару.24 На изборима који
би требало да буду одржани у октобру 2018. поново је на
јављена кандидат ура Жељка Комшића за члана председ
ништва БиХ из редова хрватског народа. Уставни суд БиХ
је 2017. избрисао спорне одредбе Изборног закона у БиХ,
међутим захваљујући вољи бошњачких пос ланика ови на
лози суда нису прошли скупштинску процедуру.
Ни током ове године (2017–2018) није забележен
притисак САД и ЕУ на бошњачке политичке предс тавни
ке да спроведу прес уде Европског суда за људска права
и Уставног суда БиХ. Слична је сит уација и са питањем
23		„Деветнаести извјештај Републике Српске Савјету безбједно
сти Уједињених нација“…, 12.
24		Уставни суд БиХ је 2010. означио као неуставне делове Избор
ног закона који се односе на Мостар, зато што је пресудио да су њихо
вом применом Хрвати учињени неравноправним са Бошњацима. СДА
је опструисала политичку примену ове пресуде. Градска власт Моста
ра зато није изабрана на демократским изборима већ десет година.
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одржавања Канцеларије високог предс тавника УН за
БиХ као и за прис ус тво страних судија у Уставном суду.
Све изјаве српских и хрватских политичких предс тавни
ка, дак ле два од три конс тит утивна народа БиХ, говоре
у прилог чињеници да су они против очувања ове уста
нове. Изворно, Канцеларија високог предс тавника ни
је имала гувернерске већ пре свега конт ролне влас ти и
није била ограничена тек самовољом високог предс тав
ника и страних држава које га подржавају, већ Уставом
БиХ. Готово четврт века пос ле завршетка рата у Босни
и Херцеговини међународна управа, успос тав љена ради
одржања мира, нема више много смис ла. За разлик у од
Косова и Метохије где је, као што смо видели у овом и
извештајима из ранијих година, стање било много горе,
а безбедност мањина на нижем нивоу, или Македоније
која због унут рашњих супротнос ти има чак мање функ
ционалнос ти него БиХ, мешање страних предс тавника
је у БиХ било значајно и до краја прис трасно.25 И док је
раније, захваљујући тзв. „Бонским овлашћењима“ Кан
целарија високог предс тавника смењивала од народа
изабране председнике и без прес уде затварала поли
25		Баш као што је лорд Ешдаун у својим мемоарима описао како
је утицао на једног од првих људи ЕУ Криса Патена да беспоговор
но потврђује његову политику, тако је члан Уставног суда БиХ из ино
странства писао о сарадњи судија са Високим представником за БиХ и
о томе да је постојао „прећутан договор између Суда и високог пред
ставника да Суд... увек потврђује меритум његових закона...“, Joseph
Marko, ‘Five Years of Constitutional Jurisprudencein Bosniaand Herze
govina’, European Diversityand Autonomy Papers (July 2004), 17, 18.
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тичаре и привреднике, сада захваљујући новом сукобу
сила, успону Руске Федерације и НР Кине и пос ледич
ној равнотежи снага у Савет у за спровођење мира, ова
канцеларија тавори као помоћна установа бошњачког
националног покрета и сама уноси нес табилност како
неправедним и антиус тавним деловањем тако и великом
разликом која нас таје између њених претензија и овла
шћења на једној и стварних моћи на другој страни.
Кад је реч о Уставном суду ствари су још горе. Готово
да није забележен случај различитог гласања страних су
дија и судија из реда бошњачког народа. Посебно је би
зарна била чињеница да је против Дана Републике Српске,
зато што је реч и о правос лавном празник у Св. Стефану,
гласала и судиница из Македоније Маргарита Николов
ска звана Цаца. Николовска је дошла из државе која, иако
мултие тничка и вишерелигијска, са око 30% мус лиман
ског становништва, као цент рални празник слави устанак
против Османлија (у то време и свих мус лимана!) из 1903.
године чији је званични назив Илиндан (Илинден). Крајем
2018. чак се расправ љало о предлог у да Македонија по
несе име „Илинденска Република Македонија“.
Кад је реч о Републици Србији, на први поглед би се
рек ло да она са Републиком Српском одржава најбоље
односе. Како је то код недемократских држава увек слу
чај, овакав зак ључак се огледа пре свега у односу двојице
председника – Александра Вучића и Милорада Додика.
Вучић је поново избегао да се опредељује око тешких пи
тања – није посетио Сребреницу на дан злочина, што је и
разум љиво с обзиром на чињеницу да није разрешен скан
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дал око напада на њега у ком су учес твовали и припад
ници безбедносних служби из реда бошњачког народа,
нити је присус твовао прос лави Дана Републике Српске.26
Током претходне године, као што смо видели у Уводу овог
извештаја, нису обновљене раније укинуте установе које
су се старале о правима српског народа у региону и дија
спори, нису примењене нити измењене стратегије поли
тике Владе и председника Републике Србије по овом пи
тању, нису повећана редовна буџетска давања за српски
народ у региону и дијаспори... Ипак политичка рачуница и
интереси које између осталог диктира неповољан положај
Србије у решавању стат уса Косова и Метохије, учинили
су да Вучић и први људи Србије релативно чес то посећују
Републику Српску. Оваква политика свој врх унац имала је
приликом априлске посете председника Вучића источној
Херцеговини. Посета је завршена уз велика надања и обе
ћања. Влада Србије је донела одлуку да помогне Републи
ку Српску са нешто више од 2,7 милиона евра. Велики део
овог новца намењен је пројектима култ уре херцеговачких
општина као и инфрас трукт урним пројектима.27
26		Уместо њега присуствовао је генерални секетар Председни
штва Републике Србије Никола Селаковић и Министар одбране у
влади Републике Србије Александар Вулин. Obeležen Dan Republi
ke Srpske, RTV Studio B, http://studiob.rs/dodikcilj-je-veca-samostal
nost-republike-srpske/ , (сајт посећен 09. 06. 2018).
27		„Vlada Srbije daje više od 2,7 miliona evra pomoći Srpskoj”, TV
N1info, 07. 06. 2018, http://rs.n1info.com/a394543/Vesti/Vlada-Srbi
je-daje-vise-od-2-7-miliona-evra-pomoci-Srpskoj.html , (сајт посећен
09. 06. 2018). Погледати одлуку Владе Србије...
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Српски народ у Федерацији БиХ
Бошњачке и хрватске странке веровале су да ће ус
пос тав љањем конс тит утивнос ти сва три народа на це
лок упној територији Босне и Херцеговине суштински
ограничити и касније укинути самос талност Републике
Српске. До тога није дошло зато што је повратак прогна
них и избеглих из редова свих народа, а попис из 2013.
је показао у највећој мери Срба, био углавном симболи
чан. Српски народ до данас није добио конс тит утивност
у четири (од десет) кантона Федерације Босне и Херце
говине28 Такође, квоте запос лених чиновника и изабра
них функционера прописане за Србе као конс тит утивни
народ углавном нис у испуњене. Вође српског народа за
тако лоше стање углавном криве бошњачко-хрватску ве
ћину, САД и ЕУ као и влас ти Републике Српске. Чиње
ница је да је на први поглед извесна разлика у положају
Срба у Федерацији БиХ и Бошњака и Хрвата у Републи
ци Српској. Предс тавници САД и држава ЕУ чес то тврде
да је одлазак српског народа из земаља федерације био
пројекат и да су на овим прос торима остали малобројни
Срби са предс тавницима који су одани странкама из Са
рајева и Мос тара. То је међутим нетачна оцена. Изабра
28		Srbi nisu konstitutivni u četiri kantona FbiH, TV N1 info, 11. 6.
2018, http://ba.n1info.com/a203678/Vijesti/Vijesti/Srbi-nisu-konsti
tutivni-u-FBiH.html,(сајт посећен 11. 06. 2018); Boris Knežević, „Is
tražujemo ko je kriv za diskriminaciju Srba u Federaciji BiH“, Blic, 18.
12. 2017, https://www.blic.rs/vesti/republika-srpska/istrazujemo-koje-kriv-za-diskriminaciju-srba-u-federaciji-bih/hxvjkk5 , (сајт посећен
11. 06. 2018).
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ни предс тавници српског народа који већински и даље
живи у општинама Дрвар, Грахово и Гламоч пок ушали су
да створе Савез српских општина. Стварање савеза није
дозвољено. У складу са уставима БиХ и Федерације БиХ
успос таву права конс тит утивног народа у Кантону Хер
цеговачко-неретванском предс тавници српског народа
су тражили још средином 2016. године, али до сада овај
предлог није став љен на дневни ред надлежних устано
ва.29 Крајем маја 2018. о овоме је одлук у донео и Устав
ни суд Федерације БиХ који је потврдио конс тит утив
ност српског народа у три већински хрватска кантона.30
У ранијим извештајима писали смо о томе како се
Федерација БиХ оглушила о прес уду Међународног су
да у Стразбуру у вези са равноправношћу војних лица,
припадника ЈНА и ВРС са осталим носиоцима станар
ских права на територији овог ентитета. За то време у
Републици Српској стамбено право из предратног вре
мена остварили су припадници Армије РБиХ и ХВО-а.
Почетком децембра 2017. грађанима Федерације БиХ
српске националнос ти дат је необично кратак рок од ше
здесет дана да докажу власништво над својом зем љом и

29		Исто.
30		„Sud: Srbi konstitutivni u tri kantona Federacije BiH”, TV N1 in
fo, 29. 05. 2018, http://rs.n1info.com/a391871/Svet/Region/Sud-Srbikonstitutivni-u-tri-kantona-Federacije-BiH.html, (сајт посећен 08. 06.
2018).
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осталим некретнинама.31 Слабо обавештавање и досада
шња пракса указују на опасност од злоупотреба. Извесно
је да иза тако спроведене модернизације зем љишних књи
га стоји и жеља одређених кругова у Федерацији БиХ да
заокруже процесе који су извршени током грађанског рата.
Током петнаест година пос тојања Већа народа у пар
ламент у Федерације Босне и Херцеговине, српски народ
је само током четворогодишњег периода – од 2010. до
2014. – био зас тупљен у пуној мери, у складу са уста
вом.32 У акт уе лном сазиву квота чланова Дома народа
ФБиХ из реда српског народа попуњена је тек са нешто
више од две трећине – 13 од 17 пос ланика. Када су срп
ски пос ланици поднели апелацију за заштит у виталног
националног интереса Уставном суду Федерације БиХ,
добили су одговор да немају право да поднес у такву вр
сту док умента. Према слову Устава БиХ такву апелацију
може лег итимно да поднесе само две трећине укупног
броја предвиђеног броја пос ланика. Пошто је овај при
зив поднело 12 од 13 пос ланика (а требало је да је под
несе свих 13) Уставни суд ФБиХ је на основу устава одре
31		„Srbima iz Federacije BiH počeo da teče rok od 60 dana da PO
TVRDE VLASNIŠTVO ili će IZGUBITI IMOVINU”, Blic, 06. 12. 2017.,
https://www.blic.rs/vesti/republika-srpska/srbima-iz-federacije-bihpoceo-da-tece-rok-od-60-dana-da-potvrde-vlasnistvo-ili-ce/wqk7p5p,
(сајт посећен 11. 06. 2018).
32		„Srbi u Federaciji BiH: Narod uz čija prava nema glagola „mora
ti””, Srpska café, 08. 10. 2017, http://www.srpskacafe.com/2017/10/
srbi-u-federaciji-bih-narod-uz-cija-prava-nema-glagola-morati/, (сајт
посећен 12. 06. 2018).
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дио да на снази остане неус тавно стање.33 Заним љиво је
да у уставу и законима у одредбама о квотама српских
пос ланика не стоји глагол „морати“ већ стоји да „мог у“
бити попуњене.34 Српски народ нема аутентичних пред
ставника ни у акт уе лном сазиву Предс тавничког дома
Парламента Федерације БиХ. Избори потпредседника
Федерације БиХ углавном су фарсични, пошто „грађан
ске“ бошњачке странке на та мес та бирају „политичке
Босанце или Бошњаке“.35Анализирајући њихове јавне
ист упе, ретко је мог уће наћи њихову активност везану
за српски народ или крајеве насељене Србима у Феде
рацији БиХ. Замисао предлагача конс тит утивнос ти сва
три народа на целок упној територији БиХ, тешко је из
вод љива пошто је од рата прошло скоро четврт века, а
велики број рег ис трованих бирача и грађана са преби
валиштем већ су деценијама своје животе утемељили
негде друге.36 Споразум политичких предс тавника да
33		Исто.
34		Исто.
35		Актуелни потпредседник ФБиХ Милан Дуновић је функционер
Демократског фронта Жељка Комишића и сам ратни ветеран бо
шњачке Армије РБиХ. Биографија Милана Дуновића, потпредсед
ника Федерације БиХ, http://potpredsjednikfbih.gov.ba/biografija/,
(сајт посећен 13 Исто 2018).
36		Elvir Padalović, „20 GODINA APARTHEJDA U BIH: Kako smo
obrisali Srbe u Goraždu, Hrvate u Bihaću i Bošnjake u Livnu...“, Buka,
23. 2. 2018, http://www.6yka.com/novost/136123/20-godina-apart
hejda-u-bih-kako-smo-obrisali-srbe-u-gorazdu-hrvate-u-bihacu-i-bo
snjake-u-livnu , (сајт посећен 13. 6. 2018).
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ће у наредном периоду примењивати попис, иако спо
ран, из 2013. године иде у правцу потврђивања стварно
сти која је у суседним државама у којима је трајао рат
одавно прихваћена. Српски народ је симболично при
сутан у установама Федерације БиХ, у Кантону 10, где
у три општине Срби чине апсолутну већину, готово да
нис у прис утни у админис трацији. Осим у полицији, где
је Срба све мање, у свим осталим установама и јавним
преду зећима Срби су запос лени у симболичном броју
или их уопште нема.37 Стање се током 2017/2018. године
није значајније променило у однос у на раније извештаје.
Иако многе тешкоће и положај деле све три нације у зе
мљама из којих су протеране или избегле, мож да је нај
бољу дефиницију стања дао новинар Политике, који је
чланак на ову тему објав љен 2016. нас ловио „Бошњаци у
Српској обесправ љени, Срби у Федерацији БиХ – избри
сани“.38 Српски политичари тврдили су током претход
них година да Бошњаци у РС имају више права него у
појединим кантонима Федерације БиХ са хрватском ве
ћином. И док у МУП-у РС ради око 700 Бошњака, док се
званично вратила половина предратног бошњачког ста
новништва, у МУП-у Федерације БиХ било је 2016. запо
слено свега тринаест (13) Срба!39
37		Исто.
38		Mladen Kremenović, „Bošnjaci u Srpskoj obespravljeni, Srbi u
Federaciji BiH – izbrisani“, Politika, 17. 2. 2016, http://www.politika.
rs/sr/clanak/349344/Bosnjaci-u-Srpskoj-obespravljeni-Srbi-u-Federa
ciji-BiH-izbrisani,(сајт посећен 13. 06. 2018).
39 Исто.
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Лоше су и прилике за цркву у Федерацији БиХ. Упр
кос повремених донација, пре свега влада Србије и Срп
ске, СПЦ на територији ФБиХ никако не делује у једнако
повољним условима у којима делује исламска заједница
на територији РС. Тако је крајем јуна 2018. запаљена тек
обнов љена правос лавна црква у Високом.40

40		Aleksandra Tolj, „Zapaljena pravoslavna crkva u Visokom“, TV
N1 info, 26.06.2018, http://rs.n1info.com/a399340/Svet/Region/Za
paljena-pravoslavna-crkva-u-Visokom.html , (сајт посећен 25. 07.
2018).
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ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ
ПРАВИМА СРПСКОГ НАРОДА
У ЦРНОЈ ГОРИ ЗА 2017–2018. ГОДИНУ
Црна Гора је грађанска држава, која нема нацио 
налну већину, чланиц а је НАТО-а и како смат ра До
налд Туск, председник Европског савета, држава је
која предњ ачи у европским интег рацијама.41
Независност је стек ла 2006. године на референ
думу где је била пот ребна подршка 55% изаш лих гра
ђана за издвајањ е из државне заједнице са Србијом.
Референдум је по свим парамет рима протекао под
сумњивим околнос тима да би опција за независност
на крају победила са 0,52% гласова изнад пот ребног
броја (реч је о 2,180 грађана више него што је било
неопходно). Тешко да се може говорит и о плебисци
тарној подршци овој одлуци.
Режим Мила Ђукановића једини се одржао од
разбијањ а бивше Југос лавије. У првим годинама на
кон проглашењ а независнос ти, Срби у овој држави
нис у имали већих проблема. Први Извеш тај о по
лит ичким правима српског народ а у рег иону42 који
41 http://www.bankar.me/2018/04/25/crna-gora-prednjaci-u-procesuevropskih-integracija/ , (сви сајтови у овом поглављу осећени су 11 07 2018)
42		Извештај о политичким правима српског народа у региону за
2009. годину, Напредни клуб, Београд.
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је објавио Напредни клуб 2009. године, приликом
анализе стањ а у Црној Гори уочава неколико битних
инс тит уционалних проблема са којима се суочава
ју Срби: ишчекивањ е испуњ авањ а државне обавезе
према Србима у виду просвете, медија на мањин
ском језик у; питањ е пропорционалне подзас туп ље
нос ти; питањ е двојног држав љанс тва; толерисани су
насртаји на СПЦ...
Опорт унизам Мила Ђукановића, који је прошао
пут од великосрпског заговорника, милошевићевц а,
па све до србомрзц а који своју читаву полит ик у гра
ди на негат ивном однос у према другом народу, није
дозвољ авао брзо гажењ е свих загарантованих права
Срба. Приликом стиц ањ а независнос ти Срби су били
практ ично равноправни грађани са осталима. Њихо
ва национална права нис у била посебно заш тићена,
али режим није нас тојао да избрише српске корене
црногорске нације. Међут им, управо је независност
пробудила шовинизам црногорске влас ти, који је по
степено трг ујући српским слобод ама све више газио
исте.
Већ средином 2009. године, почињу озбиљнији
појединачни инцидент и праћени и одрећеним ин
стит уционалним решењима која су иск ључивала
српски народ из сис тема црногорске државе. Тако
је НВО „Црногорска правос лавна црква“ 19. авг ус та
2009. насрнула на имовину, свеш тенс тво и вернике
Мит рополије црногорско-приморске (Српске право
славне цркве) у цркви „Преображењ а Хрис товог“ на
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Ивановим Корит има, у Њег ушима код Цет ињ а. На
пад је предводио Драган Чавор, власник „Niksen-Tra
de-Čavor“ прот ив кога није покренут ни прекршајни
пос тупак, и поред лакших телесних повред а нанет их
полиц ајцима на дужнос ти43.
Већ у септембру исте године, тадашњи црногорски
минис тар уређења прос тора и заштите животне среди
не, Бранимир Гвозденовић најав љује уклањање цркве
Св. Тројице са планине Румије изнад Бара.
Важан догађај били су локални избори од 23. маја
2010. године, одржани у већини општина на којима је
опозиција под именом „Боља Црна Гора“ (коа лиција срп
ских партија, црногорско-српске СНП, минорних црно
горских и једне бошњачке странке) доживела пад гласо
ва у скоро свих 14 општина у којима су одржани избори.
ДПС је преу зео власт на Жабљак у док је у Андријевици
власт задржана кооптирањем једног пос ланика из реда
СДП. Потпуно одс ус тво слуха за проблеме српске зајед
нице су један од узрока ниског изласка. Након добрих
резултата на изборима, већ у јуну у процедуру је ста
вљен предлог измена Закона о општем образовању који
треба да усвоји ново-норматизовани црногорски језик
за званични језик нас таве. Решења за нас таву на срп
ском језик у, било као мањинском (којим се процењује да
говори 30–50% становништва) једнос тавно није било.

43		Извештај о политичким правима српског народа у региону за
2010. годину, Напредни клуб, Београд.
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Чинило се да је крај 2009. уз прву половину 2010. го
дине најавио почетак флаг рантних кршења права српске
заједнице у Црној Гори. Тензије око спорног референду
ма су се увелико стишале, па се прво прешло на нападе
на цркву, кријући се иза сек уларног карактера државе,
рачунајући на релативну незаинтересованост просечног
грађанина за верска питања, што је пос ледица децени
ја тоталитарне влас ти и изос танка демократизације. По
јединачни инциденти усмерени против српског народа
бивају све учес талији. Након напада на цркву, уследило
је питање језика, а то је већ открило крајњи циљ Ђукано
вића: укинути сва права Србима и конс тантно их трети
рати као грађане другог реда.
У јулу 2011. године одржан је попис становништва у
Црној Гори. Некажњено понашање црногорских нацио
налис та са референдума утрло је пут лажирању сваког
наредног изјашњавања. Резултати пописа су оспорени
од стране опозиције (СНП, НСД, ДСС) али и од Српског
националног савета (основан 2008), и упркос најав ље
ним тужбама (пре свега НСД), помака није било. Наиме,
према резултатима Државног статис тичког завода (Мон
стат) број Срба је са 31,99% редукован на 28,77% Срба
и на 0,34% Срба-Црногораца (укупно 29,11%, по мето
долог ији претходног пописа из 2003). Тиме је број Срба
смањен за 10% (око 20.000 лица), иако су показатељи
истог Монс тата о природном прираштају указивали на
повећање броја Срба, а процене на основу узорака (од
206.000 пописница) НСД и СНП (који су једини са срп
ске стране овлашћени за праћење и учешће у попис у)
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говориле о томе да је Срба било око 33%, као и узорци
ист раживања јавног мњења Цент ра за демократију бли
ског ДПС-у. Нешто изнад 34% Срба – била је процена ис
траживача Цент ра за демократију пре пописа на основу
нормалне дис трибуције збира узорака.44
По Закону о мањинским правима и слободама из
2006. године и по црногорској уставној нормативи из
2007. језици су јасно раздвојени на црногорски са једне,
и српски, босански, албански и хрватски језик са друге
стране.45 Лог ично је било да буде омог ућено стварање
„националних“ одељења, тј. посебних одељења за нас та
ву на службеном црногорском језик у као и на српском,
хрватском, босанском језик у. Тај модел је већ био по
знат пракси у Црној Гори. Албанци су већ увелико имали
нас таву на свом језик у! Ипак, пос тигнут је договор да
се нас тавни предмет зове „Црногорски-српски, босан
ски, хрватски језик и књижевност“. Проблем је касније
нас тао око тога што су у великом броју штампани нови
уџбеници на црногорском језик у, према новом правопи
су и граматици, на новој абецеди. У пракси се име пред
мета најчешће скраћује на „црногорски језик и књижев
ност“. Тако су Срби умес то матерњег (по уџбеницима
сас тав љеним на српском језик у ијекавског изговора) у
2011/2012. школској години већ увелико започели тран
зицију на црногорски језик.

44		www.cedem.me/sr/programi/istrazivanja-javnog-mnjenja
45		www.skupstina.me/cms/site_data/ustav/ustav-crne-gore.pdf
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Породица Карађорђевић се авг ус та 2011. године
обратила Европском суду за људска права у Стразбуру
тражећи повраћај своје имовине на Цетињу, у Ријеци
Црнојевића и Милочеру, позивајући се не само на чиње
ницу да је имовина противправно отета већ и да је Цр
на Гора динас тији Пет ровић законом доделила посебан
имовински третман.
Званична Подгорица је нас тавила свој негативан од
нос према епархијама СПЦ, третирајући их као лица без
правног субјективитета. Захтевали су рег ис трацију, не
признајући им стечена права и историјско прис ус тво,
склапајући посебне уговоре са свим верским заједни
цама (са католичком, исламском, чак и малобројном је
врејском) осим са српском правос лавном заједницом.
Након спорних референдума и пописа, охрабрена не
разјашњавањем тих случајева, званична Подгорица поче
ла је са великим нерег уларнос тима око изборног процеса.
Председнички избори одржани су 7. априла 2013,
пос ле њих су оба кандидата прогласила победу. То су
урадили и кандидат влас ти Филип Вујановић, и стварни
победник Миодраг Лекић. Разлика у гласовима, према
Државној изборној комисији је напос летк у била 7.000,
док је месец дана пред председничке изборе у бирач
ки списак додато нових 8.000 лица.46 Европска унија је
одмах, посредс твом шефа Европске комисије за про
ширење у Црној Гори, Дирка Ланга, подржала сва три
46		www.in4s.net/index.php/politika/srbija-cg-srpska/vujanovic-za
boravio-da-potpise-zahtjeve-za-7000-građana
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захтева опозиције који су у вези са афером „Снимак“,
социјалним давањима пред изборе и конт ролом бирач
ког списка, али ова иницијатива никада није добила свој
епилог. Председник је пос тао Филип Вујановић.
У 2013. је завршен процес избацивања српских пи
саца из уџбеника. Чика Јову Змаја, Светог Саву, Стевана
Сремца, Милорада Павића, Бранка Радичевића заме
нили су Огњен Спахић, Сретен Асановић, Есад Мек ули,
Муса Ћазим Ћатић...
Изборне неправилнос ти нас тав љене су и у 2014. го
дини, приликом одржавања локалних избора.
Посебан проблем се појавио за Србе са Косова и Ме
тохије, из Хрватске и Босне и Херцеговине, јер је њих Ђу
кановићев режим приморао да расељенички стат ус за
мене стат усом странаца са сталним нас тањењем у Црној
Гори, чиме су остали без здравс твене заштите.47
У 2014. усвојен је и Закон о националним симболи
ма који не дозвољава упот ребу „нецрногорских“ симбо
ла приликом међународних сусрета, политичких, науч
них, култ урно-уметничких, спортских и друг их сусрета
на којима се предс тав ља Црна Гора, без обзира на друге
учеснике у њима.
У јулу исте године одржан је скуп под називом Опште
народни црногорски збор, на ком је зат ражено да се сви
сакрални објекти којима управ ља СПЦ ставе у власни
штво државе, без наглашавања чињенице да исто важи
47		Извештај о политичким правима српског народа у региону
2014, Напредни клуб, Београд.
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за имовину која припада друг им верским заједницама.
Такође, усвојена је резолуција која наводи да су одлуке
Подгоричке скупштине из 1918. године нелегалне.48
Црна Гора је 5. јуна 2017. званично пос тала чланица
НАТО-а, иако оваква одлука није донесена на референ
думу нити је за њу гласала двот рећинска већина пос ла
ника у црногорској скупштини.
Сви ови насилни, противус тавни и незаконити про
цеси су завршени средином ове деценије; српски народ
је остао да се бори самос тално без подршке матице или
значајних међународних фактора. Влас ти у Подгорици
некажњено су кршиле сопс твене законе и Устав, увек на
штет у око 30% својих грађана, Срба.
Један од кључних узрока за србофобну политик у ре
жима Мила Ђукановића јес у влас ти у Србији. До 2012.
године пос тојао је какав-такав однос према српском
народу и пос тојали су примери званичног занимања за
њихова законом одређена права. Тако је, на пример, та
дашњи минис тар спољних пос лова Вук Јеремић, 27. ја
нуара 2010. године, прис ус твовао Светосавској акаде
мији у Бијелом Пољу, а отворен је и Генерални конзулат
Републике Србије у Херцег Новом. Такође, Минис тар
ство култ уре је за суфинансирање пројеката/прог рама у
облас ти јавног информисања припадника српског наро
да у зем љама рег иона готово четвртину фонда за 2012.
годину упутило на подручје Црне Горе.

48		ЦПЦ би да прекраја историју!, Вести онлајн, www.vesti-online.com
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Од промене власти, односно доласка Александра Ву
чића и Томис лава Николића на кључне позиције у Београ
ду, однос према Србима у Црној Гори, прераста у потпуно
игнорисање, а у многим случајевима и отворено стављање
на страну Мила Ђукановића. У јавности је познато да је Ђу
кановић отворено подржао Николића и СНС 2012. године.
Према информацијама доступним у медијима, веза је успо
стављена у иностранству посредством на несрећу још увек
неосуђених лица из криминалног и политичког подземља. У
јануару 2013. године, председник Србије Николић је током
сусрета са тадашњим председником Владе Црне Горе, Ми
лом Ђукановићем, истакао да су односи две земље прошли
најтежу фазу и да они треба да служе као позитиван при
мер свим државама у региону. У свом експозеу, приликом
доласка на место председника Владе Србије Александар
Вучић као једну од основних ставки поставио је изградњу
ауто-пута од Београда до Бара, али није поменуо проблеме
са којима се суочавају Срби у Црној Гори као ни начин на
који види њихово решавање. Више пута су највише власти у
Србији тврдиле да су односи између две државе најбољи у
новије време.49 Средином јула 2018. пос ле оцена патријар
ха Иринеја и Вучић је донек ле променио ову оцену.50
49		„Vučić i Vujanović o saradnji Srbije i Crne Gore“, TV N1 info,
13.07.2016, http://rs.n1info.com/a176705/Vesti/Vesti/Vucic-i-Vujanovico-snaznijoj-saradnji-Srbije-i-Crne-Gore.html , (сајт посећен 25. 07. 2018).
50		„Vučić: Želimo dobre odnose i bolji položaj Srba u Crnoj Gori“,
Politika, 24. 07. 2018, http://www.politika.rs/sr/clanak/407888/VucicZelimo-dobre-odnose-i-bolji-polozaj-Srba-u-Crnoj-Gori , (сајт посе
ћен 25. 07. 2018).
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Претходну годину (друга половина 2017. и прва по
ловина 2018) обележиле су политичке борбе, ист рајна
и упорна улога српских странака и Националног савета,
те народног вође Андрије Мандића, као и даље сис те
матско урушавање свих права трећине грађана државе
на Јадрану.
Неканонска „Црногорска правос лавна црква“ (ЦПЦ),
група грађана без монаштва, предвођена рашчињеним
монахом Мирашем Дедеићем, радикализовала је своју
борбу, не за веру већ против Српске правос лавне цркве.
У октобру 2017. године уочи јавне расправе о Нацрт у за
кона о верским слободама, Дедеић је јавно ударио једну
старију жену и то два пута у пределу лица.51 За учињено
дело није одговарао. Истовремено из „ЦПЦ“ упућени су
нови захтеви надлежним органима Црне Горе. Од њих
је зат ражено да се тзв. свештеницима „ЦПЦ“ омог ући
да служе у црквама и манас тирима СПЦ, затим ревизи
ја катас тра и „незаконитог уписа непос тојећег правног
субјекта тзв. Мит рополије Црногорско-приморске СПЦ“,
као што је и од МУП-а Црне Горе захтевано да се ист ра
жи број, идентитет и држав љанс тво особа у служби СПЦ
у Црној Гори.52

51		https://www.blic.rs/vesti/hronika/incident-u-kotoru-mitropolitcrnogorske-pravoslavne-crkve-udario-stariju-zenu/9yvzk4p
52		http://www.monitor.co.me/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=7977:crnogorska-pravoslavna-crkva-ni-na-nebu-nina-zemlji-policijski-parastosi-i-liturgije&catid=5659:broj-1407&Ite
mid=7058
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Минис тарс тво за људска и мањинска права Црне
Горе током прошле године определило је средс тва за
функционисање верских заједница. Вишес труко мања,
непризната „ЦПЦ“ и Исламска заједница у Црној Гори,
са значајно малобројнијом пас твом, добиле су више
средс тава од Српске правос лавне цркве. Из државног
буџета „ЦПЦ“ је добила 58.015,7 евра, Исламска зајед
ница 55.888,31 евро, а СПЦ 44.183,41 евро. 53
Црвена линија понашања пређена је и приликом чи
тања пос ланице током васкршње лит ург ије када је Ми
хаило Дедеић у истој вређао Србе: „Умес то да призна
своје грехове и зат ражи опроштај са сва непочинс тва
почињена над Црном Гором, Црногорцима и ЦПЦ, као
пут ка праштању и помирењу, српска црква и даље осио
но кидише на све црногорске вреднос ти.“54
Овакви насртаји на један народ и његову цркву оста
ли су без реакције из Србије. Фашисоидна реторика
црногорских режим лија и шовинис та подржана је од
званичне Подгорице, која није осудила Дедеића за фи
зичке нападе, и притом је финансијски подржала ову
непризнат у верску организацију више него било коју
друг у канонску.
У новој школској 2017/2018. години нас тавни план на
српском језик у и даље није спроведен, јединс твени срп
53 http://www.novosti.rs/вести/планета.480.html:707089-Mitropo
lija-SPC-dobila-14000-evra-manje-od-nepriznate-Crnogorske-crkve
54		http://www.alo.rs/vesti/region/mitropolit-cpc-izvredao-spc-uvaskrsnjoj-poslanici/157127/vest
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ски буквар није формиран, а црногорско школс тво уводи
за прваке у Подгорици, Никшићу, Пет ровцу и Беранама
нас таву на енглеском језик у. Из свих предмета.55 Под
сећамо да су у Црној Гори до 1916. године у основним
школама обавезни предмети били: Закон Божји, Српски
језик, Рачун, Словенско читање, Геомет рија, Зем љопис,
Српска историја, Познавање природе, Краснопис, Пје
вање народно и црквено, Гимнас тика и војничко.
„Свети Пет ре56 каљају ти лице, школа твоја нема ћи
рилице“, транспарент је којим су ђаци различитих на
ционалнос ти у Даниловг раду обележили Дан школе,
подржани од велике већине својих професора. Ови гим
назијалци су пос лали јасну порук у црногорским влас ти
ма да је на делу суров прогон ћирилице и српског је
зика.57 Ученици у Црној Гори, иако малолетни, редовно
су малт ретирани и кажњавани од стране влас ти када
обележавају годишњицу бомбардовања Црне Горе 1999.
или када неко од њих каже нешто о српском сегмент у
историје тих крајева. Српски аутори су одавно избачени
из уџбеника, међутим проблем са режимом имају и са
времени српски писци у Црној Гори. Председник удру
жења новинара Црне Горе, Новица Ђурић, на Светски
дан писаца, 3. марта 2018. године, скренуо је пажњу на
55		http://www.novosti.rs/вести/планета.480.html:684177-CrnaGora-U-klupama-100000-djaka-FOTO
56		Св. Петар Цетињски, владика Петар Први Петровић Његош,
владар Црне Горе на прелазу из 18. у 19. век.
57		http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:693471-Djaci-uCrnoj-Gori-brane-cirilicu
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чињеницу да је најдаровитији српски писац у Црној Го
ри незапос лен, те да подгорички издавачи не желе да
му објаве књиге. Писање ћирилицом није прихватљиво у
данашњој Црној Гори, док су стат ус „зас лужног ствара
оца“ добили многобројни аутори рачунајући и неколико
средњошколаца, али међу њима нема ниједног Србина.58
Школску 2017/2018. годину обележило је и усвајање
новог нас тавног плана и прог рама за нас тавни предмет
под називом „Црногорски-српски, босански и хрват
ски језик“. У док умент у Минис тарс тва просве те „Извј
ештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о
измјенама и допунама Закона о основном образовању
и васпитању“, међу онима који су доставили своје пре
длоге, примједбе и сугестије везане за исти, набројано
је и деветнаест „Ак тива наставника црногорског језика“.
Како наставни пред мет под именом „Црногорски језик“
у црногорским школама не постоји, Министарство пр
осве те Црне Горе је овим чином начинило грубу грешку.
Овим поступком погазио се још једанпут споразум из
2011. године између власти и опозиционих партија, да се
дотадашњи наставни пред мет – Матерњи језик преим
енује у Црногорски-српски, босански и хрватски језик и
књижевност.59 Весе лин Матовић, професор српског јез
ика и књижевности и уредник часописа „Слово“, ис такао
58		http://www.srna.rs/novosti1/574464/srpski-pisci-u-crnoj-goriobespravljeni--na-rubu-egzistencije.htm
59		http://www.intermagazin.rs/u-dukljanskoj-crnoj-gori-srpski-jejezik-u-sluzbenoj-upotrebi-ali-nije-u-upotrebi/?lang=cir
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је мноштво примера како се у уџбеницима за Црного
рски-српски, босански и хрватски језик и књижевност
ис тискује и негира постојање Српства, српске књиже
вности и српских писаца у овој држави. „По постојећим
читанкама, по постојећим уџбеницима, у библиогра
фским подацима уз име писца имамо и националну иде
нтификацију. Дакле, сви писци који су рођени на прост
ору данашње Црне Горе су именовани као црногорски
писци, док су са других простора именовани раз личито,
рецимо из Војводине нису национално одређени. Врло
намерно, на пример, један Милош Црњански није имен
ован национално, као ни Пе тар Кочић. У тим читанкама
не постоји ниједан писац који је рођен у Црној Гори, а
да је именован и као српски писац. И то је та најкрупн
ија и најопаснија порука, јер ако нема српских писаца
у Црној Гори, нити их је када било, не да их нема данас
него их, дакле, није ни било, онда у Црној Гори нема ни
српског језика ни српског народа“, навео је професор
Матовић.60 Тако су по овом критеријуму црногорски
писци поста ли Све ти Пе тар Це тињски, Његош, чак и Је л
ена Балшић кћерка Цара Лазара.
Када се на све наведено дода и чињеница да међу
директорима основних и средњих школа нема нијед
ног Србина, као ни међу директорима вртића, домова
здрав ља и болница, стање пос таје још алармантније.
Момчило Вуксановић, председник Српског националног
савјета, тим поводом је тражио хитан сас танак са пред
60		Исто.
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седником Републике Србије Александром Вучићем. Ву
чић га до сада није примио.
Устав Црне Горе је недвосмис лен када је у питању
српски језик. По њему црногорски језик је службени је
зик, док је српски језик језик у службеној упот реби,61
што даје српском народу најшира права на свој језик.
Ипак, данас у Подгорици има више натписа на кинеском
језик у него на ћирилици.
Проблем који припадници црногорског народа има
ју са кодификацијом свог новонас талог језика третирају
на у потпунос ти бесмис лен начин – гушећи аутохтони
језик већине својих суг рађана, Срба и Црногораца. По
што чак и према нерег уларном попис у српским језиком
говори апсолутна већина становника Црне Горе. Подсе
ћамо да је Амерички комитет за кодификацију истакао
како је црногорски језик варијанта српског.62
У априлу 2018. године, Момчило Вуксановић истиче
велики проблем у који су запали српски медији у Црној
Гори, који раде под окриљем Српског националног савје
та Црне Горе, а све због недос татка финансија и лошег од
носа од стране не само подгоричких, већ и беог радских
влас ти. Српска телевизија, Српски радио, Српски портал
и Српске новине налазе се пред гашењем, због чега је у
српским медијима без пос ла остало 19 људи, од укупно
61		Устав Црне Горе.
62 “Montenegrin is variant of Serbian language - US authority”, B92, 11
JULY, 2017, https://www.b92.net/eng/news/region.php?yyyy=2017&mm=07&dd=11&nav_id=101776, (visited on 25 July 2018).
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40. Напади на српске медије се врше и због преношења
руских прог рама и портала „Спутњика“ и „РТ-а“.63
Срба нема на руководећим функцијама, а у јавној упра
ви запос лено их је, према званичним статис тикама, у про
секу 7%. Истовремено, на бироу рада у Црној Гори међу не
запос леним лицима највише је припадника српског народа.
Политичка дешавања у претходној години обележи
ло је одржавање неколико локалних и једних председ
ничких избора. Сваки процес пратиле су разне афере
и притисци на опозицију. На локалним изборима одр
жаним новембра 2017. у Мојковцу, Петњици, Цетињу и
Тузима, као и онима одржаним у Беранама и Улцињу у
фебруару 2018. године, владајући ДПС РЕЖИМ је осво
јио највише гласова, али су забележене и велике непра
вилнос ти у изборном процес у. Тако је у Беранама фо
тог рафисана куповина гласова од стране ДПС-а, док је
у Улцињу, по сведочењу албанске Форце, подмићивање
вршено дељењем грађевинског материјала по селима.64
Реакције Демократског фронта, истинске демократске
опозиције режиму Мила Ђукановића, увек су биле у нај
ширем опсег у сопс твених мог ућнос ти. ДФ је након ово
годишњих мајских локалних избора одржаних у Под
горици и још десет општина, позвао на непризнавање
изборних резултата због сталног терора, уцена, прити
63		https://www.in4s.net/vuksanovic-srpski-mediji-u-crnoj-goripred-gasenjem/?lang=cir
64		http://www.novosti.rs/вести/планета.480.html:709956-LOKAL
NI-IZBORI-U-CRNOJ-GORI-Kupovina-dusa-na-sve-strane-opozicijakivna-na-policiju
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сака, куповина личних карата и свега осталог противза
конитог што карактерише деловање ДПС-а.65
На председничким изборима одржаним априла
2018. године, Мило Ђукановић победио је са 54% осво
јених гласова. Опозициони кандидат Младен Бојанић,
доживео је све оно што је већ устаљено у деловању овог
диктаторског режима. Овог пута у Улцињу је откривено
девет лис тића са истим серијским бројем, уз у мног им
мес тима прис утне паралелне изборне штабове ДПС-а.
Оно што је посебна карактерис тика ових избора јес те да
на њих није изашло чак 190.000 бирача, док је поређења
ради, Ђукановић освојио 180.274 гласа.
Прве чес титке Ђукановићу упутили су Хашим Тачи,
Александар Вучић и Рамуш Харадинај,6667 додуше одво
јене, истакавши значај европског пута Црне Горе, рег и
оналне стабилнос ти и заједничких пројеката. Ђуканови
ћева изјава на полагању зак летве била је да ће „умес то
провинције Србије, Црна Гора бити прва следећа члани
ца ЕУ“.68 Неправилнос ти нис у осуђене од стране устано
ва САД, ЕУ или НАТО-а.
Милан Кнежевић, један од лидера Демократског
65		https://www.blic.rs/vesti/svet/poziv-na-proteste-demokratskifront-ne-priznaje-rezultate-lokalnih-izbora-u-crnoj/m2pz3ew
66		http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/3107157/vu
cic-cestitao-djukanovicu.html
67		http://rs.n1info.com/a380075/Svet/Region/Rezultati-izbora-uCrnoj-Gori.html
68		https://rs.sputniknews.com/politika/201805201115669990-dju
kanovic-zakletva/
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фронта се од 20. марта 2018. налазио у затвору у Спужу,
јер је на једном мирном протес ту опозиције одг урнуо
полицајца. У затвору је био четири месеца, након чега је
пуштен на условну слободу.
У црногорском затвору се налази и пензионисани ге
нерал полиције Републике Србије Братис лав Дикић, који
је опт ужен за „подс тицање тероризма“. Дикић је зато
чен у самици већ више од 600 дана!69 Дикића, свог поли
цијског генерала, држава Србија је оставила на цедилу,
не марећи за његова лег итимна права. Односом према
српском генералу званична Србија још једном је пока
зала да њој нис у битни ни српски народ, ни српски гра
ђани, већ само и иск ључиво власт садашњег режима. У
том контекс ту је и Ивица Дачић, минис тар спољних по
слова Републике Србије, приликом сусрета са премије
ром Црне Горе Душком Марковићем (иначе власником
седам пиштоља и пушака за које не поседује оружане
лис тове због чега је под ударом јавнос ти у Црној Гори70),
претећи изјавио да Срби у Црној Гори никако не би сме
ли да преиспит ују државност Црне Горе, нити да се баве
заокруженим питањима какво је чланс тво у НАТО. Исто
времено је истакао како Србија треба да води рачуна о
правима Црногораца у Србији.71
69		https://www.srbijadanas.com/vesti/info/dikicevo-stanje-kritic
no-37-dan-starjkuje-gladu-srpski-general-umire-u-crnogorskom-za
tvoru-2018-03-15
70		www.dan.co.me/Dusko-godinama-krio-oruzje
71		http://rs.n1info.com/a357573/Vesti/Vesti/Dacic-Srbi-u-CrnojGori-da-ne-preis pituju-njenu-drzavnost.html
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И ова Дачићева изјава, као и Вучићева чес титка Ђу
кановићу, уз низ претходних изјава српских политичара
у билатералним односима са црногорским, а све праће
но државном политиком евроинтег рација и рег ионалних
инфрас трукт урних пројеката, практично став ља српске
политичаре у улог у саучесника када је у питању кршење
права српског народа у Црној Гори. Својим поданичким
понашањем према ЕУ, али и према Милу Ђукановићу,
раније Тадић па Николић, данас Дачић, Брнабић и Ву
чић, директно охрабрују режим у Подгорици да сис те
матски унижава и став ља у све тежи положај припадни
ке српског народа.
Почетак овог процеса предс тав ља референдум из
2006. године, те сумњива и тесна победа сецесионис та
као његова пос ледица. Колико год тешка и из угла по
литичког прагматизма ирационална била, борба за де
мократску Црну Гору мора почети анализом овог про
цеса. Српске елите великим делом то не виде, али такву
порук у шаљу припадници Демократског фронта. Наиме,
21. маја 2018. године на дан тзв. државнос ти Црне Го
ре, прис талице Демократског фронта одржале су ве
лики народни протест, са ког је поручено да „ДПС да
нас слави 12 година од покраденог референдума“.72 На
овом протес ту подсећани су грађани на општи утисак
и чињенице о покраденос ти референдума 2006. године
и о томе како су неки у међувремену олако променили
72		https://rs.sputniknews.com/regioni/201805211115681430-pod
gorica-protest-dps/
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страну. Такође, судски протес ти против лидера опози
ције Андрије Мандића, Небојше Медојевића и Милана
Кнежевића окарактерисани су као чист политички про
цес против неистомишљеника, који мора да прес тане.
Права Срба у Црној Гори су на најнижем нивоу од
2006. године. Срби су незаштићени од матице и вели
ких сила, остав љени на милост и немилост криминалној
влас ти ДПС-а и Ђукановића. Демократски фронт и Срп
ски национални савет предводе борбу за права Срба,
али и за демократску будућност Црне Горе и свих њених
грађана. За победу ДФ-а и демократије, а пораз Ђука
новића и диктат уре, неопходно је укључивање Србије,
у смис лу бриге за сопс твени народ, али и укључивање
значајних међународних чинилица који би морали да
препознају свој интерес у развоју и нас тајању демократ
ских тековина у Црној Гори наспрам садашњих класично
диктаторских. До тада, Србима остаје само да се уздају
у своју упорност, пркос и инат.

73

ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ
ПРАВИМА СРПСКОГ НАРОДА
У РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ
ЗА 2017–2018. ГОДИНУ73
Правни и инстит уционални оквир
У Уставу Републике Хрватске „јамчи се равноправ
ност припадницима свих националних мањина“, а Ср
би су препознати као један од мањинских народа. Устав
Хрватске гарант ује припадницима свих националних
мањина слободно изражавање националне припадно
сти, служење језиком, писмом као и култ урну аутоно
мију. Равноправност и заштита националних мањина у
Хрватској уређена је Уставним законом о правима на
ционалних мањина. У Хрватској од 2012. пос тоји Канце
ларија за људска права која има задатак да се брине и
прати остваривање права националних мањина у складу
са Уставним законом. Важну улог у има и Савјет за наци
оналне мањине, као кровно тело на нивоу државе које
повезује инс тит уције и интересе националних мањина.
73		Извештај је писан на основу јавно доступних података Хрват
ске и Србије, информација државних органа обе земље, података
и анализа међународних и других невладиних организација које се
баве људским правима, медија, као и разговора са члановима срп
ске заједнице у Хрватској. Сви линкови наведени у фуснотама по
следњи пут су проверени 1. јула 2018. године.
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Једна од најважнијих српских инс тит уција у Хрват
ској је Српско народно вијеће (СНВ) које је произишло
из Ердутског споразума и Писма Владе Републике Хр
ватске о довршавању мирне интег рације. СНВ функ
ционише као кровна организација самоуправе Срба у
Хрватској. Уз СНВ су везане и култ урне и привредне ин
стит уције попут СКД Просвјета и СКД Привредник. На
подручју источне Славоније, Барање и западног Срема
функционише Заједничко вијеће општина – саветодав
но тело које координише активнос ти општина у којима
значајну популацију чине Срби. Као кључни политички
предс тавник српског народа у Хрватској наметнула се
Самос тална демократска српска странка коју предводи
проф. др Милорад Пуповац.
У складу са Уставним законом о правима национал
них мањина, а на основу Закона о избору пос ланика у
Хрватски Сабор, Срби имају три загарантована пос ла
ничка мес та.
Србија и Хрватска од 2004. имају билатерални спора
зум о заштити националних мањина у две државе. Спо
разум гарант ује да ће се припадницима националних
мањина осиг урати право на очување и изражавање наци
оналног, култ урног, језичког и верског идентитета, право
на одржавање и развијање мањинског образовања, меди
ја и остваривање посебних интереса припадника мањи
на, као и право на оснивање култ урних и просветних цен
тара и установа на територији држава уговорница, и у том
смис лу државе се обавезују да активно прате остварива
ње култ урних, верских и просветних пот реба мањина.
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Број Срба у Хрватској
Према попис у становништва из 2011. године у Ре
публици Хрватској има 4.284.889 становника од чега је
328.738 припадника националних мањина, односно 7,67
одс то од укупног броја становника. Међу националним
мањинама Срба је највише и то 186.633 или 4,36% у
укупном становништву. Највише Срба живи на подруч
ју Вуковарско-сријемске, Осјечко-барањске, Сисачкомос лавачке, те Карловачке жупаније.
У поређењу са пописом из 1991. када је Срба у Хр
ватској било 581.663, двадесет година касније Срба је
за 395.030 мање, односно, популација се смањила за го
тово 68%. Овде није рачунато око 106.000 људи који су
се изјаснили као Југос ловени на попис у 1991. а који су
махом били Срби.
Према подацима хрватске владе из 2010. године
(цит ираних у студији УНХЦР-а „Мањински повратак у
Хрватску – студија отвореног процеса“ из 2012) рег и
стровано је 130.220 повратника српске националнос ти.
Према подацима Српског народног вијећа око 133.000
Срба се врат ило у Хрватску, од чега највећи број старије
животне доби (чак 30% је старије од 65 година).
Према истим подацима тек сваки трећи повратник
живи у Хрватској, што је за 5% мање него 2006. године.
Од 2003. до данас број Срба који напуштају Хрватску
континуирано превазилази број повратника (2009. се чак
4.458 њих доселило у Србију, док се свега 755 вратило).

76

Током година, како смо приметили и у претходним из
вештајима, број Срба у Хрватској нас тав ља да опада, а
њихов повратак је отежан услед неколико фактора: оп
струкције хрватских влас ти на свим нивоима (од админи
стративних, преко политичких кроз подилажења хрват
ским националис тима који директно оспоравају уставом
гарантована права Срба), одлагање/избегавање решава
ња имовинских и стамбених питања као и проблема неис
плаћених зарада/пензија током рата, нерешена стат усна
права, злоупот реба питања ратних злочина (до перфид
них притисака као што су такозване тајне опт ужнице).
Кључни догађаји у периоду
јул 2017. – јул 2018. године
Када је реч о положају српског народа у Хрватској,
следећи догађаји су обележили период од јула 2017. до
јула 2018. године:
- Посета Александра Вучића Заг ребу: Председник
Србије Александар Вучић 12. и 13. фебруара 2018. бо
равио је у званичној посети Заг ребу. Посета, која је дуго
најав љивана и одлагана, имала је два кључна обележ
ја: најаву новог почетка у односима Беог рада и Заг реба,
као и непријатну атмосферу у којој се посета одвијала.
Након што је председница Хрватске Колинда Грабар
Китаровић боравила у Беог раду на инауг урацији Алек
сандра Вучића за председника Србије (маја 2017), срп
ска и хрватска јавност су у више наврата спек улисале о
посети српског председника Заг ребу. И поред најава и
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спек улација, услед затегнутих односа две зем ље као и
због сукоба између хрватске владе и председника, зва
ничан позив из Заг реба је дуго одлаган. Коначно, позив
је стигао 30. јануара 2018.74 а председник Србије посетио
је Заг реб већ 12. фебруара. Ово је била прва званична
посета српског председника Хрватској од 2010. године.75
До посете је дошло у сенци тада нове ескалације од
носа између две зем ље: пре свега услед сукоба поводом
изложбе о хрватским злочинима у Јасеновцу, а коју је ор
ганизовала Србија у седишту УН у Њујорку76 као и због
протес та хрватских званичника поводом изјава минис тра
одбране Александра Вулина77. О самој посети говорило се
као о шанси за отпочињање решавања горућих проблема
у односима две зем ље, а у фокусу су била питања као што
су поправљање билатералних политичких и економских
односа, судбина нес талих, спор око границе на Дунаву.
74		https://www.blic.rs/vesti/politika/kolinda-pozvala-vucica-u-po
setu-hrvati-i-srbi-dva-stara-evropska-naroda-su-toliko/y0l75my
75		Томислав Николић је 2013. боравио у Загребу, али поводом
церемоније званичног уласка те земље у ЕУ. Иако је 2013. тадашњи
хрватски председник Иво Јосиповић боравио у званичној посети Бе
ограду, до узвратне посете Николића никада није дошло јер из За
греба није упућен позив.
76		https://dnevn ik.hr/vij es ti/hrvats ka/mvep-uput io-not u-ve
lep os lanstvu-rep ub like-srb ij e-u-zag reb u-zbog-izj ava-ivic e-dac i
ca---504675.html
77		https://dnevn ik.hr/vij esti/svij et/aleks and ar-vul in-vuc ic a-ceu-zag reb u-doc ek at i-ust as e-na-trg ov im a-pok us at-ce-doc i-do-nje
ga---506030.html
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Уочи посете председник у Вучићу се посредс твом
адвоката обратио Драган Васиљковић78 познатији
као Капетан Драган, кога су Хрватској 2015. изручиле
аустралијске влас ти и који је септембра 2017. у Сплит у
неправоснажно осуђен на петнаест година затвора због
ратних злочина79. Васиљковић се жалио на прес уду и она
се сада налази пред Врховним судом Хрватске. У обра
ћању председник у Србије, Васиљковић је устврдио да је
Хрватска погазила обећања дата аустралијским влас ти
ма да ће му се судити за три кривична дела, а не за пет
за која му се судило. Српски председник се није огласио
поводом овог питања.
У Хрватској је преов ладавао поглед да је посета пуна
политичких ризика80, као и да су две стране веома дале
ко од напретка у односима81, док је из Беог рада пос лата
порука са нешто више оптимизма82.
78		http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/3028731/kape
tan-dragan-moli-vucica-da-se-pokrene-njegovo-pitanje-u-hrvatsko.html
79		https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/kapetan-dragan-dobio15-godina-zatvora-osuden-je-za-ratne-zlocine-pocinjene-nad-hrvat
skim-vojnicima-i-civilima/6586317/
80		https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/davor-ivo-stier-pred
sjednica-je-riskirala-kada-je-pozvala-vucica-u-zagreb-ali-taj-je-rizikbio-opravdan/7000701/, као и: http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/region/3028417/vuciceva-poseta-hrvatskoj-i-dalje-tema.html
81		https://www.jutarnji.hr/komentari/srbija-za-napredak-premaeu-mora-rijesiti-otvorena-pitanja-s-hrvatskom/6992952/
82		Видети изјаву Расима Љајића https://www.jutarnji.hr/vijesti/
svijet/posjet-aleksandra-vucica-hrvatskoj-prilika-je-da-se-pocnu-rje
savati-otvorena-pitanja/6997791/
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Посета се, међутим, одвијала у сенци тензија и не
пријатнос ти. Прво су хрватски чланови владе пос лали
неколико оштрих порука Беог раду, као што су: изјава
хрватског минис тра одбране Дамира Крс тичевића да је
„Вучић добродошао у Хрватску али очек ујемо извињење
због великосрпске агресије на Хрватску“, или изјава хр
ватског премијера Пленковића непосредно пред посет у,
да Хрватска нема намеру да попушта Србији.83 У Заг ребу
су удружења хрватских „домобрана“ (припадника хрват
ске војске у време сепаратис тичког рата 1991–1995. годи
не) и екст ремне деснице организовали протес те на којем
су доминирале шовинис тичке поруке и усташки симболи.
Пос ланик у сабору Миро Буљ пок ушао је да пресретне
српског председника по изласку из зграде хрватске вла
де и добацивао му је.84 Током сусрета српског председни
ка и хрватског премијера Пленковића, хрватска страна је
покренула питање ратне одштете иако та тема претходно
није усаглашена приликом формулисања агенде.85
Након посете, председница Хрватске изјавила је да је
било покушаја да се посета председника Србије осујети,
те да је била изненађена што је премијер Пленковић током
сас танка с Вучићем покренуо питање ратне одштете.86
83		http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/region/3039708/
plenkovic-hrvatska-nema-nameru-da-popusta-srbiji.html
84		https://www.vecernji.hr/vijesti/miro-bulj-aleksandar-vucic-1225928
85		https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/plenkovic-i-vucic-razgo
varali-o-ratnoj-odsteti-ali-nisu-se-slozili-foto-20180212
86		http://rs.n1info.com/a366099/Svet/Region/Grabar-KitarovicNeki-su-zeleli-da-osujete-posetu-Vucica.html
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Треба нагласити да у односима са Хрватском и посеб
но у питању стат уса српске мањине, влада Србије никада
није добила било какву подршку установа ЕУ или САД.
- Стечај „Тес ла банке“: Седам година од покретања
„Тес ла банке“ она је прес тала са радом фебруара 2018.
године.87 Савет Хрватске народне банке оценио је да са
нација банке није у интерес у Хрватске, нити да је нужна,
као и да нема назнака да би приватни капитал могао да
је спасе. Рачун банке је блокиран и покренут је стечајни
пос тупак.
Основана 2011. на иницијативу Српског народног
вијећа, циљ „Тес ла банке“ био је да обезбеђује развој
не кредите за српске средине у Хрватској. Деоничари
банке су Република Србија и АП Војводина са укупно
50,13%, РТБ „Капитал“ са 9%, хрватске компаније „Зви
језда“, „Кончар“ и „Ђуро Ђаковић“ са по око 9%, „Сладо
рана Жупања“ са 4,9%, две компаније из Србије са укуп
но 3,68%, и мали дионичари са 7,14%. Укупни оснивачки
капитал банке износио је 4,8 милиона евра.
Од оснивања банка је пос ловала са губитком. Кључни
проблем за банк у било је обезбеђивање адекватног осни
вачког капитала. Иако је 2016. најав љена ревитализација
банке кроз докапитализацију, до тога није дошло. Беог рад
и Заг реб нис у успели да се договоре да заједно докапита
лизују „Тес ла банк у“ и читав пројекат је пропао. Кључни
предс тавници српских политичких и култ урних инс тит у
87		https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/hnb-predlozio-otvaranjestecaja-nad-tesla-bankom-foto-20180221
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ција у Хрватској дистанцирали су се од ове банке од како
је пос тало извесно да има финансијске проблеме.88
- Закон о „бранитељима“: Децембра 2017. хрватски
Сабор усвојио је „Закон о правима хрватских бранитеља
из Домовинског рата“89 који је Србију означио као „агре
сора“, а Србе у Хрватској као саучеснике у „агресији“ (у
сукобу 1991–1995. године). Закон којим се бранитељима
проширују права у однос у на пос тојећа подржала су 93
зас тупника, против је било петнаест, а суздржаних три.
У текс ту Закона – који хрватски сепаратис тички рат
назива „Домобранским“ – наводи се да се ради о „пра
ведном, лег итимном, обрамбеном и ослободилачком“
рат у. У члану један, у тачки „ц“ се каже: „хрватски бра
нитељи из Домовинског рата бранили су и обранили Ре
публик у Хрватску унутар међународно признатих гра
ница од оружане агресије коју је извршила Србија, Црна
Гора и Југос лавенска народна армија с оружаном побу
ном дијела српског пучанс тва у Републици Хрватској.“90
Закон је усвојен са нешто коригованим текстом, јер су из
њега избачене „паравојне јединице из БиХ“, а формулација
„велики број припадника српске националне мањине у Хр
ватској“ замењена са „делом српског пучанства у Републи
ци Хрватској“. Мимо ове разлике текст Закона практично је
усаглашен са Дек ларацијом о домовинском рат у из 2000. го
дине, којом се, поред осталих, Србија означава као агресор.
88

https://www.slobodnaevropa.org/a/tesla-banka-hrvatska/28146401.html

89		https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html
90		Исто.
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Тројица српских предс тавника у Сабору–Милорад
Пуповац, Борис лав Милошевић и Драгана Јецков (који
подржавају акт уе лну владу премијера Пленковића, која
је предложила овај закон) – били су уздржани на гласа
њу, а из њихове зас тупничке групе није упућен ниједан
амандман на текст Закона. У изјави за агенцију „Танјуг“
српски саборски зас тупник Борис лав Милошевић рекао
је: „Нисмо поднели ниједан амандман, а закон је усвојен
са 93 гласа“91, не желећи да коментарише како је дошло
до тога да се СДСС не успротиви доношењу закона, на
који су, два месеца раније, имали примедбе.
Лидер СДСС, Милорад Пуповац, овим поводом је
изјавио да разуме јавност у Србији која није благона
клоно прихватила то што су три српска пос ланика била
уздржана приликом доношења овог закона и додао да
би волео и да разумеју положај његове странке у Хрват
ској. Он је за РТС поручио да то што су били уздржани
на гласању може значити и да су били против. Пуповац
је за Политик у92 објаснио да се нис у одлучили да уложе
амандмане на закон, за који су два месеца пре усвајања
рек ли да је неприхватљив93 – пре свега због атмосфере
која је владала у Сабору због изрицања хашке прес уде
генералима из Херцег-Босне, али и онога што је Слобо
91		http://www.politika.rs/scc/clanak/393874/Sabor-Srbiju-ozna
cio-kao-agresora-srpski-zastupnici-uzdrzani
92		http://www.politika.rs/scc/clanak/393874/Sabor-Srbiju-ozna
cio-kao-agresora-srpski-zastupnici-uzdrzani
93		http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/region/2886632/za
kon-o-braniteljima-neprihvatljiv-za-sdss.html

83

дан Праљак урадио у судници (закон је усвојен један дан
након изрицања прес уде „Прлићу и друг има“, када је хр
ватски генерал Слободан Праљак извршио самоубис тво
у судници у Хаг у, попивши отров).
Званична Србија је оценила да усвајање овог Закона
не доприноси помирењу две стране, док су поједини по
сланици – попут Миодрага Линте – оценили да је усваја
ње овог закона акт непријатељс тва. Из Европске уније и
НАТО-а није било реакција на усвајање овог закона.
- Иницијатива за промену уставног закона о избору
пос ланика мањина: Септембра 2017. године пос ланик
екст ремно десничарске Хрватске странке права Анто
Ђапић покренуо је иницијативу за одржавање референ
дума којим би била укинута посебна лис та зас тупника
мањинских заједница у хрватском Сабору94. Према изме
нама које су предложене, зас тупници мањина се више не
би бирали на одвојеним лис тама већ на општој изборној
лис ти. Такође би се смањио број зас тупника у Сабору, са
данашњих максималних 160 на 120, а пропорционално
би се смањио и број зас тупника националних мањина, са
осам на шест. Притом, тих шест зас тупника националних
мањина не би могли да учес твују у гласању о поверењу
Влади или на гласaњу о завршном рачуну Владе.95

94		https://www.dw.com/hr/revitalizacija-ocvale-politi%C4%8Dkekarijere-na-ra%C4%8Dun-manjinskih-prava/a-40637717
95		https://kamenjar.com/zeljka-markic-kod-sprajca-manjinski-za
stupnici-ne-trebaju-glasati-o-vladi/
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Иницијатива је добила маха када јој је подршку дала
и Жељка Маркић, председница удружења „У име оби
тељи“ која је раније успешно организовала прик упљање
потписа за Закон о породици. Бивши хрватски председ
ник Иво Јосиповић оценио је да заговорници иниција
тиве „имају идеја које нис у лоше“, али је оценио да је
крајњи циљ „макнути и згазити мањине“96, што заговор
ници ове идеје нег ирају наводећи да иницијатива „није
антисрпска већ антикорупцијска“97. Убрзо је формира
на коа лиција „Народ одлучује“ чији стожер чини „У име
обитељи“, са циљем да се прик упи довољан број потписа
за референдум.
Референдумска иницијатива је дефинисала два пи
тања. Прво, уз питање јес у ли за то да „Сабор има нај
мање 100, а највише 120 зас тупника“, стоји и „јес те ли
за то да припадници националних мањина имају пра
во бирати највише шест зас тупника умјес то садашњих
осам“. Друго питање посвећено је само мањинама и гла
си: „Јес те ли за то да зас тупници националних мањина
одлучују о свим питањима из надлежнос ти Сабора осим
о повјерењу Влади и доношењу државног прорачуна? “
Иницијатива „Народ одлучује“истак ла је да ова пита
ња смат ра кључним за „боље осиг урање воље бирача те
96		https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/josipovic-o-inicijativi-izakoje-stoji-zeljka-markic-imaju-nekih-dobrih-ideja-ali-oni-samo-zelezgaziti-manjine-foto-20180508
97		http://hr.n1info.com/a249785/Vijesti/Zeljka-Markic-Inicijativaza-referendum-nije-antisrpska.html
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смањење политичке трговине и корупције“.98
Крајем маја предс тавници иницијативе „Народ од
лучује“ објавили су да су за прво питање прик упили
397.024 потписа, за друго питање 390.189 потписа.99
Званична Србија није реаговала на овај догађај, док
је лидер Срба у Хрватској Милорад Пуповац изјавио да
је реч о „антимањинској и недемократској иницијати
ви“100. Две највеће хрватске странке – ХДЗ и СДП – наја
виле су против љење референдуму који би, како је истак
нуто, водио умањену мањинских права101.
- Нас тавак хрватског шовинизма према Србима: У
Хрватској је и ове године, као и ранијих, забележен ви
сок ниво нет рпељивос ти, мржње и велики број шови
нис тичких и расис тичких испада према припадницима
српске националне заједнице.
„Амнес ти интернешнл“ у извештају о стању људских
права у Хрватској за 2017/2018 годину наводи да „поли
тике хрватских влас ти од децембра 2017. нис у успеле
98		https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/burne-reakcije-nakoninicijative-udruge-u-ime-obitelji-taj-referendum-je-totalitaran-hdzse-od-njega-mora-ograditi/7306549/
99		https://dnevn ik.hr/vij esti/hrvats ka/inic ij at iva-nar od-odl u
cuj e-obj av ljuj e-tocn u-brojk u-prik up ljen ih-potp is a-za-ref er en
dum---519005.html
100		https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/burne-reakcije-nakoninicijative-udruge-u-ime-obitelji-taj-referendum-je-totalitaran-hdzse-od-njega-mora-ograditi/7306549/
101		https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/andrej-plenkovic-i-davor-ber
nardic-prvi-put-jedistveni-su-protiv-jednog-referenduma---516223.html
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да анализирају и адекватно прис тупе кршењу људских
права са којима се суочавају Срби, Роми и секс уа лне за
једнице“.102 И „Хуманс рајтс воч“ конс тат ује да су Срби
редовно мета дискриминације у Хрватској.103
Извештај хрватског омбудсмана за 2017. годину у
Уводу истиче да је „Према припадницима српске наци
оналне мањине прис утан већи ступањ социјалне дис
танце и предрас уда, па и мржње, што за пос љедицу има
јавне изразе нет рпељивос ти“104. У Извештају омбудсма
на се наводи да су током 2017. године Срби највише би
ли жртве узнемиравања по националној основи.105 Ка
да је реч о упот реби језика и писма, омбудсман наводи
да „српски језик и ћирилично писмо и даље носи стигму
злочина и агресије. Тако резултати ист раживања ‘Ставо
ви и перцепције домаће јавнос ти о националним мањи
нама, избјеглицама и миг рантима’ Цент ра за ист ражи
вање етничнос ти, држав љанс тва и миг рација Фак ултета
политичких знанос ти Свеучилишта у Заг ребу, указују да
се код дијела већинског народа, нарочито у подручјима
у већој мјери погођенима ратом, зах тјеви за двојезич
102		https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-cent ralasia/croatia/report-croatia/
103		https://www.hrw.org/europe/central-asia/croatia
104		http://omb uds man.hr/hr/izv jes ca-2017/izv jes ce-pp-2017/
send/82-izv jes ca-2017/1126-izv jes ce-pucke-prav ob ran it el jic e-za2017-godinu, страна 8.
105		http://omb uds man.hr/hr/izv jes ca-2017/izv jes ce-pp-2017/
send/82-izv jes ca-2017/1126-izv jes ce-pucke-prav ob ran it el jic e-za2017-godinu, страна 19.
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ношћу дожив љавају као провокација, док би припадни
цима српске мањине двојезичност предс тав љала сим
боличко признање интег рације у хрватско друштво.“106
Сликовит је пример из школе у Плетерници у Славонији,
када су родитељи алармирали школу, локалну власт а
реаговала је и Жупанија, поводом тога што су деца у пр
вом разреду основне школе добила задатке из матема
тике на ћирилици, за коју се испос тавила да није српска
него бугарска ћирилица.107
У извештају хрватског омбудсмана се додаје да
„предс тавници српске мањине истичу како њихови при
падници наилазе на притиске, шиканирања и увреде
због исхођења особних исказница у којима су подаци
написани и на српском језик у и ћирилици, примјерице
од стране полицијских службеника, те да се због тога ри
јетко одлучују на двојезичне док ументе“.108 Према зва
ничним подацима, у Хрватској се годишње изда око три
хиљаде личних карата на мањинском језик у и писму, од
чега је велика већина припадницима италијанске мањи

106		http://omb uds man.hr/hr/izv jes ca-2017/izv jes ce-pp-2017/
send/82-izv jes ca-2017/1126-izv jes ce-pucke-prav ob ran it el jic e-za2017-godinu, страна 40.
107		https://www.ind ex.hr/vij es ti/clan ak/pan ik a-u-plet ern ic izbog-cir il ic e-u-skol i-a-nit ko-nij e-prov jer io-o-koj em-jez ik u-se-ra
di/1031128.aspx
108		http://omb uds man.hr/hr/izv jes ca-2017/izv jes ce-pp-2017/
send/82-izv jes ca-2017/1126-izv jes ce-pucke-prav ob ran it el jic e-za2017-godinu, страна 40
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не и тек стотинак припадницима српске заједнице.109
Српска правос лавна црква је и даље мета вандали
зма и админис тративних опс трукција. Амерички Стејт
дипартмент је у извештају о стању људских права у Хр
ватској за 2017.110 указао да се СПЦ у Хрватској суочава
са проблемима рес тит уције имовине.
Нас тав љено је и брисање Срба из бирачких списко
ва. Од доношења Закона о пребивалишту 2012. до апри
ла 2017. у РХ је из пописа бирача, а тиме и евиденције
пребивалишта, избрисано укупно 269.516 држав љана,
од чега 152.974 Хрвата, 61.624 особа непознате нацио
налнос ти, 40.103 Срба, 3.638 Бошњака, 2.236 Албанаца
и 1.492 Рома. У корелацији с пописом становништва из
2011, из евиденције пребивалишта одјав љено је 3,95%
Хрвата и 21,5% Срба.111
Срби у Хрватској смат рају да су законска и правна
решења на локалном нивоу чес то донета са циљем да се
онемог ући развој и јачање српских средина. Извештај ом
будсмана наводи и следеће: одлаже се обнова српских
кућа у срединама које су током рата биле под конт ролом
хрватских влас ти и на којима није било ратних сукоба;
онемог ућава се регис трација српске основне школе у Ву
109		http://omb uds man.hr/hr/izv jes ca-2017/izv jes ce-pp-2017/
send/82-izv jes ca-2017/1126-izv jes ce-pucke-prav ob ran it el jic e-za2017-godinu, страна 40
110		https://www.state.gov/documents/organization/277395.pdf
111		http://omb uds man.hr/hr/izv jes ca-2017/izv jes ce-pp-2017/
send/82-izv jes ca-2017/1126-izv jes ce-pucke-prav ob ran it el jic e-za2017-godinu, страна 48
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ковару; бројне српске средине и даље немају струју, иако
су је имале пре рата: „Дос тупни подаци показују како
елект ричну енергију треба (поновно) спојити у 126 села и
засеока те да ју још увијек нема преко 500 повратничких
домаћинс тава, иако су ју имала прије рата.“112
У Хрватској је и даље један од најпопуларнијих пе
вача Марко Перковић Томпсон, који у својим песмама
велича усташтво и на чијим концертима се виде усташки
и друг и нацис тички симболи и обележја. Колико је уста
штво у Хрватској дубоко сведочи и податак да су хрват
ски фудбалери на Светском првенс тву у Русији једну од
победа прос лавили певајући усташку песму Томпсона
која садржи стихове „Чујте, српски добровољци, бандо,
четници, стићи ће вас наша рука и у Србији“.113 Запаљене
су и српске зас таве. О овом догађају извес тили су и поје
дини западни медији114, али није било реакције ФИФА-е.
Нис у реаговали ни влада у Заг ребу, ни установе Србије.
Хрватске влас ти нас тавиле су са раније установ ље
ном праксом да Србе у Хрватској називају „хрватским
Србима“ а приметно је да и даље функционише тако
звана „Хрватска правос лавна црква“ (ХПЦ). Иако непри
112		http://omb uds man.hr/hr/izv jes ca-2017/izv jes ce-pp-2017/
send/82-izv jes ca-2017/1126-izv jes ce-pucke-prav ob ran it el jic e-za2017-godinu, страна 48
113		http://www.rts.rs/page/sport/sr/%D0%A0%D1%83%D1%81%
D0%B8%D1%98%D0%B02018/story/2774/vesti/3178234/hrvatskireprezentativci-slavili-uz-tompsonovu-pesmu.html
114		https://inews.co.uk/sport/football/world-cup/dejan-lovren-fa
scist-nazi-collaborator-ustase-song-bojna-cavoglave/
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зната од Српске правос лавне цркве или било које дру
ге званичне инс тит уције, ова организација – која вуче
оснивачке корене из доба усташке НДХ – нас тавила је
са деловањем и препозната је од хрватских влас ти. Ма
ја ове године, уз подршку католичке цркве у Хрватској,
организована је промоција две нове књиге о „Хрватској
правос лавној цркви“, а бискуп католичке цркве у Хрват
ској изјавио је да би „било лог ично“ да службено пос тоји
ХПЦ.115
- Раст неофашизма и поздрав „За дом спремни“: У
протек лих годину дана у Хрватској је нас тав љено са ве
личањем усташтва и јачањем неофашизма. Пријав љени
су бројни инциденти у којима су на српским кућама и
споменицима исцртани усташки/нацис тички симболи и
исписане увред љиве поруке.116 Када је о усташтву реч,
кључан догађај био је спор у вези са спомен-таблом са
поруком „За дом спремни“ у Јасеновцу која је пос тав ље
на још 2016. године.
Хрватски војни ветерани су децембра 2016. у цен
тру Јасеновца, недалеко од усташког концент рационог
логора, открили спомен-обележје на којем је уклесано
за „За дом спремни“, поздрав који су у Другом светском
рат у корис тиле усташе, Хрвати који су били савезници
115		https://hrvatskapravoslavnacrkva.files.wordpress.com/2018/05/
gk-o-hpc-13-05-20182.jpg
116		https://www.slobodnadalmacija.hr/dalmacija/split-zupanija/
clanak/id/511093/sramotni-ustaski-simboli-godinama-stoje-na-izla
zu-iz-vrlike-vlast-ih-redom-osuuje-ali-nitko-ih-ne-diranbsp39to-crta
ju-oni-sta-su-besposleni-i-samo-iu-po-kafic ima39
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нацис тичке Немачке и спровели геноцид над Србима,
Јеврејима и Ромима на прос тору окупиране Краљевине
Југос лавије. Поводом пос тав љања овог обележја у хр
ватској јавнос ти и влас ти се 2016. повела дебата о томе
да ли би требало скинути таблу, чему су се противили
мног и у хрватској влас ти, укључујући и минис тра правде
који је изјавио да нема упоришта у закону да се то обе
лежје уклони.117 Табла је скинута септембра 2017. да би
одмах била пос тав љена у мес ту Новска, свега неколико
километара од Јасеновца.118
Након реакција домаће и дела међународне јавнос ти
на усташку таблу у Јасеновцу, Хрватска влада је марта
2017. основала комисију – „Вијеће за суочавање с пос ље
дицама владавине недемократских режима“119. Овај по
тез је био својеврс тан уступак хрватским десничарима
тиме што је, умес то фок усирања на успос тав љање јасног
односа према усташтву, у исти кош став љен и политички
сис тем из времена комунис тичке Југос лавије, што је ин
директно омог ућило релативизацију усташтва. Комиси
ја је имала рок да у дванаест месеци (до почетка марта
2018) влади дос тави препоруке шта убудуће да се ради
са „усташким и комунис тичким симболима“. Непосред
117		http://hrvatska-danas.com/2017/08/26/bosnjakovic-nema-za
konskog-uporista-za-skidanje-hos-ove-ploce-s-pozdravom-za-domspremni/
118		http://rs.n1info.com/a316209/Svet/Region/Uklanjanje-ustasketable-iz-Jasenovca.html
119		http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/region/2649742/hr
vatska-osnovala-komisiju-o-ustasama-i-partizanima.html
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но пред објав љивање препорука комисије, унутар самог
тела избио је спор када је део чланова инсис тирао да
се комунизам и комунис тички симболи попут петокраке
изједначе са фашис тичким симболом усташтва.120 Ко
мисија је, 28. фебруара 2018. године дос тавила зак ључ
ке и препоруке у којима се каже да је усташки пок лич
„За дом спремни“ неус таван, али у изу зетним сит уаци
јама, уз претходно прибав љену дозволу, ипак допус тив
(када се корис ти у оквиру симбола односно грба „Хрват
ских обрамбених снага“ (ХОС) будући да је рег ис трован
њиховим стат утарним одредбама, и то само да означи
мес та где су страдали припадници ХОС-а), док звезда
петокрака није спорна.121 Хрватски премијер одбацио
је тврдње да се овим омог ућава нешто што је противно
хрватском Уставу који у члану 39 забрањује „расну или
вјерску мржњу или било који облик несношљивос ти“.122
Упоредо са овим случајем, хрватски десничарски
пос ланик Миро Буљ захтевао је од хрватске владе од
говор о „четничким споменицима у Хрватској“123, а реч
је о надг робним споменицима Србима са тла данашње
Хрватске који су пог инули током рата. Влада Хрватске
120		https://www.index.hr/vijesti/clanak/sutra-se-ocekuje-odlukaodluka-vijeca-o-zabrani-petokrake-i-za-dom-spremni/1028720.aspx
121		http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/region/3055316/hr
vatska-za-dom-spremni-moze-ponekad-petokraka-nije-sporna.html
122		https://www.zakon.hr/z/94/Ustav-Republike-Hrvatske
123		https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/koji-je-stav-vlade-ouklanjanju-cetnickih-spomenika-u-hrvatskoj-miro-bulj-na-faceboo
ku-ostao-zgrozen-odgovorom-jadna-zemljo-napacena/6927009/
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је одговорила да се ти споменици мог у уклонити „само
ако су резултат кажњивог дјела“, навео је Буљ цитирају
ћи одговор који је добио из хрватске владе.
Сукоб поводом тумачења прошлос ти: Друг и светски
рат и сепаратис тички рат у Хрватској деведесетих
Хрватска и даље има озбиљних проблема са суочава
њем с прошлошћу.
Три године заредом организују се одвојене комемо
рације жртвама усташког геноцида у Јасеновцу124: зва
нична комеморација хрватске државе и, независно од
ње, комеморација које организују српске и јеврејске за
једнице. Као повод за бојкот званичне комеморације на
води се раст усташтва у Хрватској. И даље траје кампа
ња релативизације броја жртава у Јасеновцу а хрватска
држава се отворено противи организацији манифес та
ција које показују слик у о злочину.125
И 2018. године, као и претходних девет, одржана је
комеморација за око 40.000 усташких жртава у Јадов
ну код Госпића. На скупу који је одржан у организацији
СНВ-а, јеврејских и ромских удружења и хрватских ан
тифашис та, предс тав љена је нова спомен-плоча с хро
нолог ијом догађаја у логорима Госпић-Јадовно-Паг, где
су од 1941. убијани и у јаме или у море побацане хиљаде
124		https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/bojkot-drzavne-komemo
racije-u-jasenovcu-trecu-godinu-zaredom-a-evo-kako-je-i-zasto-svepocelo-foto-20180421
125		http://rs.n1info.com/a359560/Vesti/Vesti/Izlozba-o-Jasenovcuu-UN.html
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Јевреја, Рома, Срба.126 У Јадовну се годинама одржавају
две комеморације: једна у организацији СНВ-а и уз по
дршку хрватске државе и друга коју организује Удруже
ње потомака и поштовалаца комплекса усташких логора
Јадовно 1941. из Бањалуке, и којој прис ус твују предс тав
ници Републике Српске и Србије.
`У Хрватској је нас тав љено са историјским ревизи
онизмом који умањује улог у и злочине хрватског уста
шког режима у Другом светском рат у као и број српских,
ромских, јеврејских и друг их жртава у злочинима које су
починили Хрвати.
`У Хрватској све отвореније рас те подршка комемо
ративном скупу у Блајбург у127 на коме се традиционал
но промовише усташтво и усташки симболи, уз учешће
предс тавника католичке цркве у Хрватској. На комемо
рацији априла 2018. мис у је предводио задарски над
бискуп и председник Хрватске бискупске конференци
је Желимир Пуљић. Покровитељ скупа био је хрватски
Сабор, а окупљенима се обратио и председник Сабора
126		https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/komemoracija-u-jadovnomi-nova-spomen-ploca---521645.html
127		Реч је о догађају из Другог светског рата, када је десетак хи
љада припадника усташких снага и избеглих цивила покушало да се
пробије до савезничких снага у Аустрији преко Блајбурга, како би
избегли југословенске партизане, али су их западни савезници вра
тили назад. Том приликом у сукобима са партизанима страдао је
велики број усташа, остатак је заробљен а део је стрељан. Око ин
терпретације овог догађаја постоје бројна спорења хрватских и југо
словенских/српских историографа.
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Горан Јандроковић.128 Међу прис утнима су били бројни
хрватски званичници: члан Председништва БиХ Драган
Човић, хрватски минис тар државне имовине Горан Ма
рић, који је изас ланик председнице Колинде Грабар Ки
таровић, као и минис тар ветерана Томо Медвед у име
премијера Андреја Пленковића. Комеморацији су при
сус твовали и потпредседник хрватског Сабора Милијан
Бркић, председник саборског Одбора за ратне ветеране
Јосип Ђакић, пос ланици Анте Бабић, Иван Шипић, Бру
на Есих, Златко Хасанбеговић и Жељко Гласновић и се
кретар Сабора Давор Орловић. Заним љиво је да су ор
ганизатори позвали учеснике да ове године не доносе
усташка обележја због ригорозне конт роле аустријске
полиције.129 Ове године организован је и конт раскуп под
називом „Не усташама“ на коме су се окупили предс тав
ници антифашис тичких организација из Европе, а гра
доначелник Блајбурга изјавио је забринутост зато што
скуп „одасвуд прив лачи симпатизере усташког режи
ма“.130 Званична Србија није реаговала.
Хрватска је и авг ус та 2017. као и ранијих година др
жавном церемонијом прос лавила операцију „Олуја “из
авг ус та 1995. Цент рална церемонија одржана је у Кни
ну, а у прос лави су учешћа узеле и хрватске оружане
128		http://vijesti.hrt.hr/443319/komemoracija-u-povodu-73-godi
snjice-bleiburske-tragedije
129		https://www.slob odn ae v rop a.org/a/blei b urg-ust as ki-simb o
li/29215485.html
130		Исто.
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снаге. Манифес тацији доминирају националис тичке и
шовинис тичке поруке које Србе у Хрватској означавају
као злочинце а Србију као „агресора“: Приликом опе
рације „Олуја“ убијено је око 2.000 припадника српског
народа, а најмање 250.000 њих је прогнано из Хрват
ске. Према евиденцији, која је усаглашена са хрватском
страном, укупно се са прос тора Хрватске око 2.400 ли
ца води као нес тало, од којих је око 1.400 особа српске
националнос ти, 403 српска држав љанина, а остали су
Срби који су свој нес танак пријавили српској комисији,
односно који су протерани и прогнани.131 Нико од почи
нилаца није осуђен за ове злочине.
Новембра 2017. Хашки трибунал заказао је изрицање
прес уде у случају „Прлић“. Хашки суд потврдио је да је
пос тојао удружени злочиначки подухват с циљем етнич
ког чишћења делова БиХ, на чијем челу је био први хр
ватски председник Фрањо Туђман. Хрватска је најавила
оспоравање зак ључака из прес уде.132 Суд је потврдио и
првос тепену прес уду од двадесет година затвора Сло
бодану Праљк у. У ток у читања прес уде Праљак је узвик
нуо да је он одбацује и попио отров од кога је касније

131		Из гостовања Вељка Одаловића, председника Владине коми
сије за нестале особе, на РТС-у, пренето у тексту у дневнику Блиц.
Годишњица `Олује`: Србија ће инсистирати на расветљавању суд
бине свих несталих, Блиц, 02. 8. 2013, http://www.blic.rs/Vesti/Politi
ka/396791/Godisnjica-Ol, сајт посећен 15.07. 2017.
132		http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/region/2954719/reak
cije-u-hrvatskoj-nakon-dogadjaja-u-hagu.html
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преминуо.133 Овај догађај лансирао је нови талас хрват
ског национа лизма уперен пре свега против Срба. Већ
ина хрватских медија и поједини политичари су Праљка
описа ли као јунака и хероја134 иако је осуђен за најтеже
ратне злочине. У Загребу је организован комеморативни
скуп коме су присуствова ли министри и високи полити
чки функционери Хрватске.135
Билатерални односи
Иако су и Беог рад и Заг реб у протек лих годину да
на најав љивали пот ребу за поправ љањ ем односа, до
озбиљнијег помака није дош ло. Обе стране су оцени
ле посет у председника Србије Заг ребу фебруара 2018.
као велики догађај, али он није уродио помацима у од
носима. Напрот ив, пре као и пос ле посете, односи две
зем ље нас тавили су да се погоршавају уз бројне случа
јеве демарша, протестних нота и непријатељских изја
ва на обе стране.
Уочи комеморације жрт вама усташког геноцид а у
Јасеновцу, Хрватска је априла 2018. прогласила српског
минис тра одбране Александра Вулина непожељном

133 http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/SOKANTNA-SNIMKAPogledajte-trenutak-kad-je-Praljak-u-sudnici-popio-bocicu-s-otrovom
134 https://www.index.hr/vijesti/clanak/zasto-vodeci-svjetski-medijio-praljku-govore-jedno-a-hrvatski-nesto-sasvim-drugo/1011196.aspx
135		https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/komemoracija-za-praljkabez-drzavnog-vrha-no-uz-shakespearea-i-klapu-draca-foto-20171211
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особом.136 Србија је узврат ила истом мером, прогласив
ши хрватског минис тра одбране Дамира Крс тичевића
непожељном особом.137 Истог месец а у Беог раду је бо
равио председник Сабора Хрватске са делегацијом са
борских зас тупника. Тад а је у Скупш тини Србије дош ло
до инцидента кад а су пос ланици десничарске Српске
радикалне странке, према тврдњи самих радикала, га
зили зас таву Хрватске у парламент у и изнели негат ивне
поруке на рачун хрватских предс тавника. Хрватска де
легација је тад а прекинула посет у Србији.138 Тим пово
дом Хрватска је уручила протестну нот у Србији, што је
српски амбасадору Заг ребу одбио да прими рекавши
да је српски председник „Вучић у Заг ребу доживео го
ре непријатнос ти, па није прекид ао посет у“.139
Током протек ле године говорило се и о трци у нао 
ружању између Беог рад а и Заг реба, а тим поводом су
136		http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/region/3113263/za
greb-vulin-nepozeljan-u-hrvatskoj-.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
%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%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.n1info.com/a380847/Vesti/Hrvatska-delegacija-preki
nula-posetu-Srbiji.html
139		http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/politika/3110125/vucicu-zagrebu-doziveo-gore-neprijatnosti-pa-nije-prekidao-posetu.html
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обе државе слале незваничне поруке да су јаче од дру
ге стране и да се наоружавају.140
Значајнијих помака у односима две зем ље било је на
привредном плану. Према под ацима Привредне комо
ре Србије, укупнa рoбнa рaзмeнa између Србије и Хр
ватске у 2017. години износила је 1,027 милијарди евра
и бележи повећањ е за 14,2% у однос у на исти период
2016. године. Извоз у Хрватску износио је 550,6 милио 
на евра, што је за 17,5% више у однос у на исти период
2016. године. Увоз из Хрватске се повећао за 10,3% у
однос у на исти период 2016. године и износио је 476,3
милиона евра. Србија је тако забележила суфицит у
робној размени који је износио 74,3 милион
 а евра. По
кривеност увоза извозом износила је 115,62 %.141
Априла 2018. у Беог раду је отворено предс тавни
штво Хрватске привредне коморе. Као што смо споме
нули, тим поводом је у Беог раду боравио и председник
хрватског Сабора, Горан Јандроковић што је била прва
званична посета високог хрватског полит ичара Срби
ји у протек лих неколико година.142 Хрватска влад а је
дан уочи посете председника Србије усвојила 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/Doc um ents/Cent ar%20za%20bil at eraln u%20
saradnju%20i%20koordinaciju%20
rada%20predstavni%C5%A1ta
va/%D0. pdf
142		http://www.rts.rs/pag e/stor ie s/sr/story/13/ekon om i
ja/3107868/hrvatska-privredna-komora-posle-pet-godina-ponovo-ubeogradu.html
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лог закона, а маја месец а и усвојила Закон о управ ља
њу државном имовином143 који је омог ућио хрватским
влас тима да управ љају некретнинама из бивше СФРЈ
за које нис у решени имовинско-правни односи. Овим
законским изменама оштећен је велики број фирми из
Србије и друг их република бивше Југос лавије, које су
имале имовину у Хрватској, отет у током рата. Српски
економис ти су оценили да су ове законске измене за
право пок ушај да се преду хит ре прес уде Суд а за људ
ска права у Стразбуру по тужбама српских преду зећа
којима је имовина отета.144 Режим Александра Вучића
није реаговао.
Србија и Хрватска и даљ е нис у направиле конкре
тан помак у решавању територијалног спора у вези са
границом на Дунаву. Такође, нема помака ни у решава
њу питањ а неисп лаћених пензија Србима из Хрватске у
периоду од 1991. до 1996. године.145
Када је реч о европским интеграцијама Србије, Хрват
ска је у више наврата покушала да блокира даљи помак
Београда ка Европској унији, било када је реч о отварању

143		https://direktno.hr/domovina/evo-koje-novosti-donosi-novi-za
kon-o-upravljanju-drzavnom-imovinom-123644/
144		https://medium.com/@SvedokOnline/%C5%A1amar-iz-zagre
ba-dan-pre-poziva-vu%C4%8Di%C4%87u-da-do%C4%91e-u-posetu7cbc98d5639e
145		http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/region/2625512/ka
da-ce-zagreb-resiti-pitanje-srpskih-penzija.html
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нових преговарачких поглавља146, или у ист упима хрват
ских пос ланика у Европском парламент у и Савет у Европе,
где редовно износе негативне ставове на рачун Србије.
Република Србија и Срби у Хрватској
Србија преко управе у МСП-у за дијаспору и Србе у
рег иону одржава редован контакт са предс тавницима
Срба у Хрватској окуп љеним у СДСС-у. Током протек ле
године нис у забележене значајније инвес тиције из Ср
бије у српске средине, нит и икаква организована ак
тивност у погледу економског јачањ а српских крајева
и очувањ а српског идент итета и култ уре у Хрватској.
Како је раније споменуто, до сад а једина већа инве
стиција од државе Србије – „Тес ла банка“ – завршила
се нес лавно одласком ове банке у стечај.
Улога међународне заједнице
Приметно је да и поред бројних примера нет рпељи
вос ти, шовинизма, мржње према Србима у Хрватској,
као и чес тих пок ушаја Заг реба да злоупот реби позици
ју чланице ЕУ и блокира напредовањ е Србије, међуна
родна заједниц а, пре свега Брисел, игнорише овај про
блем. Европски званичници годинама одбијају да се
изјасне о бројним инцидент има на релацији Беог рад–
Заг реб као и поводом кршењ а права Срба у Хрватској
146		https://www.vecernji.hr/vijesti/hrvatska-je-bila-izricito-protivotvaranja-poglavlja-33-u-pregovorima-srbije-s-eu-1213422
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која су гарантована тамошњим законима и уставом. На
петогодишњицу прис тупањ а Хрватске ЕУ, председник
Европске комисије Жан Клод Јункер изјавио је да „Хр
ватска има позит ивну улог у у ЕУ“.147
Зак ључак
Положај Срба у Хрватској је изу зетно лош и погор
шава се из године у годину. Чињ енице да се у српске
средине не улаже, да нема заинтересованос ти хрват
ских влас ти да помогне повратак прогнаних Срба, као
и отворено кршењ е мањинских права Срба од стране
разних хрватских органа и инс тит уција – показују да је
положај српске заједнице у Хрватској неодржив. Срби
су полит ички и економски готово у потпунос ти разби
јени, стигмат изовани и под конс тантним јавним прит и
ском, што ће за вероватну пос ледицу имат и њихов не
станак за неколико деценија.
Срби су редовно изложени сис тематској мржњи и
дискриминацији на националној, верској и свакој дру
гој идент итетској основи. Готово све што има везе са
српским идент итетом (језик, пис мо, вероисповест, кул
турни и национални симболи) у хрватској јавнос ти је
означено као негат ивно. У Хрватској деценијама доми
нира стигмат изација Срба у јавном (нарочито полит ич
ком) диск урс у и они су редовно предс тав љени као не
пријатељи хрватског народ а и државе.
147		http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/region/3185771/jun
ker-hrvatska-ima-pozitivnu-ulogu-u-eu.html
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Забрињ ава чињ ениц а да је национални екст ремизам
и фашизам у Хрватској протек лих година оснажен зва
ничном (државном) подршком релат ивизације хрват
ских злочина над Србима, Јеврејима и Ромима у Дру
гом светском рат у, сепарат ис тичком рат у 1991–1995, и
поновном популаризацијом усташког фашис тичког по
здрава „За дом спремни“, чија је упот реба на одређен
начин дозвољ ена иако је супротна уставној одредби о
забрани ширењ а националне и верске мржње.
Поражавајућа је чињ ениц а да међународна зајед
ниц а – и поред бројних анализа о кршењу људских пра
ва српске мањине – отворено игнорише хрватски наци
онални екст ремизам и нео-фашизам који је у тој зем љи
на помолу, а који се најчешће испољ ава над Србима.
Кад а је реч о српској заједници у Хрватској, она је
малобројна, материјално и кадровски ослабљена и ве
ликим делом прилагођена пот ребама хрватске поли
тичке елите.
Србија и даљ е нема планску и добро организовану
полит ик у према Хрватској. За разлик у од Хрватске која
има сасвим дефинисан (негат иван) став према Србима
у Хрватској и српској држави, држањ е Србије се своди
више на полит ик у реакције на негат ивне кораке Заг ре
ба, без дубљег стратешког плана у погледу поправ љањ а
положаја Срба и позиције Србије.
У таквим околнос тима питањ е је да ли је уопш те мо
гуће утврдит и било какву полит ик у која би допринела
очувању и поправ љању положаја српске мањине у Хр
ватској. Било каква акт ивност Србије по овом питању,
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уколико има за циљ да буде успешна а не само „пред
става“ за јавност, морала би да буде вођена на барем
три пољ а: директне инвес тиције у српске средине у
Хрватској и јачањ е веза са Србијом; залагањ е како код
хрватских влас ти тако и у међународној заједници да
у пуној мери буду пош тована права Срба; анимирањ е
међународне заједнице да покаже веће интересовањ е
за сис тематску дискриминацију и насиљ е којим су Ср
би у Хрватској годинама изложени.
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ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ
ПРАВИМА СРПСКОГ НАРОДА
НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ –
КОСОВУ-УНМИК ЗА 2017–2018. ГОДИНУ
Неиспуњавање одредби Бриселског споразума
Током 2017. и 2018. године није дошло до напретка у
преговарачком процес у између Србије, ЕУ и Косова-УН
МИК нити у даљем спровођењу Бриселског споразума.
Упркос чињеници да су косовске влас ти од Србије добиле
многобројне уступке – од уласка Срба у полицију нас та
јуће албанске државе, правос уђе, до решавања гранич
ног управ љања, власништва над одређеним непокрет
нос тима, позивног броја за Косово-УНМИК... – није ни
започето формирање Заједнице српских општина. Ова
заједница скромних овлашћења, стварана уз јасну наме
ру да малобројним и изолованим Србима никада не буду
допуштена она права која су монолитни и бројни Албан
ци уживали у СР Србији и СФР Југос лавији, наишла је на
опште неодобравање Албанаца. И док садашњи пред
седник Косова-УНМИК и потписник Бриселског споразу
ма Хашим Тачи није учинио много да овај споразум спро
веде, премијер К-У Рамуш Харадинај изјавио је, пос ле
пет година од потписивања споразума и све политичке и
судске радње око њега, да ће овај уговор „прегледати“ и
оценити да ли га треба спровес ти. У сваком случају, баш
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као што су приликом преговора пок ушавали да створе
ЗСО са албанском већином, извесно је да ће поред одла
гања албански политичари пок ушати да сас таве њен ста
тут са овлашћењима далеко ужим него што је кратким и
јасним словом Бриселског споразума договорено.
И док Бриселски споразум није спроведен нас та
вљен је дип ломатски сукоб око признања Косова-УН
МИК. До средине јула 2018. Косово-УНМИК је под
називом „Репубљик Косова“ признало 111 држава чла
ница УН. Реч је о 58% од 193 чланице УН. Током прет
ходне године догодило се да две нове државе члани
це УН признају независност Косова-УНМИК а да три (а
очек ује се и чет врта) повук у признање. Тако су Мада
гаскар148 и Барбадос149 признали независност, а Сури

148		„Madagaskari e njeh shtetin e Kosovës“, Telegrafi, 25.11.2017,
https://telegrafi.com/madagaskari-e-njeh-shtetin-e-kosoves/ , (сајт
посећен 14. 6. 2018).
149		„Barbadosi njeh pavarësinë e Kosovës“, Koha, http://www.koha.
net/arberi/75744/barbadosi-njeh-pavaresine-e-kosoves/, (сајт посе
ћен 14. 6. 2018).
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нам150, Бурунди151 и Либерија152 су признање повук ли.
Био је то без сумње успех српске полит ике. Ипак, пред
седник Републике Србије Александар Вучић је од ина
уг урације лета 2017. јасно и недвосмис лено стајао на
становишту да питање трајног стат уса Косова треба
што пре решит и. Тврдио је да „замрзнут и конфликт“ не
одговара Србији и да је пот ребно прихват ит и „тешка
решења“ и „суочит и се са стварношћу“. Приликом по
сете Руској Федерацији, српски председник је испит и
вао мог ућност да за некакво признање Косова добије
подршку званичне Москве. У изјавама званичника Ср
бије, преов ладавала је порука да су спремни да при
знају независност „уколико добију нешто зау зврат“. У
март у 2018. у СР Немачкој су две стране, према инфор
мацијама којима располаже Напредни клуб, разгова
рале о размени територија. Наводно су се начелно спо
разумеле да за облас ти северно од реке Ибар замене
етнички монолитне крајеве око Прешева (западно од
150		„Суринам повукао признање Косова”, РТС, 31. 10. 2017, http://
www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/politika/2922887/surinam-povu
kao-priznanje-kosova.html , (сајт посећен 14. 6. 2018).
151		“Note Verbale”. Ministry of External Relations and International
Cooperation (Burundi), 15. 02. 2018. Retrieved 25. 02. 2018, http://
mfa.gov.rs/sr/images/slike/desktop/17022018_nota_01.jpg , (сајт по
сећен 14 06 2018).
152		„Liberija povukla priznanje Kosova; Dačić: Ovo je dokaz da su
povlačenja U PUNOM ZAMAHU“, BLIC, 20. 06. 2018, https://www.
blic.rs/vesti/politika/liberija-povukla-priznanje-kosova-dacic-ovo-jedokaz-da-su-povlacenja-u-punom-zamahu/ehe3tgs , (сајт посећен 20
06 2018).
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ауто-пута и железничке пруге који би остали у сас таву
Србије). Овакви разговори заус тав љени су захваљујући
нерасположењу САД, тачније дип ломата средњег ран
га који су навик ли на попуштање српске стране и нис у
спремни да прихвате компромисни договор осим уко
лико им врх америчке државе тако нешто не предс тави
као циљ полит ике. Касније је председник Вучић гово
рио о компензацији која није територијална. Извесно
је, међут им, да је током 2018. прит исак око решавања
стат уса Косова-УНМИК умањен. Упркос томе председ
ник Вучић је недавно најавио референдум којим би
грађани Србији требало да се определе о неком за са
да нејасном питању у вези са стат усом.
На Косову и Метохији су напади на Србе и током
претходне године били чес ти. Ипак, током 2017–2018.
године је тај ионако велики број додатно повећан. 153
Током ове године у условима зас тоја у преговорима,
хапшења Харадинаја у Француској и бојкота косовских
установа од стране српских предс тавника подс такну
тог општом сит уацијом, ти напади су пос тали још че
153		„Brnabić: Priznanje Kosova ne bi bilo kompromis“, N1 info, 19.
6. 2018, http://rs.n1info.com/a397535/Vesti/Brnabic-Priznanje-Ko
sova-ne-bi-bilo-kompromis.html; Novi napad na Srbe na Kosovu: Ka
menovana porodica Zarić, 24. 1. 2018, https://www.srbijadanas.com/
vesti/hronika/novi-napad-na-srbe-na-kosovu-kamenovana-porodicazaric-2018-01-24; Napad na srpske novinare na Kosovu, 20. 4. 2018,
https://www.danas.rs/drustvo/napad-na-srpske-novinare-na-kosovu/;
Нови инцидент на Косову: Напад на амбуланту у селу Новаке, 31.
5. 2018, https://standard.rs/2018/05/31/novi-incident-na-kosovu-na
pad-na-ambulantu-u-selu-novake/ (сајт посећен 21. 6. 2018).
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шћи.154 Напада је било толико да их је чак и предс тав
ник силе заштитнице албанске косовске независнос ти,
амбасадор САД у Приштини Грег Делави, означио као
„узнемирујући број инцидената према појединцима из
српске заједнице на Косову“.155 Почетком године за
тегнут и односи су досегли врх унац убис твом Оливера
Ивановића, председника опозиционе парт ије СДП, во
ђе српског отпора из 1999/2000, реформског полит ича
ра који је учес твовао у демократским српским владама
и био жрт ва судског прогона привремених установа на
Косову и Метохији.156 Чет ири године раније под нераз
јашњеним околнос тима убијен је Ивановићев блиски
сарадник. Влас ти у Беог раду су смес та почеле да хвале
Ивановића (кога су кратко време раније бесомучно гр
диле и клеветале), а као мог уће извршиоце назначиле

154		„Учестали напади на имовину Срба на КиМ“, РТС, 14. 1. 2018,
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/3002576/ucesta
li-napadi-na-imovinu-srba-na-kim.html , (сајт посећен 14. 6. 2018);
„Вучић: Напади на косовске Србе координисани и испланирани“,
Нови стандард, 08. 06. 2018, (сајт посећен 2. 6. 2018).
155		„Američki ambasador za KiM: Uznemirujući napadi na Srbe“,
Danas, https://www.danas.rs/drustvo/americki-ambasador-za-kimuznemirujuci-napadi-na-srbe/, (сајт посећен 2. 6. 2018).
156		„Убијен Оливер Ивановић, погођен са шест метака из пишто
ља“, РТС, 16. 1. 2018, http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/134/
hronika/3004194/pucano-na-olivera-ivanovica.html, (сајт посећен 20
06 2018).
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су албанске екст ремис те.157 Ускоро су почели да опт у
жују албанске установе за опс трукцију ист раге.
Опт ужница за наводно почињене ратне злочине
прот ив Рамуша Харадинаја председника Алијансе за
будућност Косова, једне од утицајних парламентарних
странака на Косову и Метохији још увек је на снази. По
четком јануара 2017. он је ухапшен у Француској, али
тамошње правос уђе није имало самос талнос ти ни снаге
да га изручи правос удним органима демократске Срби
је. Свега девет месеци касније Харадинај је изабран за
председника Владе Косова. За његов избор гласали су
и пос ланици Српске лис те. Харадинај је по ступању на
мес то премијера изјавио и да Српска лис та, која је по
стала део Владе и добила три минис тарска мес та, није
јавно изнела посебне услове да би подржала његов ка
бинет у.158
Пос ледњих дана марта 2018. у организацији Канце
ларије за КиМ у Косовској Митровици је организован
сегмент „унутрашњег дијалога“ о ставу Србије о буду
ћем стат ус у Косова и Метохије. Иако наизглед безо
157		Српски опозиционари на Косову и Метохији, међутим, немају
много сумњи и једнодушно оптужују прве људе криминалних струк
тура које су још пре доласка на власт СНС-а под контролом власти у
Београду. „Rada Trajković: Shvatili ko je Oliver tek kada ga više nema“,
N1–info, 17. 1.2018, http://rs.n1info.com/a357485/Vesti/Vesti/RadaTrajkovic-o-Oliveru-Ivanovicu.html, (сајт посећен 2. 6. 2018).
158		„Haradinaj izabran za premijera Kosova“, Blic, 09. 9. 2017,
https://www.blic.rs/vesti/politika/haradinaj-izabran-za-premijera-ko
sova/63qw51g , (сајт посећен 20. 6. 2018).
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пасан покушај да буде разводњено, релативизовано и
легитимизовано сис тематско попуштање званичне Ср
бије кад је реч о стат ус у отцепљене покрајине, коме су
уосталом претходили такође неодређени сас танци са
угледним правним стручњацима и спортис тима, овога
пута су албанске влас ти одбиле да дозволе улазак пред
ставницима српске владе на челу са Марком Ђурићем
на територију К-У.159 Када су ови упркос овој забрани
допутовали у Косовску Митровицу и прис ус твовали са
станку, специјалне јединице косовске полиције су их
напале и извршиле насиље над учесницима. Између
осталог ухапшен је и Марко Ђурић који као директор
владине канцеларије има ранг минис тра једне незави
сне државе. Ђурић је тучен и вучен у понижавајућем
положају улицама Митровице. Према неким информа
цијама, криминалци блиски терорис тичкој ОВК су га ву
кли за крават у и фотографисали се поред њега док су
га држали неприродно погнутог са савијеним рукама.
Овај чин албанских влас ти изазвао је оштре реакције
јавнос ти у Србији. Многи су, међутим, указивали да је
оваква активност, иначе у другим приликама опрезно и
сис тематично припремана, за циљ имала да скрене па
жњу јавнос ти, да су притом и албанска и српска страна
имале политичке корис ти од оваквог исхода. Пос леди
цом су пос ланици Српске лис те и минис три Срби у Вла
ди Косова-УНМИК огласили напуштање ових установа.
159		Ова забрана изречена је на основу споразума који странама
даје то право.
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Медији су касније спекулисали да је тај излазак био
више него формалан и да својим изласком они нити су
прес тали да обављају своје функције, нити су повук ли
своју подршку Харадинајевој влади. Иако је било много
разлога за бојкот рада установа: почев од зас тоја у пре
говорима у којима је Србија испунила значајан део оба
веза, а алабанска страна није нити једну, преко нераз
решених напада и убис тава, коначно напада на Марка
Ђурића – ипак, већ почетком маја предс тавници Српске
лис те били су гос ти премијера К-У Харадинаја на про
слави рођендана Алијансе за будућност Косова!160 Ре
публика Србија није значајније реаговала, није рецимо
затражена ни ванредна седница СБ УН.
Питање приват изације Рударског басена „Трепча“
отворено је и током 2018. године. Две године од доно
шења Закона о Трепчи од стране косовске скупштине
остала је чињеница да приштинске влас ти нис у успеле
да значајније промене сит уацију, посебно на делу, ма
њем (чет ири од тридесет рудника), који се налази на
територијама на којима већински живе Срби. Питање
власништва, око кога међународна управа није имала
160		„PILI I SLAVILI SA RAMUŠEM: Srpska lista na rođendanu Haradi
najeve stranke!“, Srbin.info, 05. 05. 2018, https://srbin.info/2018/05/05/
pili-i-slavili-sa-ramusem-srpska-lista-na-rodjendanu-haradinajevestranke/?lang=lat (сајт посећен 21. 6. 2018); Није зато вероватно ни
чудо што је на прорежимсој, строго контролисаној телевизији Хепи
обављен врло повољан интерву са Рамушем Харадинајем у коме овај
говори српски. Cirilica TV HAPPY, 17. 4. 2018.https://www.youtube.
com/watch?v=UvHEQ1d7gJw, (сајт посећен 21. 6. 2018).
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исти став као и албанске влас ти у Приштини остало је
отворено. Рудник је подељен на два дела, над једним
управ ља Албанац а над друг им Србин, а влас ти КосоваУНМИК нас тоје да отворе ово питање и иск ључе Србију
и Србе из одлучивања о управ љању.161
Од ступања на мес то председника Републике Ср
бије, Александар Вучић је у једанаест различит их при
лика нагласио како су пот ребни бројни тешки компро
миси, како Србија мора да добије нешто зау зврат ако
призна независност Косова, премијерка Ана Брнабић
је јуна 2018. чак тврдила како је „Косово било српско“.
Минис тар спољних пос лова Србије Ивица Дачић је у
више наврата изјавио како би подела Косова и Метохи
је била исправно решење. Када би тако нешто изјавили,
они би се чес то касније исправили. Признање тако није
било признавање „независнос ти“, већ, напрот ив, „суо
чавање са реа лношћу“, подела Косова и Метохије није
била одус тајање од суверенитета над делом државне
територије, већ „само разг раничење“... Извесно је да
током 2018. српска влада није била под тако великим
прит иском за убрзано решавање стат уса Косова. Ипак,
161		„Коха диторе: Трепча под јавно-приватним партнерством“, По
литика, 11. 6. 2018, http://www.politika.rs/scc/clanak/405333/Koha-di
tore-Trepca-pod-javno-privatnim-partnerstvom , (сајт посећен 21 06
2018); Проамерички извори настоје да негирају или макар не споми
њу ове аспекте питања власништва над Трепчом. „Trepča dvije godine
stoji u mjestu“, Radio Slobodna Evropa, 20. 3. 2018, https://www.slo
bodnaevropa.org/a/trepca-rudnik-mitrovica/29109505.html , (сајт по
сећен 21. 6. 2018).
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Вучић је нас тавио са кампањом коју мног и посмат рачи
виде као припрему јавнос ти за признавање независно
сти Косова.162
Косово и Метохија су поред Босне и Херцеговине по
литички ентитети из кога је у однос у на укупно становни
штво отишло највише добровољаца у терорис тичке вој
ске на Блиском исток у.163 У неколико прилика су током
протек лих десет година терорис тичке групе у којима су
били активни Албанци са Косова и Метохије спречаване
да изврше терорис тичке нападе на територији Сједиње
них Држава.164 Током претходне године САД су издале
упозорење својим грађанима због опаснос ти од терори
зма на територији Косова и Метохије.165 Средином маја
2018. првос тепено су осуђени опт ужени за планирање
162		„Vučić najavljuje odluku za Kosovo“, TV BN, 25. 02. 2018, http://
www.rtvbn.com/3894306/vucic-najavljuje-odluku-za-kosovo , (сајт
посећен 21 06 2018).
163		Процењено је да се на ратиштима Сирије и Ирака 2017. бори
ло око 300 добровољаца са Косова и Метохије. „Još jedan BOMBAŠ
SAMOUBICA sa KOSOVA poginuo u Siriji“, Blic, 21.06.2017, https://
www.blic.rs/vesti/svet/jos-jedan-bombas-samoubica-sa-kosova-pogi
nuo-u-siriji/vdccqz4 , (сајт посећен 22 06 2018).
164		Иако су САД ратовале против српског народа на КиМ, у Хр
ватској и БиХ, као што су предводиле бомбардовање Србије и Црне
Горе није забележен терористички напад који би извели Срби (осим
у холивудским филмовима).
165		„Stejt department: Oprez na Kosovu zbog terorizma i nemira“,
N1 info, 13. 01. 2018, http://rs.n1info.com/a356408/Vesti/Vesti/Stejtdepartment-Oprez-na-Kosovu-zbog-terorizma-i-nemira.html , (сајт
посећен 22. 06. 2018).
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терорис тичког напада током утакмице Албанија–Изра
ел 2016. године.166 Опт ужени су се према прес уди бо
рили за стварање Исламске државе на Балкану. Крајем
децембра 2017. на Косову су ухапшене две особе због
„промовисања тероризма“.167 Косовски медији јавили су
прошлог лета да је на челу камповâ за обук у жена до
бровољаца на страни ИДИЛ-а у Сирији млада Албанка
по имену Ћамиле Тахири. Том приликом јавност је оба
вештена да се на страни Исламске државе боре 44 жене
са Косова и њих 60 из БиХ.168

166		Zana Cimili, „Grupa sa Kosova osuđena zbog planiranja terori
stičkog napada“, N1 info, 18. 05. 2018, http://rs.n1info.com/a389081/
Vesti/Presuda-za-terorizam-na-Kosovu.html , (сајт посећен 22. 06.
2018); „Grupa sa Kosova osuđena zbog planiranja terorističkog napa
da”, N1 info, 18. 5. 2018, http://rs.n1info.com/a389081/Vesti/Presu
da-za-terorizam-na-Kosovu.html , (сајт посећен 22. 06. 2018).
167		„TERORIZAM NA KOSOVU Uhapšene dve osobe zbog promovi
sanja ekstremističkih grupa“, Blic, 20. 12. 2017, https://www.blic.rs/
vesti/hronika/terorizam-na-kosovu-uhapsene-dve-osobe-zbog-pro
movisanja-ekstremistickih-grupa/4v90rcy , (сајт посећен 22 06 2018).
168		„Жене и тероризам: Албанка са Косова на челу кампова за
обуку жена џихадиста”, ИН4С, https://www.in4s.net/zene-i-terori
zam-albanka-sa-kosova-na-celu-kampova-za-obuku-zena-dzihadista/
, , (сајт посећен 22. 6. 2018).
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ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ
ПРАВИМА СРПСКОГ НАРОДА
У РЕПУБЛИЦИ МАКЕДОНИЈИ
ЗА 2017–2018. ГОДИНУ
Стат ус и стање верских и политичких права одређене
групе грађана на територији било које државе није мо
гуће јасно и темељно анализирати и сагледати без увода
везаног за историјске предус лове, сит уацију и положај
предметне државе о којој је реч и стања права осталих
грађана, поготово већинског народа потом и доминант
не мањине.
Сходно томе, положај српског народа услов љен је
историјским предус ловима, стат усом и положајем Ма
кедоније у смис лу глобалних и рег ионалних тенденци
ја, акт уе лном конјункт уром међусобних односа великих
сила и, напокон, односом две доминантне националне
заједнице, македонске и албанске.
Како је исправно дефинисао проф. др Милорад Ек
мечић, један од највећих српских историчара, на про
стору Балкана је вера вододелница нација тако да ни
верски критеријум не смемо занемарити и запос тавити.
ГЕОСТРАТЕШКИ ПОЛОЖ АЈ. Још почетком 20. века,
Халфорд Макиндер, оснивач геополитике, исправно је
увидео значај геог рафског положаја одређене терито
рије која сама по себи носи одређене специфичнос ти.
Колико год одређени коридори који пролазе кроз пред
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метну територију предс тав љају одличну премис у и по
тенцијал за развој, толико предс тав љају и иск ушење у
домену различитих утицаја и претензија земаља у окру
жењу, на првом мес ту великих сила. Моравско-вардар
ска долина, кроз читаву историју, предс тав ља један од
најбитнијих коридора Европа – Блиски исток, предс та
вља „врата“ кроз која су пролазиле војске, у оба правца,
као и коридор за размену роба и добара. Такав положај
задржава и данас па самим тим остаје на лис ти највећих
приоритета великих сила. Веза предметног прос тора са
преплетеним интересима око мореу за који спајају Цр
но море и Средозем ље је већ добро позната историјска
конс танта. Најновија дешавања у вези са потенцијалним
токовима евроазијских (руских) енергената према Евро
пи, позиција НАТО базе у околини Урошевца, позиција
Руског хуманитарног цент ра у Нишу, конс тантно поми
њање изг радње ауто-пута Драч–Ниш (који можемо са
гледавати и како НАТО војну комуникацију од највећег
значаја)... свакако овај прос тор остав ља у жижи интере
са великих сила.
Пос ловично се запос тав ља и чињеница да се овај про
стор налази на историјском пут у продора Ватикана169,
оличеном у радикалном и агресивном прозелитизму170.
По правилу, све активнос ти Ватикана су покривене ве
169		Предраг Р. Драгић Кијук: „Латинско хришћанство и балканско
латинство“, Catena Mundi II, 419–447.
170		Јован Радонић: „Римска курија и јужнословенске земље од ХVI
до XIX века“
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лом тајне и, превасходно захваљујући незаинтересова
нос ти наших политичко-верских структ ура, намере се
уочавају тек кад дође до фазе реа лизације, што се кроз
историју показало као прекасно и увек је узроковало не
станак и/или миг рацију великог броја Срба171. У склопу
с тиме, разумевајући Екмечићеву карактеризацију да је
„вера вододелница нација“ и напоре Аустроугарске и ко
мунис тичког режима у СФРЈ на формирању македонске,
босанске172 и албанске нације173, неће нам бити тешко
препознати процесе који се и данас дешавају, поготово
у домену нас тавка процеса формирања нових „нација“,
ускраћивања националних и верских права Срба, фор
сирања канонски непризнатих цркава науштрб СПЦ, на
мера канонизације нацис тичких бискупа174 и сл.
РЕГИОНАЛНИ ПОЛОЖ АЈ. Македонија је окруженa
државама и народима који, сви редом, нис у решили
своје национално питање. Процеси, који су у Западној
Европи завршавани крајем 19. века (уједињење Итали
је и Немачке), на нашим прос торима су закаснили и ни
када до краја и темељно нис у завршени и предс тав љају
чврс ту основу за извесне будуће сукобе. Део тог пробле
171		Виктор Новак: „Магнум кримен I-II“
172		Томислав Краљачић: „Калајев режим у Босни и Херцеговини
1882–1903.“
173		Теод
 ора Толева: „Утицај Аустроугарске империје на стварање
албанске нације 1896–1908.“
174		http://hr.n1info.com/a253252/Vijesti/Kanonizacija-Stepincaide-dobro-u-pravom-smjeru.html (сајтови у вом пооглављу посећени
10 07 2018)
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ма лежи како у промени концепта националног уједи
њења (који се у 19. век у базирао на истом или сличном
језик у док је у потоњем 20. век у преов ладала верска
основа) тако у интересима великих сила којима је Бал
кан увек служио као монета за потк ус уривање, намири
вање и компензовање у том тренутк у битнијих интереса
не нeкој другој страни света. Додајући на све ово чиње
ницу да Македонија има отворена питања са, буквално,
свим суседима (са Бугарском питање језика, идентитета
и територија, са Грчком питање имена и историје – Грч
ка „Μεγάλη Ιδέα“, очигледно је јачање десних елемената,
Златна зора, подржаних од ГПЦ како по питању Маке
доније тако и по питању положаја Грчке у ЕУ, са Србијом
спор око непризнате МПЦ, дугогодишњег прогона СПЦ,
признања независнос ти Косово175 и подршка истом пред
УНЕСКО и потпуног ускраћивања верских права Срба,
проблем албанског иредентизма...) долазимо до зак ључ
ка да сит уација није добра. Убрзано ширење НАТО саве
за који, у изнудици кашњења у нас тупању према исток у,
став ља Македонију у жижу дешавања и пок ушаја суседа
да кроз услов љавања и ескалацију политичких пробле
ма ухвате пос ледњи воз испуњења својих националних
циљева везаних за предметни прос тор.
ИСТОРИЈСКИ ОКВИРИ. Српска држава прос тирала
се током средњег века у облас тима између Врбаса и Ла
ба те између Саве и Јадранског мора. У време највећег
175		http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/region/21052/i-ma
kedonija-priznala-nezavisnost-kosova.html
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успона средњовековне Србије, државна територија по
мерила се и проширила на југ долином Вардара до Егеј
ског мора. Упоредо са ширењем државне територије,
померало се и становништво.
Специфична тежина и важност прос тора данашње
Македоније је, ако не већа а онда свакако у нивоу зна
чаја Косова и Метохије, како за српски народ тако за
српску државност. У Македонији је велики део средњо
вековног нас леђа повезан са временом стогодишње вла
давине Немањића и њихових нас ледника.176
Османско освајање (14–15. век) довело је до таласа
народних сеоба. Из облас ти Вардара, данашњих Косова
и Метохије и делова Србије и Црне Горе мноштво хри
шћанског становништва иселило се у јужну Угарску (пре
свега Срем, Банат и Бачка), Славонију, Хрватску, запад
не крајеве Босне, данашњу Словенију. Српски народ је
већ 1557. добио мог ућност да оствари макар духовно и
црквено јединс тво у оквирима Пећке пат ријаршије која
је далеко превазилазила границе средњовековних срп
ских држава.
У оквирима Пећке пат ријаршије Македонија је ипак
била на етничкој периферији српског народа. У време
које је уследило Првом српском устанк у велика су досе
љавања у Србију, а међу облас тима из којих се досеља
вало становништво били су и крајеви данашње Македо
није. Почетак просветне акције српске владе почетком
седамдесетих година 19. века имао је приличан успех.
176		Владимир Ћоровић: „Историја Срба“

121

Ипак, одлука османске Порте да оснује егзархију и
предност пружи бугарској црквеној организацији, до
вела је до сукоба два национална покрета. Иако су до
1912. српске влас ти успеле да се изборе за устоличење
тројице епископа Срба у македонским епархијама, све
га око трећине правос лавних верника облас ти остало је
одано цариг радској пат ријаршији, док је бугарској на
ционалној цркви, егзархији верно било око две трећи
не. Пос ле укључивања облас ти данашње Македоније у
сас тав Краљевине Србије није било прилике за њихову
интег рацију. У југос ловенској монархији Македонија је
била запос тав љена. У Скопљу је основан Филозофски
фак ултет, али је питање Македоније било потиснуто те
шкоћама које је прожив љавала држава у односима Срба
и Хрвата. Админис тративни пок ушаји да се потисне по
себност становништва Македоније и сукоб са бугарским
комитама нис у трајно променили односе у облас ти.
Македонија се као одвојена целина појав љује кра
јем Другог светског рата, пос ле комунис тичке револу
ције. Давање државнос ти подразумевало је стварање
нове нације и успос тав љање самос талне цркве. Самом
комунис тичком режиму „Македонија и Македонци“ као
појам нис у били битни и нис у учинили ништа у дефини
сању тих појмова и стварању некакве основе пос тојања.
Једини „успех“ који је пос тигнут у тој „слепој улици ма
кедонске етногенезе“ јес те, изразито, одвајање појмо
ва „Македонац“ и „Србин“. Мант ра „југос ловенс тва“ и
прис туп „слаба Србија – јака Југос лавија“ створили су,
поред осталих, и СР Македонију без даљих идеолошких
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темеља пос тојања. За српски народ у НР и СР Македо
нији није било колективних права. Још у време СФРЈ по
стоје отворена питања и размимоилажења са Грчком
око назива те републике, али проблем никада није еска
лирао преко нивоа успутних замерки током међусобних
посета државних делегација. Пропаст комунис тичког
режима и распад СФРЈ су Македонију сачекали потпуно
неспремну, без обзира што је Македонија, рек ло би се,
„најлакше“ и без рата изашла из заједничке државе.
Референдумско питање којим је Македонија успо
ставила независност распадом СФРЈ је, осим термина
независност, садржало и питање потенцијалне (кон)фе
дерације и придруживања некој другој држави. Грађани
Македоније су већински одговори са „ДА“.
Мож да су, симболично и већ на првом корак у, одре
дили и исходиште.
ОДНОС МАТИЦЕ ПРЕМА СРПСКОМ НАРОДУ У МА
КЕДОНИЈИ. Нећемо пог решити ако кажемо да небрига
српске матице за наш народ на територији Македоније
траје непрекидно скоро девет деценија. Пос ле пада ко
мунис тичког режима и распадом СФРЈ сит уација се није
изменила. СРЈ је признала нову државу без пос тав љања
одређених услова у вези с положајем српског народа,
његовим политичким, култ урним и верским правима.
Тајни споразум Милошевић–Глигоров, по којем се та пи
тања не став љају на дневни ред, прави је показатељ (не)
деловања. Промене од 2000. године нис у донеле ништа
ново, чак се може рећи да се ситуацијa погоршава, по
словичном, незаинтересованошћу српске политичке но
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менк лат уре, забав љене илузијом европских интег рација
и пратећим мант рама, неретко лошим међународним
положајем, економским проблемима који су решавани
снисход љивим ставом према међународним кредито
рима, потпуном неактивношћу, никаквим или скромним
материјалним и финансијским издвајањима и одс ус твом
жеље за стварање стратег ије према Србима у рег иону
(не само у Македонији). Тренуци кад је и пос тојао обрис
некакве стратег ије и организованог прис тупа били су са
мо форма без икакве суштине, више као пот реба оправ
дања пос тојања, тадашњег, Минис тарс тва за дијаспору
него истинска жеља да се нешто конкретно учини. Све се
сводило на повремене посете и разговоре са одабраним
предс тавницима Срба из рег иона, више форме ради не
го у циљу преду зимања конкретних корака.
До дана данашњег прис туп се не мења, изос тају ре
акције на велике безбедносне изазове и провокације.
Срби у рег иону се, по правилу, корис те на српском уну
трашњополитичком плану пред изборе.
Богато српско култ урноис торијско нас леђе на тери
торији Македоније је потпуно препуштено забораву.177
Ретко организована слушања у Народној скупштини
Републике Србије на којима предс тавници српског на
рода из рег иона износе ставове и податке о свом поло
жају, предс тав љала су више форму него суштину. Помоћ
није уследила.
177		http://www.srbi.org.mk/sr/drushtvo/1762-srpsko-kulturno-na
sledje-u-makedoniji-prepusteno-zaboravu
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Мож да најфлаг рантнији недавни догађај који пока
зује потпуно одс ус тво разумевања проблематике тре
нутне владајуће номенк лат уре у Беог раду и жеље да
нешто учине, јес те посета предс тавника македонског
Собрања Скупштини Србије. Делегацију Собрања су, из
међу осталих, сачињавали Председник Собрања Таљат
Џафери и Иван Стоилковић, Председник комисије за са
радњу са Србијом. Изјаве предс тавника српског народа
из Македоније са једне стране, и Маје Гојковић, пред
седнице Скупштине Србије и Ане Брнабић, премијерке
Владе Србије са друге стране, дијамет рално су супрот
не. Званичници Србије су, у свом пос ловично снисход љи
вом ставу, истицали пријатељс тво и међусобну подршку
у евроатлантским интег рацијама, потпуно занемарујући
горуће проблеме српске заједнице које су „заборавили“
да истакну и за које шира читалачка и гледалачка пу
блика не би ни знала да их нис у чули од предс тавника
српске заједнице и то кроз серију интервјуа српским ме
дијима, ван званичног протокола.
Да ли ће, на предлог Ивана Стоилковића, бити слуха
да се оформи заједничка међудржавна комисија која ће
се бавити правима Срба у Македонији и Македонаца у
Србији, остаје да видимо.
Брига о Србима ван Србије је и уставна обавеза од 2006.
године178 око чега није учињено буквално ништа. И оно што
је понекад и урађено спада у категорију „боље да није“.
178		Митровдански Устав донет 30.09.2006.године, Члан 13. (http://
sllistbeog
 rad.rs/documents/ustav_republike_srbije_lat.pdf)
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ДЕМОГРАФСКА СЛИК А СРПСКОГ НАРОД А У МАКЕ
ДОНИЈИ. Према попис у из 2002. године у Македонији је
регис тровано 35.938 припадника српског народа. Они чи
не 1,78% укупног броја становника179. Од 1991. године, ка
да их је било 42.775 њихов број је опао чак за 16%. Поред
распада СФРЈ и пов лачења савезне админис трације, раз
лог опадању броја српског становништва треба тражити и
у асимилацији која траје несмањеним интензитетом.
Овај податак, међутим, више није довољно валидан
будући да је требало да се обави нови попис 2011. го
дине, али је он прекинут због политичких нес угласица
између албанских и македонских политичких структ у
ра.180 Проблем са пописом тј. албанским бојкотом лежи у
евент уа лним резултатима који би показали да Албанаца
на прос тору Македоније нема ни 20%. Наиме, пос ле пр
вог оружаног сукоба између албанских терорис та (АНА)
и снага безбеднос ти Македоније пос тигнут је „Охридски
споразум“ (13. 8. 2001) који је дао само привид мултик
ултурaлне приче јер, суштински, у себи носи потенцијал
поделе друштва по етничким основама јер фаворизује
албанску националну мањину. По том споразуму, изме
ђу осталог, прецизира се увођење албанског језика као
званичног у свим општинама где су Албанци барем 20%
становништва. Српски народ је од овог споразума имао
179		http://www.stat.gov.mk/
180		Прекинут попис у Македонији, РТС, 11. октобар 2011, http://
www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/970672/Prekinut+po
pis+u+Makedoniji.html
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корис ти само у две општине, Куманово и Старо Нагорчи
но. Фактички, та граница од 20% је прави разлог бојко
та пописа пошто је веома извесно да би попис показао
да Албанци не добацују до тих 20%. Према измењеној
преамбули Устава Македоније, све етничке заједнице а
међу њима и српска „преу зимају одговорност“ за будућ
ност државе.
Чињеница да грађани Македоније, а поготово при
падници српске заједнице, значајно лакше добијају бу
гарско држав љанс тво него српско показује како небриг у
матице тако веома агресивну асимилациону политик у
Бугарске.
Сходно свему наведеном, као и према подацима из
низа публикација „Македонија у бројкама“, у издању
македонског Државног завода за статис тик у, из године
у годину, подаци су све лошији и траг ичнији. За тачан
степен осипања и смањивања броја припадника српске
заједнице ћемо ипак морати сачекати први следећи по
пис. Вероватно ће нови Закон о двојезичнос ти (којим се
албански језик уводи као званичан на читавој територи
ји Македоније) учинити да ће Албанци прис тати на по
пис јер процес федерализације и разг радње македонске
државе (спровођењем „Тиранске платформе“) превази
лази одредбе „Охридског споразума“.
ВЕРСКА ПРАВА СРБА У МАКЕДОНИЈИ. Верска пра
ва Срба у Македонији не пос тоје. Забрањена је Српска
правос лавна црква, годинама траје прогон и пог ром над
свештенс твом (вишегодишњи прогон и тамничење вла
дике Јована – поглавара аутокефалне Охридске архие
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пископије која је у канонском јединс тву са СПЦ. Влади
ка Јован је иначе Македонац Јован Вранешевски). Већи
број пок ушаја („Нишки споразум“ и сл.), током пос лед
њих 26 година, да се проблем између СПЦ и канонски
непризнате МПЦ (која пос тоји од 1967. године) реши,
остао је без резултата.
У Србији, осим СПЦ и Напредног клуба, ни једна ор
ганизација нити инс тит уција није реаговала на ускраћи
вање верских слобода Срба и прогон свештенс тва.
ЕКОНОМСКА СИТ УАЦИЈА. Тешку економску сит у
ацију у Македонији српска заједница дели са осталим
грађанима државе. За познаваоце макроекономије ће
бити интересантан податак да је Македонија под пуним
пат ронатом и конт ролом међународних финансијских
инс тит уција још од проглашења независнос ти. За разли
ку од друг их држава у рег иону, Македонија је потпуно
испоштовала све налоге тих организација, свела је свој
дуг на веома низак ниво, али је економска и привредна
сит уација ипак и даље лоша, мож да и најгора у рег ио
ну. Мере ММФ-а и СБ-а нис у донеле никакве резултате.
Парамет ри који се и Србији намећу као крунски у доме
ну мерења успеха и развоја су се показали као потпуно
промашени, Македонија је најбољи доказ за то.
Такође, можемо уочити још једну законитост коју
влас ти Србије углавном потпуно занемарују. Политички
проблеми се мог у решавати само и иск ључиво политич
ким одлукама, никако економским. Никакве економске
одлуке неће решити политичке проблеме, поготово не
на прос торима где живимо.
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У економском погледу, од позиције Србије као нај
важнијег спољнот рговинског партнера Македоније, до
почетка 2013. године, односи Србије и Македоније кре
тали су се силазном путањом крајем јуна и почетком ју
ла 2013, када је Македонија донела уредбу о ограниче
њу увоза пшенице и брашна. Србија, као и друге зем ље
ЦЕФТА споразума, тада су запретиле реципрочним ме
рама. Влада у Скопљу донела је одлук у да укине спор
ну уредбу.181 Криза се поновила током 2017. и почетком
2018. године да би се на крају, пос ле узајамних опт ужби
и претњи Србије реципрочним мерама182, окончала не
каквим компромисом183, који остав ља мог ућност да су
коб поново ескалира.
КУЛТ УРНА ПРАВА СРБА У МАКЕДОНИЈИ. НВО Срп
ска заједница, Српски култ урни центар, Култ урно-ин
формативни центар „Спона“ (почео са радом априла
2010. године) и прог рам емисије „Видик“ предс тав љају
пос ледњи бедем одбране српског култ урног идентитета
у Македонији, поготово имајући у виду проблеме с који
ма се суочавају, веома скромна средс тва која у те сврхе
издваја Влада Македоније, појачане притиске албанског
фактора који све дубље улази у све поре македонске др
жаве и админис трације.
181		http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/pres-servis/vesti-od-zna
caja?lang=lat
182		https://www.danas.rs/ekonomija/ljajic-sutra-uvodimo-kontra
mere-makedoncima/
183		https://insajder.net/sr/sajt/vazno/10452/Beograd-i-Skoplje-po
stigli-dogovor-o-bra%C5%A1nu.htm
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Удружење Срба и Македонаца КУД „Свет и Сава“ Те
тово, КУД „Српски вез“ из Куманова и Удружена српска
заједница из Битоља су носиоци мног их акт ивнос ти у
циљу очувања српског националног идент итета у Маке
донији.
Најважнији догађај јес те Светосавска академија, ко
ја се одржава поводом националног празника Срба у
Македонији. То је апсолутно првок ласни национални и
култ урни догађај у рег ионалним размерама. Национал
ни празник Срба Македоније у организацији НВО Срп
ска заједница у Македонији и Српског култ урног цент ра
празнује се сваког 27. јануара широм Македоније, ор
ганизацијом тзв. „Светосавске недеље“ у више македон
ских градова. Најав љено је, међутим, да ће новим Зако
ном о државним празницима овај празник бити укинут!
Сваког 24. марта организује се помен жртвама НАТО
агресије на Србију и Црну Гору.
Промене које су се десиле пос ле избора из 2017. годи
не значајно погоршавају култ урни положај Срба, у првом
реду зато што су Срби потпуно изопштени како из јавног
и политичког тако и из култ урног живота Македоније.
Потпуно је ускраћено финансирање култ урних догађаја
од стране званичног Скопља. Најбољи показатељ сит уа
ције јес те податак да је Српска заједница у Македонији
за прос лаву националног празника (Дан Светог Саве), ко
ји је и државни празник, добили укупно 10.000 евра а за
обележавање годишњице битке на Кајмакчалану читавих
500 евра. У истом тренутк у, Македонци у Србији од срп
ске државе добили су 470.000 евра за своје активнос ти.
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Једини излаз који видимо из ове тешке сит уације јес те
да буде пос тигнут договор да Република Србија преу зме
бриг у о Србима и српском историјском нас леђу у Маке
донији, а Македонија о својим сународницима у Србији.
ПОЛИТИЧКО-БЕЗБЕДНОСНА СИТ УАЦИЈА У МАКЕ
ДОНИЈИ И СРПСКА ЗАЈЕДНИЦ А. Променама из 2017. го
дине, отимањем једине општине у којој су Срби вршили
власт пос ле понов љених локалних избора, изопштавањем
из јавног и политичког живота и напокон, избацивањем
српске заједнице из процеса редефинисања македонске
државе – политичка права и интег рисаност Срба дошли
су на најнижи ниво од осамос таљивања Македоније.
Политички положај Срба. Демократска партија Срба
у Македонији (ДПСМ)184, под вођс твом Ивана Стоилкови
ћа, од осамос таљења Македоније до данас, предс тав ља
најорганизованију странк у Срба у Македонији. Пос ле
избора 2002. године Срби ступају у Собрање а од 2006.
године су прис утни у Влади Македоније. Предс тавници
ДПСМ учес твовали су у вршењу влас ти у појединим оп
штинама, као што су Старо Нагоричано и Чучер-Сандeво
уз границу са Србијом. Треба нагласити да је ДПСМ у
својој борби за права Срба у Македонији, неретко, на
противничкој страни имао и одређене НВО структ уре из
Србије подржаване од званичног Беог рада.185
184		www.dpsm.info
185		Makedonija: Srbi nesložno proslavljaju Savindan, 26. 1.2011,
http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/112868/ Makedonija-Srbineslozno-proslavljaju-Savindan
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До избора нове Владе 2017. године, предс тавници
ДПСМ-а заузимали су неколико, релативно високих, ме
ста у македонској влас ти и админис трацији186. Са тих по
ложаја, помоћу веома скромних финансијских средс тава
које македонска влада опредељује за националне мањи
не, покушавали су да помогну поправљању мањинских
права Срба.
Током 2010, 2011. и 2012. године политички стат ус Ср
ба у Македонији није се значајно мењао. Као помак уна
пред треба споменути формирање „Мешовите комисије за
примену Споразума о мањинама“ који је на снази од 2005.
године. Чланови комисије именовани су јуна, односно но
вембра 2009. године. Средином априла 2010. у Скопљу је
са радом започео Култ урно-информативни центар Срба
у Македонији „Спона“. Током 2010. и 2011. нас тављено је
погоршавање односа између једине српске парламентар
не партије ДПСМ-а и дела српског невладиног сектора, уз
који стоје предс тавници званичне Србије. Сукоб је био ви
дљив за време прос лаве „Дана Св. Саве“, када је ДПСМ
организовао централну прос лаву у Скопљу, на којој је го
ворио и македонски премијер Груевски, док је Централни
савет Срба прос лаву, на којој су присус твовали предс тав
ници Владе Србије, организовао у селу Кучевиште.
Децембра 2010. године још једном је дошла до из
ражаја србофобија у делу македонске политичке елите.
186		Положај Срба у окружењу – Министарство за дијаспору Репу
блике Србије. После формирања тадашње владе представник парти
је постао је заменик министра културе, а њени кандидати су на челу
неколико важних јавних предузећа.
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Када је председник ДПСМ у Собрању изјавио да се „Ка
мени мост“ у Скопљу зове још и „Душанов мост“, пос ла
ница Социјалдемократског савеза Македоније (СДСМ),
Радмила Шекеринска, иначе национална координатор
ка за евроатлантске интег рације, рек ла му је „да иде у
Србију“, а касније и „да се одсели у Приштину“.187 Поред
тога што је пос ланик у Собрању и македонски држав ља
нин, Стоилковић је, баш као и његови преци, рођен у Ма
кедонији. Шекеринска се није извинила Стоилковићу и
јавнос ти, тврдећи да је реч о лажној опт ужби. Није ни
разрешена са високе дужнос ти. Званична Србија се, по
словично, није огласила.188
У изборној кампањи у Србији коа лиција око СНС у
свом чланс тву је имала и странк у Македонаца у Србији.
Ипак, иако је најавио, председник Републике Македони
је, Ђорђе Иванов, отказао је свој долазак на инауг ура
цију Томис лава Николића189. Демократска партија Срба
у Македонији која је у коа лицији са владајућим ВМРО187		Kome smetaju Srbi u Makedoniji?, 15. 12. 2010, http://www.
smedia.rs/spress/vest/284/Ivan-Stoilkovic-Radmila-Sekerinska-skan
dal-u-Sobranju-proterivanje-Srba-iz-Makedonije-lider-DPSM-Komesmetaju-Srbi-u-Makedoniji.html.
188		Makedonci sačuvali Srbomrsca!, 30. 12. 2010, http://www.sme
dia.rs/vesti/vest/53387/Ivan-Stoilkovic-skandal-u-Sobranju-DPSMDusanov-most-u-Skoplju-Radmila-Sekerinska-Makedonci-sacuvaliSrbomrsca.html.
189		„Ни Иванов не долази на Николићеву инаугурацију“, Блиц, 8.
6. 2012, http://www.blic.rs/Vesti/Politika/327490/Ni-Ivanov-ne-dola
zi-na-Nikolicevu-inauguraciju
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ом, чији је члан председник Иванов, замрзнула је зато
своје односе са председником Републике Македоније190.
Због неприс тајања Албанаца у Македонији да буду
пописани, прекинуто је одржавање пописа. Вероватно у
страх у да би се могло показати да чине мање од 20% ста
новништва, албански предс тавници су напус тили установе
задужене за одржавање пописа, а попис је прекинут.
Српска и македонска влада су се договориле око обе
лежавања годишњице почетка Првог балканског рата.
Ова одлука је тим важнија јер су споменици из тог вре
мена скрнав љени како од бугарских окупатора тако и од
македонских комунис тичких влас ти пос ле 1945. године.
Такође, организована ревизија и политичка злоупот реба
Балканских ратова каква је виђена пос ле 1990. године не
би била мог ућа да је из ње изос тала званична Македонија.
Информације којима располаже Напредни клуб говоре да
је званична Србија почетком јула 2012. заус тавила финан
сирање обнове спомен-комплекса Зебрњак.
Безбедносни изазови. Све већи број безбедносних изазо
ва и политичких криза у Македонији, које ескалирају на бази
етничких сукоба између Македонаца и Албанаца, негативно
утичу на положај, права и сиг урност српске заједнице.
Након што су 30. јуна 2014. изречене доживотне ка
зне затвора шес торици Албанаца опт ужених у случају

190		„Иванов бојкотује Николића, Срби Иванова“, РТС, 11. 6. 2012,
http://www.rts.rs/pag e/stor ie s/sr/story/11/Reg ion/1119538/Iva
nov+bojkotuje+Nikoli%C4%87a,+Srbi+Ivanova.html
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„Монс трум“191, Македонију су пот рес ли немири. Орга
низовани преко друштвених мрежа, албански демон
странти, широм Македоније, сукобили су се са поли
цијом и напали зграде државних инс тит уција тражећи
ослобађање и поновно суђење шес торици сународника.
У Скопљу и друг им македонским градовима дошло је до
сукоба албанских демонс траната и полиције, а протес ти
су добили и верско-ект ремис тичк у димензију192 која је
изазвала пажњу и забринутост и у друг им зем љама рег и
она.193 194 195 Иван Стоилковић, предводник једине српске
191		На обали Смиљковског језера у близини Скопља 12. априла 2012.
године пронађена су тела петорице Македонаца. Брутално убиство
изазвало је бурну реакцију јавности. Сместа су оптужени албански екс
тремисти. Сумњало се да је убиство одмазда за ранију погибију једног
Албанца у сукобу са полицијом. После неког времена, полиција је у
акцији „Монструм“ ухапсила групу осумњичених Албанаца. Поред то
га што је полиција од почетка настојала да, говорећи о томе да је реч о
исламским екстремистима, скрене пажњу са питања националне при
падности, поједини македонски аналитичари и незадовољни Албанци
покушали су да представе како иза свега стоје Срби и Србија. АЛБАН
ЦИ: КРИВИ СУ СРБИ И МАКЕДОНЦИ, Курир, 05.12. 2012, 16.
192		„Македонска полиција привела најближе сараднике владике
Јована Вранишковског“, Блиц, 21. 5. 2012. http://www.blic.rs/Vesti/
Hronika/324713/Makedonska-policijaprivela-najblize-saradnike-vla
dike-Jovana-Vraniskovskog
193		Интифада у Скопљу?, РТС, 5.07.2014
194 „АЛБАНЦИ: КРИВИ СУ СРБИ И МАКЕДОНЦИ“, Курир, 5. 12. 2012, 16
195„Стоилковић:`Клицање џихаду нема везе са правима Албана
ца“, Вечерње новости, 10. 7. 2014, http://www.novosti.rs/vesti/plane
ta.300.html:500129-Stoilkovic-Klicanje-dzihadu-nema-veze-sa-pravi
ma-Albanaca, сајт посећен 19. 7. 2014.
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парламентарне странке, упозорио је да протес ти Алба
наца у Македонији немају везе са демократским прави
ма и позвао, пре свега, суседне зем ље да пруже подр
шку македонској влади. Стоилковић је такође упозорио
да „све што се у будућнос ти буде дешавало Македон
цима на овим прос торима дешаваће се и нама (Срби
ма – напомена НК), свако евент уа лно страдање нам је
заједничко“. Оваква етничка напетост погоршава општу
сиг урност у Македонији, а посебно је претња за мањин
ске заједнице, међу којима је и српска.
Српска мањинска заједница и српска обележја су,
заис та, били предмет напада од стране екст ремис тич
ких шовинис тичких албанских група и организација.
Непосредно након што је, почетком децембра 2013,
откривен споменик цару Душану у цент ру Скопља, реа
говало је неколико албанских група и организација које
су потврдиле да је реч о „окупатору Западног Балкана“
који нема шта да тражи у Скопљу196. Потом је група од
тридесетак Албанаца оштетила споменик. Пос тав љање
споменика албанске организације оцениле су као одраз
„србофилије“ и узели га као доказ антиа лбанског карак
тера пројекта „Скопље 2014“.197
Јануара 2014. председник скопске општине Центар
(на чијој територији се налази „Мост цивилизација“ са
29 скулпт ура значајних историјских личнос ти) најавио је
уклањање споменика цару Душану и још једанаест спо
196		„Цар Душан смета Албанцима у Скопљу“, РТС, 7. 12. 2013
197		Исто.
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меника јер, како је навео, „нема док ументације ко их је
наручио, урадио и пос тавио“.198
Тадашња најава председника општине Центар (Ско
пље) да ће споменик Цару Душану у оквиру пројекта
„Скопље 2014“ бити уклоњен, биће у будућнос ти реа ли
зован, најавом новог Минис тра култ уре у новој влади да
ће комплетан пројекат доћи под ревизију.199
Маја 2015. године дешава се нови албански терори
стички акт на територији Куманова. Битно је нагласити,
наведени албански терорис ти (којима су командовали до
бро познати припадници терорис тичке ОВК) дошли су са
територије Косова-УНМИК на територију Куманова где се
налази већина српског народа који живи у Македонији.
Индикативно је да се регион терорис тичке акције налази
на десетак километара од америчке војне базе „Бондс тил“
и немог уће је да америчка војска није уочила припреме
и намере терорис та. Пос тоје незваничне информације да
су и српске безбедносне службе обавес тиле колеге из Ма
кедоније о припремама за овај акт, да би на питање маке
донских служби о истинитос ти ових навода, НАТО посада
из Урошевца одговорила да немају такве информације.
Суштински, та „побуна“ се могла тумачити као опо
мена тадашњем премијеру Груевском због његових пла
нова за изг радњу „Турског тока“. Такође, тај догађај
предс тав ља почетак промене влас ти у Македонији који
треба да се одиг ра пос ле наредних избора.
198		„Скопље, скидање Цара Душана“, РТС, 24. 1. 2014.
199		„Таласање“, Радио Београд, емисија, 28. 6. 2017.
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Најозбиљнију реакцију на наведени сукоб у Македо
нији исказала је Руска Федерација чије је минис тарс тво
спољних пос лова истак ло да „на овакво стање у Маке
донији најпре утиче озбиљан недос татак владавине пра
ва и безбеднос ти на Косову што је очигледно пос ледица
нерешеног косовског проблема у целини“.
Током 2015. и 2016. године, у Скопљу је у ток у „обе
лежавање“ и „маркирање територије“ верским симболи
ма, пребројавају се цркве и џамије. Албанци су на ме
сту планираних радова за подизање 55 метара високог
крс та заравнали темеље за изг радњу, порушили ограду,
на мес ту крс та пос тавили камп и заболи зас таву Алба
није, чиме су директно прекршена права правос лавних
хришћана на слободу вероисповес ти, управо гушењем
те слободе оваквим акцијама и агресијом на религ ијске
симболе.
Фебруара 2015. године у Скопљу су осванули бил
борди на којима је писало „Стоп српској асимилацији
македонске нације“ за које се претпос тав ља да су дело
оснивача ВМРО и бившег Премијера Љупча Георг иев
ског. Наведени билборди су узнемирили српску заједни
цу. По правилу, Влада Србије није реаговала.
У светлу овог догађаја наведимо нешто касније ре
зултате ист раживања из 2017. године.
Како преносе портал „Спутник“ и лист „Данас“ из Ср
бије, од 27. 6. до 3. 7. 2017. године, агенција „М Проспект“
је спровела телефонску анкет у за македонску телевизи
ју „Телма“. Према наведеном ист раживању, од укупног
броја испитаника, 44,3% се изјаснило да је Србија у нај
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већој мери пријатељски нас тројена према Македонији,
док је исти одговор за Албанију дало 14,8%, за Бугарску
11,2%. 17,9% испитаника је рек ло да ниједан сусед није
пријатељски нас тројен према Македонији.200
Подсетимо на „Анализу акт уе лног политичко-без
бедносног стања на Балкану“ из маја 2017. године у
реа лизацији Напредног клуба201 као и осуду негативне
кампање усмерене према српским странкама и полити
чарима202.
Криза, избори и формирање нове владе 2017. године у
којој Срби нис у зас тупљени и политичко преу зимање вла
сти, пос ле другог круга локалних избора, у јединој оп
штини коју су водили предс тав љају прекретницу, Срби су
потпуно изопштени из јавног и политичког живота, скрај
нути из процеса редефинисања македонске државе.
Позицију председника комисије за сарадњу са Срби
јом, при македонском Собрању, Иван Стоилковић кори
сти максимално како би поправио политички положај
Срба и указао на све тежу сит уацију.
Проблем имена. Од референдумског питања и не
зависнос ти, македонска држава и македонски народ
показују слабост. Македонија је нес табилна држава са
политички дубоко подељеним већинским македонским
200		https://rs.sputniknews.com/region
 i/201707061111810648-ma
kedonija-anketa-simpatije-srbija/
201		http://www.napredniklub.org/wp-content/uploads/2017/05/
Analiza-stanja-u-region
 u-NK-maj-2017-final.pdf
202		http://www.napredniklub.org/staljinisticke-intrige-i-kampanjaprotiv-ivana-stoilkovica/
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народом, отвореним спорним питањима са свим сусе
дима и са израженим проблемом изос танка историјске
етногенезе (питање имена) и проблемом идентитета.
Нико од македонских политичара у пос ледњих 27 годи
на, колико Македонија пос тоји као независна држава,
није учинио ништа у циљу решавања тих проблема. Тако
нешто није се могло очекивати од пробугарске ВМРОДПМНЕ (чији је оснивач Љупчо Георг иевски у међувре
мену пос тао бугарски држав љанин и политичар, члан
бугарске странке десног цент ра ГЕРБ чији је лидер Бојко
Борисов), нити се може очекивати од СДСМ и Заева који
су нас ледници македонских комунис та.203
Питање имена које је било прис утно и пре осамос та
љења је потпуно ескалирало од првог дана самос тално
сти. Нађено је некакво „решење“ у конс трукцији „Бив
ша југос ловенска република Македонија“ (БЈРМ) више
у циљу великих сила да се доврши распад СФРЈ него да
се реши проблем између Грчке и нове државе. Још од
1992. године трају преговори око имена државе (1993.
године УН признале државу под именом БЈРМ) у Бечу204.
Посредник у преговорима је медијатор Метју Нимиц.
Током времена предлагана су различита потенцијална
решења која су сва пропала због немог ућнос ти да буде
превазиђен проблем пос тојања именице „Македонија“
у назову државе.
203		http://www.sdsm.org.mk/Istorija-na-partijata.aspx
204		https://www.blic.rs/vesti/svet/bez-napretka-o-imenu-makedo
nije/5q8fs3z
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Сукобљени интереси и дијамет рално супротни ста
вови изражени кроз пок ушаје Македонца да сачувају
државу, нас тојање Грчке да „erga omnes“ решењем спре
чи отимање дела своје заос тавштине, албански иреден
тизам оличен кроз процес федерализације и испуња
вања ставки „Тиранске платформе“ и напокон интерес
НАТО-а да што пре заокружи овај рег ион под свој кишо
бран тешко ће изнедрити решење релативно прихватљи
во свима. Лидери македонског народа кроз учлањење у
НАТО виде пос ледњу шанс у за опс танак државе једнако
као што су Албанци и Грци свесни да је пос ледња шанса
да нешто више добију пре тог потенцијалног учлањења.
Све су прилике да ће цена привременог опс танка те
државе бити у одрицању од имена „Македонија“ чиме
ће и онако слаби пок ушаји стварања идентитета маке
донског народа потпуно и финално пропас ти и пос ле
чега ће македонски народ, подложан бугаризацији и ал
банском иредентизму, временом потпуно нес тати зајед
но са државом. У том смис лу, судбина српске заједнице
у Македонији је иста као и за већински народ.
Како год се окончали преговори, резултат ће бити
више него сумњив у домену лег итимнос ти. Владајућа
номенк лат ура није обезбедила политички капацитет за
преговарање јер било какве договоре које пос тигну ће
тешко спровес ти на терену. За промену устава им је нео
пходна 2/3 већина у Собрању, сам председник Иванов се
противи уставним променама и, на концу, није форми
рана Републичка изборна комисија за шта је опет неоп
ходна 2/3 већина у Собрању а без које је немог уће орга
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низовати референдум који најав љују. Не заборавимо да
су уставне промене и „erga omnes“ решење ултимативни
захтев званичне Атине.
Дубока подељеност већинских Македонаца и одно
си са српским народом. Иако предс тав љају доминантну
већину, од барем 75%, серијом снисход љивих политич
ких потеза и потпуне потчињенос ти страном елемент у,
македонска држава је дошла у сит уацију да било каква
званична инс тит уција, зак ључно са Владом, не може
бити формирана без албанског елемента. Круну снис
ход љивос ти је предс тав љао „мајски споразум“ из 2008.
године по којем Владу морају формирати најјача маке
донска и најјача албанска партија. У одс удном тренут
ку, пос ле десет година примене, након парламентарних
избора 2017. године (класична „обојена револуција“ за
чињена флаг рантним кршењем Устава приликом избора
председника Собрања) и кад је било пот ребно скинути
са влас ти „непос лушни“ ВМРО-ДПМНЕ и премијера Гру
евског, поништен је и тај договор и на власт је дошао Зо
ран Заев, Председник СДСМ.
Безбедносна сит уација у којој се налази српски на
род је из године у годину све тежа, како албански еле
мент све више јача, а македонска номенк лат ура (пре
васходно због темељне подељенос ти) све више подлеже
притисцима и уценама, поготово „међународне зајед
нице“. Ниједан догађај који погоршава односе између
Македонаца и Албанаца не прође без увлачења Срба у
догађаје, директно или индиректно. Ти догађаји имају
за пос ледицу појачано насиље на прос торима где живе
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Срби и све чешће случајеве скрнав љења српских обе
лежја. Како се тензије између Албанаца и Македонаца
буду појачавале, тако ће и оно мало Срба што је остало у
Македонији бити угрожено.
Ни Собрање није поштеђено србофобске реторике
од стране предс тавника обе доминантне националне за
једнице. Повремене размирице између званичне Србије
и званичне Македоније, такође, остав љају негативне по
следице на политичка права Срба. Учешће у НАТО агре
сији на Србију, признање Косова, гласање за пријем Ко
сова у УНЕСКО, понекад и подршка званичног Беог рада
НВО сектору међу Србима, у конфронтацији са јединим
званичним предс тавницима Срба у македонским инс ти
туцијама, потпуно одс ус тво интереса званичног Беог ра
да за Србе у Македонији (чак и у случајевима флаг рант
ног нарушавања права, безбеднос ти и дос тојанс тва)
темељно уздрмавају положај Срба.
Не можемо а да не повучемо одређене паралеле у
дешавањима и интензивној антисрпској хис терији у Ма
кедонији и Црној Гори. За почетак уочимо симболик у,
подударност и повезаност догађаја. Правим инспирато
рима и налогодавцима, кроз читаву историју, идеја у том
смис лу никад није недос тајало. Исти дан кад се десио
упад у Собрање, злочинац и терорис та Рамуш Харадинај
(данас премијер терорис тичке творевине тзв. Косово)
пуштен је из притвора у Француској и црногорски пар
ламент је усвојио северноатлантски Уговор. Симболика
се нас тав ља у подударност македонског и црногорског
сценарија: у обе државе проблем са верским правима
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Срба и канонски непризнатим црквама (ЦПЦ и МПЦ),
пос ловично снисход љив став према према албанском
елемент у и „међународној заједници“, дубока подела у
већинском народу која се највише огледа у изгласава
њу свих „сумњивих“ одлука уз помоћ албанске мањине,
упад у Собрање – пок ушај „државног удара“ у Црној Го
ри, увлачење Срба у све сумњиве догађаје а кад то није
довољно за потпуну маскараду онда „проналажење“ ру
ског утицаја.
Конс тантно се владајуће номенк лат уре „боре про
тив вирт уе лног руског утицаја“, а све за рачун неког тре
ћег. Протеривање руских дипломата због, све су прили
ке, још једне у низу „false flag“ акције (слично недавном
„убис тву“ новинара Аркадија Бабченка) далеко и без
икакве везе са Македонијом откривају праву суштину
званичног Скопља – окупационо намесништво а не ле
гална и лег итимна влада једне суверене државе у Евро
пи 21. века.
2017/2018. Авг ус та 2017. године, предс тавници вла
сти тзв. Косова и македонски званичници потписали
су протокол о успос тав љању граничног прелаза „Стан
чић“.205
21. 8. 2017. сви запос лени из Амбасаде Србије у Ма
кедонији су повучени. МСП Македоније је добило нот у
од МСП Србије у којој се наводи да су службеници по

205		http://www.rts.rs/pag e/stor ie s/ci/story/1/pol it ik a/2839542/
sporazum-pristine-i-skoplja-o-granicnom-prelazu.html
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звани „на конс ултације“206. Том приликом Амбасадорка
Душанка Дивјак Томић није коментарисала одлук у већ
упутила на МСП и минис тра Дачића. Огласио се Пред
седник Србије Александар Вучић, наводећи да разлог
за пов лачење особља лежи у „офанзивном обавештај
ном деловању“, према доказима добијеним од српских
служби безбеднос ти. Наводи да су у наведене активно
сти умешане „велике силе“, нег ирајући да је мис лио на
Русију. Овај догађај се повезивао са потенцијалном но
вом кандидат уром коју је пред УНЕСКО требало неко да
поднесе у име Косова-УНМИК. Македонски званичници
су навели да ће приликом формирања става имати у ви
ду став ЕУ админис трације. Нови македонски Премијер
Заев је навео да ће Македонија гласати „неу т рално“, што
је предс тав љало заокрет у однос у на одлук у македонске
владе из 2008. године када су се изјаснили за пријем Ко
сова у УНЕСКО.
Интересантно је напоменути да је исти дан македон
ска агенција „Максфакс“ навела да је Влада Македоније
припремила предлог за пријем Косова у УНЕСКО, што
наводе као разлог за пов лачење особља Амбасаде.
Наведена афера се може тумачити као нас тавак
афере везане за сукобе у Собрању и прис ус тво официра
српске службе током наведених догађаја. Битно је на
поменути да је иницијатива Ивана Стоилковића да се
оформи Анкетна комисија, која би испитала догађаје и
206		http://www.blic.rs/vesti/politika/sputnjik-o-razlogu-povlacenjaosoblja-srpske-ambasade-makedonija-predlagac-ulaska/6re9nhj
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проверила ко је још био прис утан током немилих дога
ђаја, глатко одбијена од стране владајуће македонске
номенк лат уре.
Упитан, новембра 2017. године, каква је сит уација са
правима Срба у Македонији и да ли је нешто другачије
од доласка Зорана Заева на мес то премијера, Иван Сто
илковић одговара да се „много тога променило и то не
на боље“. „Нова власт нам је оду зела „Агенцију за ма
њинска права“ коју смо ми водили, оду зели су нам (ло
кални избори из октобра 2017. године) и једну општину
коју су водили Срби у Македонији (Старо Нагоричане)
и то под једном недемократском и неправедном кампа
њом“. Осуда ОЕБС-а је изос тала мимо позива и доказа
који су им презентовани.
Да сит уација буде гора, најав љује се доношење новог
Закона о празницима што ће превасходно имати за циљ
укидање Дана Светог Саве као националног празника Ср
ба у Македонији. Битно је напоменути да у овој акцији
недемократског отимања Општине, поред званичног Ско
пља, учес твују и неки српски елементи у Македонији.207
Крај 2017. године обележава криза нове македонске
владе. Оставши без подршке још једне албанске стран
ке, Влада остаје да „виси“ на два независна пос ланика.
Пос ле албанске странке „Беса“ и „Савез за Албанце“
(Зијадин Села) решио је да напус ти коа лицију.

207 http://srbin.info/2017/10/25/apel-iz-makedonije-antisrpska-poli
tika-nove-vlasti/
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Собрање је 15. јануара 2018. ратификовало Спора
зум о пријатељс тву, доброс уседским односима и сарад
њи са Бугарском.208 Индикативно је уочити да су обе
стране изјавиле да нис у задовољне споразумом? ! На
поменимо, реч је о Споразуму о пријатељс тву који су
1. авг ус та 2017. потписали Заев и Борисов и за који је
опозициона ВМРО-ДПНЕ тражила да се одбаци,209 а по
том и да се грађани изјасне на референдуму210 јер, како
кажу, не уважава македонске интересе, није призната
македонска мањина у Бугарској, Бугарима се омог ућава
прекрајање уџбеника за историју и сл. Недуго затим је
и бугарски парламент (једногласно!) ратификовао овај
споразум.211
„Они који су до јуче били опт уживани за ’бугарофил
ство‘ пос тали су ’србомани‘, а они који су били бивши
комунис ти који су били самозвани ’србофили‘ сада су
пос тали ват рени ’бугарофили‘. Зак ључили су уговор са
Бугарском и реа лизују ’Тиранску платформу‘. Тако да је
у новој македонској политици положај Срба сличан по
ложају Македонаца“, каже Иван Стоилковић.
208		https://www.blic.rs/vesti/svet/makedonija-ratifikovala-spora
zum-o-prijateljstvu-s-bugarskom/ndeey18
209		https://www.blic.rs/vesti/svet/makedonija-opozicija-trazi-po
vlac en je-dog ov ora-o-dob ros us eds kim-odn os im a-sa-bugars kom/
m0lf877
210		https://www.blic.rs/vesti/svet/vmro-dpmne-ce-traziti-referen
dum-o-dogovoru-sa-bugarskom/xdxbdb2
211		http://www.novosti.rs/vesti/planeta.299.html:706896-Bugar
ska-jednoglasno-ratifikovala-sporazum-sa-Makedonijom
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14. март 2018. године биће упамћен као „још један цр
ни дан за демократију у Македонији“.212 Мимо и противно
парламентарној, законској и уставној процедури, Собрање
је усвојило (64 гласа „за“, без „против“ и „уздржан“) Закон
о двојезичности који би Иванов, по сили закона, морао пот
писати. Немамо дилему да ће „међународни чувари демо
кратије“ у овом случају инсистирати на „законитости“.
Конкретно, конт раверзни председник Собрања је
самовољно одбацио све амандмане опозиције и ставио
закон на гласање. Мало је недос тајало да се и физички
обрачунају Никола Груевски и Таљат Џафери. Да ли ће
закон бити (и колико) спровод љив у пракси и које ће да
ље проблеме генерисати, остаје да видимо у будућнос ти
јер ће примена овог закона захтевати шире и дубље про
мене у македонском законодавс тву па и Уставу.
Током седнице, испред Собрања су биле одржане де
монс трације, скромне посећенос ти.
Македонски парламент је, по друг и пут, пос ле од
бијања председника Иванова да га потпише, усвојио
предлог Закона о проширењу упот ребе албанског јези
ка у Македонији на основу чега би он пос тао друг и зва
нични језик. Напоменимо да је, иако је био обавезан по
Закону, Председник Македоније и пос ле другог гласања
и потврђивања Закона у парламент у исти одбио да вери
фик ује. На потезу је Уставни суд Македоније који треба
да се изјасни по питању уставнос ти предметног закона.
212 https://rs-lat.sputniknews.com/komentari/201803141114900348makedonija-zakon-dvojezicnost/
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Званичници Владе и Собрања позивају на кривичну од
говорност Председника коју је немог уће активирати до
краја мандата. Евент уа лна смена такође није реа лна оп
ција јер је за то неопходна двот рећинска већина у Со
брању коју владајућа номенк лат ура нема.
„Тиранска платформа је, и поред тога што ’не пос то
ји‘, доживела то да почне да се реа лизује. А један од ње
них основних захтева, двојезичност, пос таје македонска
стварност. Од мултик улт уралне државе Македонија по
стаје двонационална“, изјавио је Стоилковић.213
Један од доказа за тако нешто предс тав ља понов љени
захтев Алија Ахметија, лидера владајуће албанске пар
тије ДУИ, да се у Парламент у осуди „геноцид“ над Ал
банцима пре 104 године. Оркес трирано и синхронизова
но се огласио и Мајко Пандели, Минис тар за дијаспору у
Влади Албаније, подржавајући наведени захтев.214
Сит уацију, коју ће на крају, и поред недавне рекон
струкције Владе, највероватније решавати ванредни
парламентарни избори, комплик ује и чињеница да је
ВМРО-ДПНЕ напус тио парламент (због хапшења њихо
вих чланова) и да не пос тоји неко ко би на дневни ред и
на гласање ставио поверење Влади. Губитак 7 пос ланика
нас води ка два мог ућа сценарија: ванредни избори то
ком 2018.године или ванредни избори заједно са пред
седничким изборима на пролеће 2019.године.
213		http://danas.rs/svet.1160.html?news_id=362613&title=Tiran
ska+platforma+po%C4%8Dela+da+se+realizuje
214		https://www.slobodnaevropa.mk/a/28861610.html
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Не треба занемарити да ни ова танка већина не пред
став ља препрек у за спровођење ставки из „Тиранске
платформе“ (Закон о двојезичнос ти) као што је остварен
план за укидање границе између Албаније и Македони
је. Мож да ће та танка већина и „стимулисати“ Заева да,
у сврх у што дужег опс танка на влас ти, убрза те процесе.
Чињеница је да ће га Албанци „пус тити низ воду“ чим
остваре планове које су зацртали довођењем Заева на
власт. Одличан показатељ је и став албанских партија,
које су напус тиле Владу, да ће подржати законе „од пре
судног значаја за Албанце“.215
Није немог уће да пос ле следећих парламентарних
избора Албанци испос таве захтев да нови премијер бу
де из круга албанских политичара.
Крајем 2017. и до средине 2018. године (у ишчекива
њу самита НАТО-а у јулу 2018. године), акт уа лизује се
питање будућнос ти македонске државе, поготово што
је доласком нове Владе урушен „Охридски споразум“ из
2001. године. Процес дег радације се нас тав ља. Дек ла
ративно залагање званичне Македоније за „европски
пут“ и учлањење у НАТО свакако неће помоћи македон
ској држави да се сачува, ни у приближном облик у какву
је познајемо данас.216 Једно од решења, којим лицитира
англосаксонска атлантис тичка номенк лат ура, јес те фе
215		https://rs-lat.sputniknews.com/regioni/201712291113989008makedonija-skoplje-albanci-zaev-vlada/
216		http://iskra.co/region/savetnik-slobodana-milosevica-plan-jebio-da-makedonija-nestane-odmah-posle-agresija-nato-na-srbiju/
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дерализација државе. У јавнос ти се помиње да је план да
се Македонија трансформише по моделу Белг ије. Тиме
би се нова држава сас тојала из две републике – на запа
ду од албанске Илириде, на исток у од македонске Ре
публике Македоније, док би прес тоница Скопље била
посебан, мешовити дис трикт. Имајући у виду да такав
предлог, како кажу, ВМРО-ДПМНЕ неће подржати, наи
лази се на нове тешкоће које значе неопходност проме
не важећег Устава на референдуму или у Собрању.
Велико је питање и те потенцијалне линије разг рани
чења међу федералним јединицама, нема сумње да би
то био пос ледњи корак пред стварање треће албанске
државе на територији Балкана а потом и „Велике Ал
баније“. Индиректна помоћ македонском народу може
бити и чињеница да стварање те нове албанске држа
ве на Балкану не одговара ниједном од суседа, потпуно
очигледно Србији, Бугарској која ће у критичном исто
ријском тренутк у окренути леђа евроатлантским хеге
монима, а ни Грчкој уморној од чланс тва у ЕУ и НАТО-у
и којој значајна албанска национална мањина на северу
предс тав ља потенцијалну „омчу око врата“. Ово је једна
од преломних тема за будућност, нешто што може на
правити потпуни заокрет и локални распоред снага на
Балкану, из нас ушне пот ребе за заус тав љањем једног
агресивног, дес труктивног и „див љег“ балканског еле
мента у нас тупању.217
217 https://rs.sputniknews.com/analize/201712281113976082-make
donija-federalizacija-podela-belgija-/
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ЗАК ЉУЧАК. Македонска држава је угрожена, до
минантно већински народ дубоко подељен, на власт је
дошла номенк лат ура која је значајно променила спољ
нополитичке приоритете, кренуло се путем реа лизације
„Тиранске платформе“, федерализације и распада др
жаве. Споразум о доброс уседским односима са Бугар
ском отвара широка врата даљој политици асимилације,
сада већ кроз „национални инжењеринг“ Бугарске у до
мену историје и историјских чињеница.
И онако климав и без чврс тих темеља, угрожен је
македонски национални идентитет. Веза са јединим те
мељем, Српском правос лавном црквом, прекинута је;
непризната МПЦ нема никакву мог ућност нити снаг у да
предс тав ља било какав кохезиони фактор.
Све мања српска заједница је потпуно скрајнута из
јавног и политичког живота, избачена из процеса редефи
нисања македонске државе и на сумњив начин ускраћена
једине општине (Старо Нагоричане) којом је руководила.
Ускраћују се финансијска средс тва српској заједници у до
мену култ уре и пројеката очувања идентитета и баштине.
Укидање „Дана Светог Саве“ из календара државних
празника и брисање српског народа са лис те конс тит у
тивних народа намећу се као следећи очекивани потези
нове македонске државне номенк лат уре, чиме ће суд
бина српског народа на прос тору данашње Македоније
бити запечаћена.
А све то наочиглед званичног Беог рада који није ни
вољан ни способан адекватно реаговати у циљу заштите
српског народа.
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ИЗВЕШТАЈ О ПРАВИМА
СРПСКОГ НАРОДА У СЛОВЕНИЈИ
ЗА 2017.–2018. ГОДИНУ
Током пос ледњих десет година положај српског на
рода у Словенији налази се на истом незавидном нивоу
без значајнијих позитивних тенденција. Срби су у кон
тинуитет у највећа мањинска заједница која је годинама
обесправ љена, и којој ни дан-данас није додељен инс ти
туционални стат ус националне мањине. Подаци из 2002.
године о броју Срба у овој Републици говоре да их је
тада тамо живело више од 38.000 становника, или око
2% укупне популације. Као потпуна конт радикторност
фиг урира чињеница да су Словенци признати као на
ционална мањина у оквиру државе Србије, иако њихов
број не прелази ни 4.000 становника218.
Посмат рајући десетогодишње временско раздобље
које је иза нас, мора се уочити да је било различитих
тенденција и догађаја који су мењали положај нашег на
рода, креирајући слик у која указује да је овај део ста
новништва подједнако занемарен од стране зем ље у ко
јој живи, као и од стране матице којој припада.
Током 2009. и 2010. године дешавали су се одређе
ни помаци који су давали наду Србима да ће коначно
218		Доступно на www.stat.gov.rs: „Становништво према национал
ној припадности“, Републички завод за статистику Србије, 2011.
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остварити своја права и добити оно што им следује. Је
дан од делимично позитивних корака јес те био и усва
јање Закона о уређењу стат уса држав љана нас ледница
СФРЈ који је оставио људима рок од три године да под
нес у захтеве за словеначке личне карте. На тај начин је
пок ушано да се под притиском међународне заједнице
исправи неправда која је учињена великом броју станов
ника Словеније који нис у имали уређен државни стат ус.
Почетком деведесетих година прошлог века тадашња
влада самос талне Словеније донела је одлук у у окви
ру које је дат рок од шест месеци да се рег улишу сва
док умента неопходна за стицање држав љанс тва ново
формиране државе. Сви који нис у испунили ове усло
ве, у наредним годинама су фактички били избрисани из
свих док умената, чиме су им прекршена основна људска
права. Брисање из рег ис тра се извршило тајним акти
ма Минис тарс тва унут рашњих пос лова Словеније 1998.
године, у тајнос ти, без саопштавања одлуке заинтере
сованим странама. Рок за подношење молбе за одште
ту и ревизију одлуке о брисању, у складу са законом из
2010. године, истицао је 24. 7. 2013, након чега је прео
стао значајан број оних који нис у стигли да у дефиниса
ном периоду поднес у сва кључна док умента. Овај закон
требало је да омог ући да се избрисаним становницима
врати право на стално пребивалиште, које им је неус тав
но оду зето. Европски Суд за људска права је током ове
године јасно дао налог држави Словенији да се закон
мора поштовати и да је пот ребно рет роактивно врати
ти ово право, као и мог ућност за добијање словеначког
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држав љанс тва. Изменама и допунама овог закона било
је обухваћено преко 25.500 становника, махом српске
националнос ти. До 2010. године 7.300 становника је до
било држав љанс тво, а 3.600 су поново остварили право
на стално пребивалиште.
Наредна, 2011. година, такође је донела нову наду
Србима. Наиме, у Љубљани је први пут након 1992. го
дине у једној школи организована нас тава на српском
језик у. То се десило у оквиру „Српског култ урног цен
тра Данило Киш“, где су наши сународници могли да се
упознају са матерњим језиком кроз допунску нас таву.
Према словеначком Закону о основном образовању из
1996. године, дозвољава се успос тав љање матерњег је
зика и култ уре кроз допунску нас таву у складу са Међу
народним споразумом. Иако недовољно одређена и не
прецизна, те подложна рес триктивним тумачењима, ова
одредба словеначког закона ипак остав ља какву-такву
мог ућност да се за припаднике српског народа обезбеди
нас тава матерњег језика и култ уре, и без промене Уста
ва Словеније. Припадници италијанске и мађарске ма
њине, остварују сва законска и инс тит уционална права,
иако их и има у значајно мањем броју него Срба. Током
2011. године Одбор Народне скупштине Републике Ср
бије је разговарао са делегацијом словеначког државног
збора, током којих су тражени модалитети путем којих
би се унапредио положај Срба у Словенији, и обрнуто.
До конкретних резултата нажалост није дошло...
Током 2012. године дошло је до погоршања положаја
нашег народа у Словенији. Наиме, у тој години, 28. јуна,
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Влада Словеније је укинула тело у коме су били пред
ставници непризнатих националних мањина219. Реч је о
савет у који је основан при Влади Словеније у складу са
Дек ларацијом о положају припадника националних за
једница народа бивше СФРЈ. Истог месеца Европски суд
за људска права је прес удио у корист једанаест лица ко
ја су пред судом водила пос тупак на основу неус тавног
брисања из Рег ис тра сталног пребивалишта Републике
Словеније, и наложио Словенији да законом рег улише
питање исплате одштете избрисаним лицима. Међутим,
у тим данима, тадашњи словеначки премијер Јанез Јан
ша је изјавио да држава нема новца за исплат у накнада
држав љанима бивших Република СФРЈ, и да у том тре
нутк у размат рају начин на који ће моћи да испоштују
одлук у прописану од стране Европског суда220. Конкрет
на прес уда је гласила да је држава у обавези да исплати
по 20.000 евра одштете шес торици од једанаест „избри
саних“, и 30.000 евра подносиоцима тужбе на име за
једничких трошкова. Када би се ове цифре примениле
на више хиљада оштећених грађана, лог ично се намеће
зак ључак да би то био значајан издатак за државну кас у.
Европски суд за људска права је такође овом приликом
обавезао Словенију да усвоји план обештећена оштеће
них грађана до 24. јула 2013. године. Као предлог за ре
219		Доступно на www.dnevnik.si: http://www.dnevnik.si/novice/ak
tualne_zgodbe/1042538717 (сви сајтови у овом поглављу посећени
су 10 јула 2018)
220 Доступно на www.blic.rs: https://www.blic.rs/vesti/svet/jansa-slo
venija-nema-novca-za-izbrisane-drzavljane-eks-ju-republika/j2hc4p1
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гулисање сопс твене противправне одлуке, држава је по
нудила износ од по педесет евра за сваки месец који су
„избрисани“ провели лишени законски оствареног ста
туса. Марко Новак председник Друштва избеглих пре
бивалаца из Словеније је изјавио да је Словенија свесна
своје обавезе, али да начин извршења исте не одговара
оштећеним особама221. Као резултат свега овога подне
то је укупно 645 нових тужби Европском суду за људска
права у Стразбуру.
Као један од најзначајнијих догађаја током 2013. го
дине, фиг урира посета Славке Драшковић, директорке
Канцеларије за дијаспору и Србе у рег иону, која је посе
тила Љубљану крајем маја 2013. године и том приликом
разговарала са словеначким званичницима о стат ус у
српског народа у Републици Словенији222. Она се та
да сас тала и са члановима култ урног друштва „Данило
Киш“, и посетила основну школу „Ливада“ у Љубљани,
у оквиру које се на допунским часовима изводи нас та
ва на српском језик у. Никола Тодоровић, предс тавник
Словеније у оквиру Скупштине Дијаспоре и Срба у ре
гиону је изјавио да ова посета предс тав ља прекретни
цу у досадашњим односима између српских друштава у
Словенији, као и инс тит уција матичне државе223. Наша
221		Доступно на www.blic.rs: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/slo
venija-ignorise-izbrisane-gradane/6ltyghm
222		Доступно на www.rts.rs: http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspo
ra/story/1518/vesti/1331996/slavka-draskovic-kod-srba-u-sloveniji.
html
223		Исто.
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предс тавница је том приликом добила уверавања да ће
ускоро доћи и до поновног формирања Савета у окви
ру кога би се налазили предс тавници непризнатих наци
оналних мањина, а који је укинут конт ра Дек ларацији
о стат ус у бивших конс тит утивних народа СФРЈ у Репу
блици Словенији. Тако су, пос ле доласка СНС-а на власт,
углавом завршиле активнос ти Србије према Србима у
који живе у Словенији.
Савет Европе је априла 2014. године у извештају о
мањинским језицима позвао Словенију да призна срп
ски, немачки и хрватски језик као традиционалне ма
њинске језике. Такође, Савет је предочио неопходност
за спровођење мера које ће појачати свест о мањин
ским језицима и образовању224. Током исте године, 2014,
спроведени су и парламентарни избори у Републици
Словенији, на којима је победу однела група око Мира
Церара. Нажалост, странка која окупља Србе је подржа
ла кандидат уру странке која није прешла цензус, чиме
су Срби изг убили мог ућност да директно учес твују у од
лукама које се тичу кључних државних питања.
Током 2015. године, тј. 20. фебруара, Савез српских
друштава Словеније је, у Дворани Државног савета у Љу
бљани, још једном поновио познат захтев да се Србима
додели право и стат ус мањинског народа. Убрзо након
овог догађаја, током марта месеца одржан је сас танак
председника словеначког Одбора за култ уру Драгана
224		Доступно на www.blic.rs: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/sa
vet-evrope-pozvao-sloveniju-da-prizna-srpski-jezik/0x91x2y
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Матића, и председника Одбора за дијаспору и Србе у
рег иону Скупштине Србије, Јанка Веселиновића. Наш
предс тавник је изашао са горе поменутим захтевом, али
овај сас танак није резултирао помацима на том пољу, и
супротно свакој лог ици Срби остају без права која им по
свим парамет рима припадају. Међутим, 2015. година је
донела и неке помаке, као што је потписивање међудр
жавног споразума између пензионих фондова двеју зе
маља о елект ронској размени података, што би требало
да олакша остваривање права грађана обе државе.
Кључни догађај за 2016. и 2017. годину и српски на
род у Словенији, предс тав љала је одлука о формирању
Националног савета Срба у Републици Словенији 3. ок
тобра 2016, чиме је званично прес тала да пос тоји прет
ходна кровна организација Савез српских друштава,
који је учинио много на пољу побољшања његовог поло
жаја. Главна питања која треба да буду у фок ус у ново
формираног савета односе се на инс тит уционално при
знавање основних права која припадају мањинама.
Извештај о правима српског народа
у Словенији током 2018. године
Положај СРПСКОГ народа у Словенији се ни у теку
ћој години није значајније променио. Исти проблеми
су и даље присутни, а нис у приметне тенденције које
би такво неповољно стање промениле. Парадоксалн
а ситуација за коју су одговорне како Словенија тако и
матична држава Србија не треба да чуди, с обзиром на
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 угогодишње проблемеса којимасесусрећу генерације
д
Срба широм бивших Република СФРЈ.
Званичне бројке из 2012. године говоре да у Словени
ји живи 38.964 становника који су се изјаснили као Срби,
што чини око 2% укупне популације. Претпос тав ља се да
је та бројка значајно већа, међутим мног и становници ко
ји се и осећају као Срби, не изјашњавају се тако из њима
знаних разлога. Свакако да је то делом пос ледица како
економских, тако и социјалних околнос ти које отежавају
живот уколико сте припадник неке мањинске групе.
Током 2017. године у Љубљани је формиран Нацио
нални савет Срба у Словенији, чијем оснивању су при
сус твовали и поједини чланови словеначког Парламента,
на челу са председником Парламента Миланом Бргле
зом, као и предс тавници Владе Републике Србије. За пр
вог председника Савета изабран је Бранис лав Рајић, који
је између осталог и пос ланик у Скупштини Словеније. То
ком септембра исте године одржана је прва скупштина
овог тела, када су донесене одлуке о стратег ији и начи
ну деловања овог удружења. Кључна тачка дневног ре
да била је расправа о Предлог у стратег ије за очување и
унапређење култ урног и националног идентитета српске
заједнице у Словенији, као и унапређење односа изме
ђу српске заједнице и инс тит уција Републике Словеније,
Републике Српске и Републике Србије225. Основни циљ
стратег ије је припрема и усвајање једног изу зетно бит
225		Доступно на www.stajerska.eu: http://stajerska.eu/2017/09/27/
nacionalni-savet-srba-slovenije-preuzeo-inicijativu/
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ног док умента, који ће у наредним годинама бити основ
за деловање не само српских друштава у Словенији него
и инс тит уција матичне државе Србије, и Републике Срп
ске, у правцу очувања идентитета Срба у Словенији, као
и решењу вишегодишњих стат усних проблема.
Почетак 2018. у Словенији обележила је посета де
легације Владе Србије на челу са премијерком Аном Бр
набић. Током посете је било речи о међусобној сарадњи
двеју држава и њеном развоју. Тада је наведено да је тр
говинска размена између Србије и Словеније повећана
за 16% у периоду од годину дана, и да је премашила суму
од 1,5 милијарди долара. Међутим и овде пос тоји пода
так који подс тиче забринутост. Међусобну размену пра
ти стални дефицит на штет у Србије. Имајући у виду раз
лик у у величини територија и броју становникa, јасно је
да је реч о феномену који завређује подробну анализу226.
Током ове посете догодио се и мањи инцидент. У днев
ним новинама Дело објав љен је текст под нас ловом „Вој
ни злочинци су српско природно богатс тво“. Овај догађај
сâм по себи предс тав ља опасност по Србе у Словенији
јер се на тај начин њихова нација предс тав ља у лошем
светлу, али још више забрињава чињеница да је овај ин
цидент прошао без реакције званичне Србије, или неког
од српских удружења у Словенији. Такође, у извештајима
о посети нема вестида је било говорао положају Србаи
евентуалној инстит уционализацији њиховог статуса.
226		Доступно на www.beog
 radski-glas.rs: http://beogradski-glas.rs/
poseta-srpske-premijerke-ane-brnabic-sloveniji-promasaj-brdu-kranja/
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Што се тиче школс тва и медијске прис утнос ти Срба
у средс твима информисања, не можемо говорити о зна
чајнијим помацима у тек ућој години. С обзиром на то
да Срби и даље немају стат ус националне мањине, њима
није омог ућено да слушају нас таву на матичном језик у,
већ такву мог ућност поседују једино посредс твом до
пунске нас таве у свега једној школи у Словенији. Исто
времено, зас тупљеност нашег језика на националној
телевизији не пос тоји првенс твено из поменутих стат у
сних разлога, док се као једино средс тво информисања
појав љују штампани и елект ронски медији на српском
језик у. Уз подршку Управе за сарадњу са дијаспором и
Србима у рег иону формиран је портал Наш глас, коме
ће основни фок ус бити култ урни догађаји и дешавања
која су битна за наше људе у Словенији227.
Положај Српске правос лавне цркве у Словенији се
није значајније мењао током претходних годину дана.
Територија Словеније се налази у оквиру Мит рополи
је заг ребачко-љубљанске, на чијем челу је мит рополит
Порфирије. Иако је претходних година било разговора
о издвајању љубљанске Мит рополије, до тога вероватно
неће доћи у ближем периоду, складно одлуци врха СПЦ.
Иако је СПЦ више векова прис утна на прос торима дана
шње Словеније, а самим тим и Срби као народ, званична
Србија и даље не показује спремност да реши неке од
кључнихпроблема са којима се Црква суочава. Једно од
227		Доступно на www.cenzolovka.rs: https://www.cenzolovka.rs/re
gion/nakon-gasenja-lista-srbi-u-sloveniji-pokrenuli-portal-nas-glas/
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спорних питања је и враћање земљишта СПЦ у Цељу и
Марибору,напросторунекадашњих храмова, срушених
током Другог светског рата. Овај простор је отуђен и
данас се на њему не налазе верски објекти, иако постоји
потреба за њима, баш као и право које Црква законски
поседује228.
Гледајући шире подручје бивше СФРЈ, Срби у Слове
нији нис у под тако великим притисцима, као њихови су
народници у друг им републикама. Економски разлози,
незаинтересованост матичне зем ље и политика саме др
жаве Словеније доводе до непрекидног пада броја Срба
на њеној територији. Истовремено, економски разлози
доводе и до нових долазака у Словенију са територија
где је нас тањен српски народ, те стога не треба очекива
ти драс тичан паду укупног броја тамошњих Срба.

228		Доступно на www.novosti.rs: http://www.novosti.rs/vesti/na
slovna/reportaze/aktuelno.293.html:708068-Slovenci-ne-vracajuSPC-zemlju-i-ikone
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ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ ПРАВИМА
СРБА У АЛБАНИЈИ ЗА 2017.–2018. ГОДИНУ
Према попис у из 2001. године у Албанији има
3.069.275 становника (нис у поу здани подаци етничког
сас тава). По том попис у Албанаца има 3.026.383 (98%),
Грка 35.829 (1,2%), Цинцара (Влаха) 992 и Црногораца
678. Према процени из 2011. године, у Албанији Албана
ца има 82,6%, Грка 0,9%, осталих мањинских заједница
1%, а неизјашњених је 15,5%. Непоу задост ових подата
ка говори о томе колико је Албанија неуређена и изоло
вана зем ља, говори и о томе колико се не поштују људска
и мањинска права, поготово права Срба.
У Албанији током ере комунизма религ ија је била за
брањена. На основу тога нема прецизних података о ре
лиг ијској припаднос ти становништва у Албанији, али се
процењује (непоу здано) да су већина Албанаца мус ли
мани 38,8%, правос лаваца 23%, а римокатолика 13,5%.
Асимилација Срба у Албанији је почела од Краља Зо
гуа, преко Енвера Хоџе, и траје до данашњих дана. Краљ
Зог у је декретом 1934. године укинуо на десетине срп
ских школа у Албанији и шест српских школа у Скадру, а
Енвер Хоџа је у својој диктат ури забранио сваки вид вер
ских активнос ти 1967. године, тако да су Срби буквал
но, као и друге мањине у Албанији, били принуђени на
асимилацију. Црква је одвајкада била стожер у очувању
Српс тва, а школа је описмењавала велике умове у срп
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ском народу. Без ове две инс тит уције српски народ је
далеко зашао у асимилацију, у Албанији.
У данашњем времену српски народ формално ужива
подразумевани мањински стат ус у Албанији као наци
оналној држави албанског народа (члан 3 Устава) мада
није изричито набројан у Уставу. Албански је званични
језик (члан 14 Устава). Члан 20 гарант ује мањинама пра
во на упот ребу и развој матерњег језика, као и удружи
вања у сврх у заштите сопс твених интереса и идентитета.
Комитет за националне мањине у сарадњи са мањин
ским заједницама припрема закон о мањинама, као и
прилагођавање будућег пописа питању субјективног из
јашњавања.
Према подацима Међународног монетарног фонда
из 2008. године, просечна бруто зарада у Албанији из
носи 339 долара номинално, а 571 по паритетној купов
ној моћи.
Срби су концент рисани у Скадарском округ у (Qarku
i Shkodrës), Скадарској (Rrethi i Shkodrës) и Великома
лесијској општини (Rrethi i Malësisë së Madhe). Попис из
1989. године забележио је само 100 припадника црно
горске мањине, док је 1991. пос ле отварања албанскојугос ловенског граничног прелаза Божај, само из око
лине Скадра прешло 1.671 лице тражећи азил, од чега
је пописано преко 1.500 грађана црногорско-српске на
роднос ти (остатак су чинили Мус лимани и Албанци из
мешовитих бракова). Насеља са великом концент раци
јом Срба су Врака, Каменица, (Стари и Млади) Борич,
Омара, Копљика; и на обали Скадарског језера живи ве
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лики број Срба, у самом Скадру. Може се слободно рећи
да само у околини Скадра живи преко 2.000 Срба, док
није познато колико их живи у Тирани, Љешу, Елбасану,
Фиру и друг им већим градовима.
Нас ледница Омоније, Партија уједињења за људска
права је грчка национална партија на тлу Албаније. Она
има добру сарадњу како са српском, тако и са осталим
националним мањинама.
Устројс тво СПЦ у виду викаријата је у изу зетно до
брим односима са Мит рополијом црногорско-примор
ском. Захваљујући том добром однос у, у Скадру су 2009.
године по први пут организовани Светосавски дани.
У Скадру је 2010. године започета трећа генерација
од око 70 полазника курса српског језика под финансиј
ским покровитељс твом Србије.
Предс тавници српске заједнице су учес твовали у ко
мисији за припрему предс тојећег пописа 2011. како би
омог ућили учешће Срба у истом, за шта су раније пос то
јале објективне админис тративне препреке.
РТС је снимио и више пута емитовао прилог „Скадар,
српска прича“ о српском култ урном нас леђу у околини
Скадра.
У Скадру је помоћу Амбасаде Републике Србије у Ти
рани прос лав љен Дан државнос ти на Сретење. Ректор
Беог радског универзитета, Бранко Ковачевић је, у март у
2010. направио званичну посет у српској заједници Ска
дра и обећао стручну асис тенцију у њиховим култ урним
напорима. У јуну 2010. је учинио исто и помоћник МСП,
Здравко Понош.
166

Буран период за припаднике свих мањина у Албани
ји, па и српске је био 2011. године.
Најпре је политичк у сцену Албаније обележило фор
мирање Црвено-црне алијансе (AKZ) Крешника Спахи
уа (алб. Kreshnik Spahiu), тадашњег заменика начелника
Врховног савета судс тва (до 10. 2. 2012). AKZ је ради
кално-националис тичка странка која се залаже за Ве
лик у Албанију и најближа је Самоопредељењу Аљбина
Куртија на Косову и Метохији. Штавише, она нег ира по
стојање мањина на тлу Републике Албаније.
Пошто је Законом о грађанском стат ус у из 2009. го
дине допуштена промена националне припаднос ти љу
дима који су раније били присилно уписивани као Ал
банци, око 4.000 припадника националних мањина је
поднело захтев за промену националнос ти у матичним
књигама.
У март у 2011. године су судови на југ у, у Ђирокас теру
и у Пармет у, где живи значајан број Грка и Цинцара, об
ус тавили процедуру промену националнос ти.
Председавајући обласних судова у Саранди, Пар
мет у и Скадру (подручја где су највише концент рисани
припадници српске, грчке и цинцарске мањине) тражи
ли су поништење одредби закона које су омог ућиле про
мену националнос ти. Уставни суд Албаније 01. 12. 2012.
године је уважио мишљења и фактички избрисао наци
оналност као правну категорију из албанских званичних
док умената. Резултат гласања у Уставном суду Албаније
је био шест према два. Предс тавници грчке, српске, ма
кедонске, цинцарске и египћанске мањине су најавили
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да ће своју битк у за уважавање уставних и међународ
них норми у погледу права за изражавање свог нацио
налног идентитета нас тавити у Стразбуру.
У међувремену је AKZ, почетком 2011. године, орга
низовала протес те широм Албаније на којима се захте
вало брисање питања о националнос ти, вероисповес ти
и матерњем језик у из закона.
Укидањем права националних мањина да се изра
зе о својој националнос ти и фашис тичким протес тима
AKZ-a, Албанија је показала да је тоталитарна држава.
У фебруару 2013. Дом Народне скупштине Републи
ке Србије био је домаћин Јавног слушања о политичким
и друг им правима српског народа у рег иону, на коме су
учес твовали и предс тавници Напредног клуба. Пав ле
Брајовић (у Албанији Павао Јакоја), председник углед
ног удружења „Морача-Розафа“ из Скадра, које се бори
за очување идентитета српског народа, на овом скупу
истакао је важне захтеве које српска мањина има према
албанској држави, али је и замолио Србију за помоћ и
подршку преко конкретно датих смерница.
Издвајамо најважније тежње које су Срби истак ли на
овом догађају:
тражи се поштовање одредби Оквирне Конвенције
Савета Европе „О заштити националних мањина“ коју је
Парламент Албаније ратификовао пре више од 10 годи
на;
треба омог ућити слободно национално и верско из
јашњавање, слободну упот ребу српског језика, писма и
националних симбола;
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Срби желе школовање на свом језик у у јавним шко
лама Албаније;
обезбедити мањинско политичко предс тав љање у
Парламент у Албаније;
Албанија да стане у заштит у култ урних добара и тра
диције на свом подручју;
држава Србија треба да потпише Споразум о зашти
ти националних мањина са државом Албанијом;
отворити школу на српском језик у у Скадру и Фијеру
која би инс тит уционално ушла у прог рам Минис тарс тва
просвете, науке и технолошког развоја Републике Срби
је;
финансирање српских удружења у Албанији, да по
принципу реципроцитета буде усклађено са начином на
који држава Србија финансира албанску мањину;
Србима из рег иона да ефикасније, без компликоване
процедуре, буду одобравана држав љанс тва Србије;
уз сарадњу са Српском правос лавном црквом омо
гућити успос тав љање непосредног духовног живота ан
гажовањем сталног свештеника у Скадру.
Под утицајем Европске уније, Албанија је у јануару
2014. године отворила школу на српском језик у. Шко
ла је основана 150 километара југозападно од Тиране,
у селу Хамил, надомак Фијера. Ту школу је 2014. године
похађало 60 српских ученика. Оснивањем српске шко
ле, у Албанији је учињен први значајан корак од стране
албанских влас ти према Србима.
На пролеће 2016. године је први пут у Скадру, пос ле 96
година служен парас тос изгинулим српским ратницима.
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У априлу 2017. године, на инсис тирање ЕУ, а ради да
љег напредовања Албаније у процес у прис тупања унији,
донет је Закон о заштити националних мањина, чиме се
Албанија сврс тала у ред свих осталих европских држа
ва по овом питању. У закону је експлицитно наведено да
се националним мањинама у Албанији, поред осталих,
смат рају и Срби. „Закон рег улише остваривање права
припадницима националних мањина у Албанији, у скла
ду са одредбама Устава Албаније, Оквирне конвенције
Савета Европе за заштит у националних мањина ратифи
коване 1999. године и међународних уговора из облас ти
људских права“, наводи се у текс ту Закона.229 Законом се
гарант ује предс тав љање и неговање култ ура национал
них мањина, етничких, језичких и верских карактери
стика и традиција, као и права у идентификовању лич
нос ти и образовању.
Устав Албаније на који се позива Закон о заштити на
ционалних мањина није се мењао у претходном перио
ду, па се пос тав ља питање да ли се он све време кршио
на штет у српског народа и његових права.
Крајем октобра 2017. године Арт ур Попај Поповић је
дао интервју за портал „Колумнис та“. Поповић је члан
Главног одбора Удружења српско-црногорске национал
не мањине „Морача-Розафа“ у Скадру. Он говори о томе
како акт уе лни председник Републике Србије Алексан
229		„Албанија признаје Србе као националну мањину“, Политика,
13. 04. 2017, http://www.politika.rs/scc/clanak/378350/Albanija-pri
znaje-Srbe-kao-nacion
 alnu-manjinu
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дар Вучић није одржао своја обећања, и како нема срп
ског конзулата у Скадру, српске куће, српског универзи
тета, званичне школе и телевизије у Албанији.
Арт ур Попај Поповић истиче како не пос тоји про
стор у албанском законодавс тву да се промене прези
мена. Његово презиме Попај је модификовано презиме
од презимена његових предака које је било Поповић.
Према речима овог Србина из Албаније, на пос лед
њем попис у је била казна од око 1.000 долара за људе
који се изјасне као припадници националних мањина, а
да то не мог у да докажу. Према попис у са почетка деве
десетих година 20. века, које је радило српско-црногор
ско удружење „Морача-Розафа“ Срба (углавном поре
клом из Црне Горе) има у Скадру и околини око 30.000.
Највише Срба има у самом Скадру, а највише људи пра
вос лавне вероисповес ти има у Враки. Врака је подручје
које обухвата пет села у близини Скадра. Током прет
ходних неколико година није било активнос ти српских
влас ти у вези са овим питањем.
Поповић напомиње да Срби из Албаније, не добијају
никаква средс тва од албанске државе за очување сво
је култ уре и свог националног идентитета. Срби из Ал
баније су 2017. године конк урисали за новчану помоћ
од Минис тарс тва спољних пос лова Републике Србије
(Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у рег иону) и
добили милион динара, а половину од тог новца дају на
зак уп прос торија српско-црногорског удружења „Мора
ча-Розафа“. У Албанији пос тоји само једна емисија на
српском језик у, а емит ује се само дванаест недеља у го
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дини, на сат времена. Узрок су лоше финансије нашег
народа у овој зем љи.
У децембру 2017. године, Влада Републике Србије је
упутила Албанији помоћ од 100.000 евра за санирање
пос ледица поплава, а поред новчане помоћи, упутила је
и помоћ у виду робе (500 ћебади, 500 прекривача, 250
врећа за спавање, 250 душека за спавање). Није било ре
чи о правима Срба у Албанији.
Биљана Живковић, аутор и писац, дала је крајем
марта 2018. године интервју за портал „Слободна Хер
цеговина“. Ова ауторка и списатељица је у пос ледњих
десетак година боравила двадесетак пута у Албанији и
преко педесет пута на Косову и Метохији. Носила је ху
манитарну помоћ, разговарала са људима и писала. Та
своја путовања је доживела као своју мисију, а највише
је боравила у Скадру, где је дос та тога научила. Живко
вићка говори о томе како је, када је први пут посети
ла Скадар (стару српску прес тоницу из 12. века) видела
полупорушену цркву која је у турским злим временима
претворена у џамију. Њу су животни путеви први пут од
вели у Скадар када је 2007. године организован скуп у
Беог раду на коме су прис ус твовали Срби из свих зема
ља расејања. Тада је упознала Пав ла Јакоја Брајовића,
председника удружења Срба и Црногораца „Розафа“
из Скадра. Брајовић, по професији инжењер и адвокат,
угос тио је, заједно са осталим Србима и Црногорцима,
Биљану Живковић у Албанији, где је посетила школу на
српском језик у која је тада почињала са радом; у њој су
предавали професори из Црне Горе који су добили от
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казе у „Српској Спарти“ због против љења пос тојању цр
ногорског језика. Она каже да су Срби у Албанији упла
шени и у незавидном положају, запос тав љени од стране
матичне државе.
Ауторка и списатељица говори о томе како је упозна
ла дос та Срба правос лавне али и римокатоличке и муха
меданске вере који су свесни да су Срби, и да су научили
српски језик који се преносио тајно у кућама са колена
на колено. Српски језик, писмо, правос лавна религ ија
и остале особенос ти које чине идентитет нашег народа
биле су забрањене у Албанији деценијама.
Она истиче да је за нашу српску школу у Скадру нај
зас лужнија Мит рополија црногорско-приморска, на че
лу са мит рополитом Амфилохијем. Поред мит рополита
Амфилохија и његове Мит рополије која је увек била ту
за Србе из Албаније када њихова матица затаји, велики
допринос су дали професори књижевнос ти из Беог рада,
поједини новинари и писци. До ове године кроз српску
школу је прошло 1.500 ђака, а библиотека српске шко
ле за сада има око 2.500 књига. Књиге из Србије, које
су везане за историју и геог рафију, забрањене су од ал
банских служби безбеднос ти да се уносе на територи
ју Албаније. Српска школа у Скадру упоредо стасава са
Српском правос лавном црквом у Враки.
Српско-црногорско удружење „Морача-Розафа“ је
имало завидан број друштвених активнос ти у пос лед
њих годину дана. Завидан у однос у на раније године.
Минис тар инос траних пос лова Републике Албаније
Дитмир Бушати је 20. 10. 2017. године посетио и одржао
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сас танак са удружењем Српске мањине „Морача-Роза
фа“ у оквиру презентације новоусвојеног Закона о пра
вима и слободама националних мањина. Том сас танк у
су прис ус твовали и предс тавници ромске, египћанске и
црногорске националне мањине, које су уз нашу мањину
легално признате усвајањем Закона о мањинама.
Закон садржи дефиницију по којој се „националном
мањином смат рају групе држав љана Албаније с преби
валиштем у зем љи, које карактеризују сталне и старе
везе с албанском државом и испољавају другачије кул
турне, етничке, верске и традиционалне карактерис тике
и вољу да их сачувају и унапређују у заједници и инди
видуа лно“.
Поред опш теусвојених принципа и диспозиција
преу зет их из Конвенције Савета Европе о заш тит и на
ционалних мањина, а који се тичу права на слободно
самоизјашњавањ е, забране дискриминације, права на
слободно организовањ е и окуп љањ е, слободе верои
сповес ти, једнако и ефект ивно учешће у јавном живот у
зем ље, закон обезбеђује да у јединиц ама самоуправе
где мањине живе традиционално, буде организована
нас тава на језик у мањине, у складу с законод авс твом о
образовању док се критеријуми за одређивањ е оправ
даних захтева и броја ученика одређују одлуком Саве
та минис тара. Закон такође одређује и право национал
них мањина, поред права да самос тално оснивају своје
медијске инс тит уције, да буду зас туп љени у државним
радио-телевизијским прог рамима без дискриминације.
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Закон предвиђа упот ребу језика националних мањи
на у службене сврхе на територијама општина у којима
број припадника мањина зау зима 20% укупног броја у
тим општинама. То укључује упот ребу језика мањина у
топог рафским знаковима и називима у тим општинама,
као и реа лизовање службених комуникација и преписке
на тим језицима.
У име наше националне мањине, Пав ло Јакоја, пред
седник удружења Српске мањине „Морача-Розафа“ и
председник Правос лавног удружења „Свети Јован Вла
димир“ г. Симо Ајковић захвалили су се минис тру Буша
тију на иницијативи његовог ресора за израду и усвајање
увелико очекиваног закона о мањинама пос ле вишеде
ценијске адвокације коју су наша удружења вршила пре
ма органима државне влас ти за усвајање истог. Они су
изразили наду да ће нови закон обезбедити равноправ
не услове зас тупања, учешћа и интег рацију наше мањи
не с пуним правима у образовним, култ урним и социјал
ним аспектима живота зем ље.
Минис тар Бушати је нагласио политичке предрас у
де с којима су се сусрели током израде закона; међутим
реа лност и значај закона о мањинама у обезбеђивању
предс тав љања мањина је надв ладао критике, што до са
да није био случај. Он је истакао да је донет закон у дух у
с обавезама које произлазе из евроатлантских интег ра
ција и ради пуне имплементације Оквирне конвенције
Савета Европе о националним мањинама. Минис тар Бу
шати је на крају пренео свим предс тавницима нацио
налних мањина да рад на имплементацији овог закона
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неће стати у усвајању пот ребних подзаконских аката,
већ ће се посветити позитивном мењању стварног ста
ња, остваривању права националних мањина.
Амбасада Републике Србије у Тирани је 11. новем
бра 2017. године организовала церемонију поводом 99.
годишњице завршетка Великог рата којој су прис ус тво
вали предс тавници три српска удружења „Морача-Роза
фа“, „Свети Јован Владимир“ и „Јединс тво“. Они су поло
жили венце палим борцима Српске војске. Церемоније
овим поводом се одржавају широм Србије, Грчке и Ма
кедоније као сведочење жртава Србије и њеног народа
у окончању разарања и успос тав љању демократског по
ретка у Европи, и свет у.
У Тирани је 23. новембра прошле године одржана
прва скупштина заједничке привредне коморе Србија–
Албанија на којој су, поред бројних привредника, при
сус твовала и надлежна минис тарс тва из обе зем ље. На
сајму Панаир 2017. у Тирани је учес твовало преко сто
пос ловних људи и 41 компанија из Србије. Они су излага
ли своје производе и услуге из сектора пољопривреде и
прехрамбене индус трије, грађевинарс тва и машинс тва,
хемијске и елект роиндус трије, текс тила и фармације.
Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж је
истакао да је у однос у на 2016. годину, за трећину пове
ћан обим економске размене између Србије и Албаније,
али и да је повећан број заједничких привредних дру
штава и заједничких улагања.
На овом скупу није било речи о правима Срба у Ал
банији. Уколико је заис та сарадња на завидном нивоу
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између српске и албанске привредне коморе, то би била
веома повољна прилика да се омог ући Србима из Алба
није да имају запос лења и солидна примања, и да се уз
помоћ матице, кроз економски бољитак, изборе за поли
тичка и друга права.
У недељу 27. маја ове године, на празник Силаска
Светог Духа на Апос толе – Тројичиндан, свечано је про
слав љена слава Цркве Пресвете Тројице у Враки код
Скадра. Лит ург ију је служило свештенс тво Српске и
Албанске правос лавне цркве уз благос лов архиеписко
па албанског Анас тасија и мит рополита црногорскоприморског Амфилохија. Лит ург ији су прис ус твовали
верници из Скадра, Враке и околине, као и из Црне Го
ре, који су дошли да се окупе око своје Свете цркве да
саборно прос лаве овај дивни и благос ловени празник.
Отац Велимир у празничној беседи је чес титао празник
и славу цркве и заблагодарио архиепископу Анас тасију
на благос лову да се света Лит ург ија служи на српском
језик у. Пос ле Лит ург ије су прис утним верницима и деци
подељени пок лони и дрови, који су благос лов Мит ропо
лита црногорско-приморског г. Амфилохија.
Права и слободе грађана се деле на политичка, еко
номска, култ урна, лична права и слободе. Политичке
слободе и права грађана, као и лична права и слободе
грађана која су међусобно тесно повезана, у Албанији се
не примењују, поготово не код српског народа.
Срби у Албанији немају право на слободно политич
ко организовање, слободу штампе и право да колектив
но критик ују рад државних органа и функционера. Срби
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у Албанији од 1990. године немају предс тавнике у наци
оналном парламент у. Део кривице долази од албанских,
али и српских влас ти.
Лична права и слободе Срба у Албанији не пос тоје у
случају научног и уметничког рада. Слобода савес ти или
јавног изражавања мис ли не пос тоји кроз призму инте
лект уа лне слободе. Србима у Албанији је забрањено да
корис те литерат уру из историје и геог рафије, која дола
зи из Србије. Без интелект уа лних слобода нема развитка
друштва. Срби из Албаније доскоро нис у имали чак ни
формална права на слободу националног и верског изја
шњавања, као и осталих права која припадају национал
ним мањина у демократском плуралис тичком друштву.
У пос ледњој деценији су почела да јачају права срп
ског народа у Албанији, али само формално. Републи
ка Србија и ми као припадници српског народа, морамо
им помоћи да остваре суштинска права, како директно,
тако и индиректно преко међународних инс тит уција и
организација.
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ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ ПРАВИМА
СРБА У РУМУНИЈИ ЗА 2017.–2018. ГОДИНУ
Према пос ледњем попис у становништва у Румунији
примећује се демог рафски пад. Подаци са пописа ста
новништва и имовине који је одржан 2011. године, пока
зују да у Румунији живи скоро шест милиона становника
мање него на претходним.230 Демог рафски пад броја Ср
ба у Румунији се континуирано осликава од 1992. године
када их је било пописано 29.080, на попис у 2002. године
22.256 становника се изјаснило као Срби, а на пос лед
њим 18.079. Пад наталитета, морталитет, посебно у се
оским срединама, асимилација путем мешовитих бра
кова, али и миг рације ка западним зем љама ЕУ основни
су узроци смањења броја Срба. Ипак, на песимис тичну
статис тик у немог уће је утицати, те и предс тавници Срба
у Румунији оправдано страх ују да у наредних пар деце
нија мож да више неће бити Срба у Румунији.
Срби су махом насељени у четири жупаније у Бана
ту. Према подацима са пос ледњег пописа највећи број
Срба живи у жупанији Тимиш, њих 10.102, или 55,88% од
укупног броја становника. У жупанији Караш-Северин
живи 5.036 Срба, односно 27,86%, у жупанији Мехединц
230		http://www.rec ens am ant rom an ia.ro/wp-cont ent/uplo
ads/2013/07/REZULTATE-DEFINITIVE-RPL_2011.pdf (сви сајтови
цитирани у овом поглављу посећени су 09 07 2018).
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996 или 5,56%, док је у жупанији Арад нас тањено још
849 Срба или 4,7% од укупног броја Срба у Румунији. У
осталих 29 жупанија живи 6% Срба, односно њих 1.097.
Највећи број наших сународника према животној доби
припада групи одрас ли (од 14 до 60 година), њих 56,97%.
Следе они у тзв. трећој животној доби (више од 60 годи
на), њих 34,62%, док је најмање најм лађих (0 до 14 година)
8,41%. Иако пос тоји одређено уравнотежење према поло
вима, жене су бројно превагнуле у старијим годинама.
Срби су трећа најобразованија национална мањина у Ру
мунији и 99,19% је писмено. Чак 98,38% завршило је школо
вање одређеног степена, па 55,27% наших сународника има
бар десет разреда школе, док је високошколски образовано
15,81%. Од броја пописаних који су се изјаснили као Срби
2011, приближно 60% наводи српски језик као матерњи.
На попис у 2011. активног становништва, у узрас ту у
ком су способни за привређивање било је 42,12%, а већи
на је запос лена (93,98%). Пасивно становништво је број
није, 57,88%, али махом га чине пензионери (56,43%),
ученици и студенти. Од Срба који привређују, 68,93% је
запос лено, 797 раде у сопс твеном домаћинс тву, а при
ватних преду зетника има 1.365. Сходно занимању, нај
бројнији су зем љорадници, затим занатлије, квалифи
ковани радници, техничари, мајс тори, док стручњаци са
интелект уа лним и уметничким занимањима чине 17,95%
српског становништва.
По узору на европско законодавс тво, остварење ко
лективних права Срба и друг их националних мањина у
Румунији законски је рег улисано Дек ларацијом о наци
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оналним мањинама. Дек ларација гарант ује заштит у ма
њина од било ког облика дискриминације, насилне аси
милације или сег регације, и остваривање права попут
права на образовање на матерњем језик у, верског и мо
ралног образовања деце припадника мањина. Међутим,
Румунија још увек није усвојила посебан Закон о нацио
налним мањинама, који би требало прецизније да утвр
ди мањинска права. Пројекат овог закона прилично дуго
чека у Парламент у. Према речима српског пос ланика у
Парламент у, разлог што се толико дуго чека на доноше
ње закона може се пронаћи у максималис тичким захте
вима мађарске националне мањине и њених предс тавни
ка. Званична Србија се није укључила у овај процес.
Ипак, у оквиру сис тема инс тит уционалне заштите
мањина у Румунији, успос тав љен је Савет за национал
не мањине, у чијем раду учес твују три предс тавника ма
њинских заједница предс тав љених у парламент у. Улога
Савета је ојачавање веза између националних мањина
и њихових организација, као и анализа и подршка ак
тивнос тима које се тичу образовања мањина на матер
њем језик у. Предс тавници Срба у Румунији су претход
них година наглашавали да су задовољни радом Савета,
посебно радом његове Правне комисије чија је улога да
верифик ује и указује на битне сит уације које се односе
на права и активнос ти националних мањина. Као посеб
но значајан, истицан је рад Департмана за међуе тничке
односе231 који је формиран при Влади Румуније.
231		http://www.dri.gov.ro/en/
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Срби су у Румунији прилично добро интег рисани у
државне инс тит уције. Учешће Срба у политичком и ин
стит уционалном живот у на локалном нивоу се одвија
путем политичких странака чији су чланови наши суна
родници, и путем Савеза Срба у Румунији, кровне срп
ске организације.
Према члану 62 Устава Румуније, којим се гарант ује
прис утност предс тавника националних мањина у парла
мент у, Срби имају једног предс тавника. Пос ланици ма
њина бирају се по принципу позитивне дискриминаци
је. На изборима 2012. српски пос ланик је освојио 8.500
гласова, иако је за улазак у парламент пот ребно 3.000,
што говори у прилог интег рисанос ти српске заједни
це. Он свој положај оцењује као равноправан у однос у
на предс тавнике осталих мањина али и друг их чланова
парламента. Члан је парламентарне групе националних
мањина са осамнаест друг их мањинских пос ланика и
потпредседник Комисије за култ уру, уметност и сред
ства информисања.
Према речима српског предс тавника, Славомира
Гвозденовића, чланови мањинске парламентарне групе
редовно се сас тају са минис трима (образовање, култ у
ра, админис трација и сл.), премијером и вицепреми
јером Румуније, а приликом сас танака разговара се
о специфичној мањинској проблематици: школс тво,
инфрас трукт ура, админис трација и пројекти. Тако је
остварен успех у очувању ретких школа, те дат допри
нос улагањима у локалну инфрас трукт уру.
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Предс тавници мањина редовно учес твују у доноше
њу нових закона, изменама или допунама пос тојећих.
У претходном периоду, Гвозденовић је био у сталном
контакт у са Асоцијацијом бивших депортираца у Бара
ган, активно учес твовао у доношењу коначне верзије и
изгласавању закона о правима те категорије наших су
грађана, где је и око три-четири хиљаде Срба имало би
одређене корис ти о ступању овог закона на снаг у, а за
једно са њима и преко хиљаду Срба бивших политичких
затвореника у Румунији.
Председник Србије Александар Вучић био је у јед
нодневној посети Румунији 8. марта 2018. године. Том
приликом се сусрео са председником Румуније Клаусом
Вернером Јоханисом, теме разговора су биле: проду
бљивање билатералне сарадње на политичком, економ
ском и секторском нивоу, процес прис тупања Србије ЕУ,
укључујући и румунско председавање Унији у првој по
ловини 2019, питање мањина у обе државе, питања од
заједничког интересовања која се тичу сарадње на За
падном Балкану, као и развој сит уације по питању Косо
ва и Метохије. Председник Вучић се пос ле разговора са
колегом Јоханисом сусрео и са румунском премијерком
Виориком Данћилом са којом је разговарао о евроинте
грацијама, економској сарадњи, билатералним односи
ма и положају националних мањина у обе државе. Двоје
саговорника конс татовали су да је неопходно радити на
отварању граничних прелаза и реконс трукцији и модер
низацији железничке инфрас трукт уре Беог рад – Теми
швар – Европски правац, као и о изг радњи ауто-пута Бе
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ог рад–Темишвар, саопштило је Председништво Србије.
Председник Вучић имао је и одвојене сусрете са пред
седником Сената Парламента Румуније Калином Попе
скуом Тарићеануом и са председником Предс тавничког
дома Парламента Румуније Ливијуом Драгнеом. Током
ове једнодневне посете, конс тантовано је да робна раз
мена између две зем ље континуирано рас те уз оцену
да пос тоји прос тор за унапређење сарадње у аутомо
билској, хемијској и грађевинској индус трији. У априлу
месецу Бук урешт је био домаћин квадрилатералног су
срета на коме су учес твовали председник Србије Алек
сандар Вучић и премијери Румуније, Бугарске и Грчке,
на коме је, како је саопштила румунска влада, фок ус
био на рег ионалним пројектима међусобног повезива
ња, прис тупању Србије ЕУ и европским перспективама
целок упног рег иона.
Током 2017. године у Србији је боравио минис тар од
бране Румуније Михај Виорел Фифор232, да би 31. маја
2018. године румунски минис тар угос тио Александра
Вулина233. Минис три Вулин и Фифор су, пос ле пријатељ
ских сас танака, најавили даљи развој и унапређење и
до сада успешне војне сарадње две зем ље и истичу да
су Србија и Румунија гаранти мира и стабилнос ти на
читавом Балкану, пише у саопштењу Минис тарс тва од
232		http://www.mod.gov.rs/lat/11920/ministar-vulin-rumunija-i-sr
bija-nemaju-nijedno-otvoreno-pitanje-11920
233		http://www.mod.gov.rs/lat/12641/nastavak-saradnje-sa-rumu
nijom-12641
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бране. Конс татовано је да Румунија има принципијелан
став одбијања признавања тзв. независнос ти Косова и
Метохије и да даје подршку нашој политици апсолут
ног одбијања прихватања формирања војске Косова. У
пос ледњих годину дана српски парламентарац је имао
прилик у да се сусретне са више минис тара и државних
секретара из Србије. Он одржава редован контакт са ге
нералним конзулатом Републике Србије у Темишвару,
амбасадом Републике Србије у Бук урешту, са амбаса
дом Босне и Херцеговине у Бук урешту (чији је амбаса
дор српски кадар), са Канцеларијом за дијаспору и Србе
у рег иону, као и са појединим култ урним инс тит уцијама
(Матица српска, САНУ, Удружење књижевника Србије и
сл.). Наводи да је сарадња са поменутим инс тит уцијама
коректна, међутим подв лачи да већина српског расеја
ња није задовољна гашењем Минис тарс тва за дијаспору,
те његовог свођења на Канцеларију која још увек нема у
потпунос ти решен стат ус.
Срби у Румунији нис у организовани у посебну поли
тичк у странк у која би зас тупала њихове интересе, па ту
функцију обав ља Савез Срба у Румунији чије је седиште
у Темишвару. Основне активнос ти ССР-а су неговање
националне свес ти, образовања на матерњем језик у и
култ урне баштине. Поред наведеног, ССР је зас лужан за
одржавање везе Срба у Румунији са отаџбином. На штан
ду Минис тарс тва спољних пос лова – Управе за сарадњу
с дијаспором и Србима у рег иону, на 62. међународном
беог радском сајму књига, одржаном под гес лом „Кључ
је у књигама“, Савез Срба у Румунији (ССР) предс тавио
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је своје издаваштво. У Савезу истичу да, иако малоброј
ни, Срби су веома активна мањина, и сврс тавају их у ред
највреднијих и најорганизованијих националних зајед
ница од двадесет званично признатих у Румунији.
Tоком Пос ловног форума 2017, одржаног у оквиру
манифес тације „Дани Војводине“, Огњан Крс тић, пред
седник Савеза Срба у Румунији, кровне организације
српске националне мањине са седиштем у Темишвару,
основане 1989. године, истакао је да турис тичке везе из
међу две суседне државе рас ту и дос тижу задовољава
јући ниво за обе стране. Он је оценио да је битно због
развоја целог рег иона, развијати и економску сарадњу.
Такође смат ра да треба порадити на инфрас трукт ури,
смештајним капацитетима, да се посете не би сводиле
на једнодневне излете или пролазни туризам, него да се
турис тима омог ући останак и који дан више. Крс тић је
убеђен да ће прог рами ЕУ и рег ионални прог рами омо
гућити потенцијалним улагачима да то ураде и побољ
шају и ту врс ту понуде. Европска прес тоница култ уре
је највећи пројекат Европске уније у облас ти култ уре. И
Нови Сад 234 и Темишвар235 у годинама које долазе имају
велик у шанс у да организацијом заједничких прог рама
пос тану пожељна дес тинација за турис те из читавог све
та. Турис ти би могли, неколико дана да проведу у јед
ној, а неколико дана у другој прес тоници, да се упознају
са историјом Баната, заједничком за оба народа. Огњан
234		http://novisad2021.rs/
235		http://www.timisoara2021.ro/
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Крс тић смат ра да ће ти прог рами заживети заједничким
напорима два града и две општине, већ ове године.
Из године у годину ССР је организовао бројне култ ур
но-уметничке манифес тације са циљем очувања нацио
налног идентитета. Румунска држава финансијски по
држава активнос ти српске заједнице окупљене око ССР
наменским субвенцијама за финансирање култ урних и
уметничких прог рама и покривања трошкова плата за
пос лених при релевантним инс тит уцијама. Субвенције
Румуније су и даље највећа финансијска помоћ Савезу
Срба, а прошле године субвенције Савезу износиле су
чак око 700.000 евра. Као и претходних година, није би
ло директних улагања из отаџбине у подручја насељена
Србима.
Верске слободе су загарантоване свим Србима у Ру
мунији на основу Закона бр.489/28.12.2006 о верским
слободама. Темишварска епархија Српске правос лавне
цркве јес те званично призната вероисповест у Румунији
и ужива сва законска права и слободе. Поред тога, ру
мунска држава обезбеђује плате и за свештенике Српске
правос лавне цркве у Румунији. Епархија темишварска
има 55 парохија у румунском Банат у.
Иако су односи Српске и Румунске правос лавне цр
кве традиционално сес трински, један од проблема је по
тешкоћа повраћаја имовине Српске правос лавне цркве
у темишварској епархији и Макиног дома у Темишвару.
У Српској саборној цркви у цент ру Темишвара, ђаци
Српске гимназије „Доситеј Обрадовић“ заједно са оста
лом српском омладином подсетили су на обичаје, обе
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лежавајући највећи хришћански празник – Рођење Ису
са Хрис та.
Као и сваке године, велики празник није могао да
прође без пригодних црквених песама, коледа и корин
ђања хора Саборне цркве у Темишвару, који је један од
два најс тарија у СПЦ уопште. Увеличао је Бадње вече и
Божић не само у Саборној цркви, него и у Владичанском
двору, где столује владика будимски и темишварски Лу
кијан, али и у Српској кући, седишту Савеза Срба. Под
једнако свечано било је и у друге две српске цркве у том
граду.
Не дају се Срби у Румунији, поготово у румунском
делу Баната. Држе и даље до српских обичаја, традиције
и култ уре, иако их је све мање.
Иако спадају у образованији део популације, један од
највећих проблема Срба у Румунији тиче се управо обра
зовања. Услед смањења броја ђака, гасе се српске школе
те је све мање мог ућнос ти за образовање на матерњем
језик у. Срби имају право на своје школе на матерњем је
зик у, чак и ако имају мање од прописаних петнаест ђака
у одељењу, што је стандард. Према румунском закону о
школс тву, за формирање одељења са нас тавом на ма
терњем језик у пот ребно је петнаес торо деце, мада се у
пракси толерише и мањи број (уз одобрење жупанијског
школског инспектората, односно Минис тарс тва образо
вања). Упркос томе у Тимишком, Арадском и округ у Ка
раш Северин остало је још само шест основних школа у
којима се учи на српском језик у. Од шездесетак српских
школа и око 9.000 српских ђака, колико их је било по за
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вршетк у Другог светског рата, тренутно у Румунији ради
шест четворогодишњих школа са по једним учитељем,
и Српска гимназија „Доситеј Обрадовић“ у Темишвару,
с тим да укупно имају 230 ђака. У периоду 2013/2014.
године радило је седам српских четворогодишњих шко
ла, док је 2012/2013. године изг убљено десет школских
или предшколских установа које су радиле на српском
језик у и једно учитељско мес то у Белобрешки. Од јесени
2010. Срби су изг убили четворогодишње школе у Вели
ком Семик лушу, Ченеју и Српском Семат рону.
У српској гимназији „Доситеј Обрадовић“ у Темишва
ру српска нас тава је организована за ученике од првог
разреда основне до четвртог средње школе. Међутим,
за разлик у од српских мат ураната из друг их земаља из
рег иона, веома мали број темишварских мат ураната на
став ља образовање у Србији, услед неадекватних фон
дова државе Србије за стипендирање студената из ре
гиона, али и језичке баријере, јер мног и прваци се тек
по упис у у школу први пут сусретну са српским језиком.
Начин да се овај проблем превазиђе било би укидање
пријемних испита за студенте из Румуније на фак улте
тима у отаџбини, или мог ућност бесплатног школовања
или стипендирање најбољих ученика.
Високошколско образовање на српском језик у од
вија се на универзитетима у Бук урешту и Темишвару у
оквиру катедри за србис тик у.
Када је реч о информисању на матерњем језик у, си
туација се оцењује као задовољавајућа, а у протек лих
годину дана није дошло до промена у погледу рада ме
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дија. Нови темишварски весник излази сваког другог ме
сеца, активан је недељник на српском језик у Наша реч,
а сваких шест месеци излази Књижевни живот, једино
књижевно гласило на српском језик у у Румунији. Про
грам на радију Банат Линк, првом радију на српском је
зик у емит ује се од 2009. Два сата недељно емит ује се и
емисија на српском језик у на Радио Темишвару и емиси
ја „Српски видици“ у рег ионалном студију темишварске
румунске националне телевизије која траје 25 минута,
међутим, прог рам мог у да прате само Срби на подручју
Баната. Гласила финансира румунска држава, односно
ССР захваљујући средс твима која наменски добија од
државе. Србија не учес твује у финансирању рада срп
ских медија у Румунији.
Срби из Румуније оцењују сарадњу са инс тит уцијама
отаџбине као добру, а челници и предс тавници Савеза
Срба у протек лих годину дана сусрели су се са саветни
ком Канцеларије за дијаспору, минис тром просвете Ре
публике Србије, предс тавницима Скупштине – Одбора
за односе са Србима из рег иона, итд.
На међудржавном нивоу односи Србије и Румуније
се оцењују као доброс уседски и пријатељски. У проте
клих годину дана дипломатски односи су били активни.
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ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ
ПРАВИМА СРПСКОГ НАРОДА
У МАЂАРСКОЈ ЗА 2017.–2018. ГОДИНУ
Српска заједница у Мађарској није једна од већих
српских заједица. Према попис у из 2011. године, у Ма
ђарској живи тек нешто више од 10.000 Срба, и то 7.200
Срба који се изјашњавају само по критеријуму припад
нос ти националнос ти, односно етничкој групи и 2.800
који су се изјаснили као Срби по критеријуму матерњег
језика или језика који се корис ти у њиховом окружењу
(такав начин пописа је био пракса у Мађарској 2011. го
дине). То чини српску заједницу шес том по бројнос ти од
званично тринаест правно признатих националних и ет
ничких мањина које живе у Мађарској.
Мађарски Срби који чине малу, али веома добро ор
ганизовану заједницу, распршени су по целој држави,
али ипак нешто већа концент рација пос тоји у рег ионима
Велика јужна равница (адм. средиште Сегедин) и Цен
трални рег ион (адм. средиште Будимпешта). Интере
сантно је да и данас пос тоји мало село Ловра, једино са
српском већином, а где се у основној школи учи на срп
ском као и у Будимпешти, Дески и у Батањи. Такође, број
Срба у Мађарској порастао је и то за преко 150 проце
ната, што је пос ледица бољег положаја наших сународ
ника, а који је резултовао слободним изјашњавањем,
што је додуше случај и са већином преос талих нацио
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налних мањина у Мађарској. Ипак, забрињава чињеница
да, иако је на попис у 2011. године забележено повећање
у однос у на попис из 2001, број становника српске на
ционалнос ти у руралним срединама опада. Заним љиво
је и то да је према пописној статис тици, српска мањи
на једна од најобразованијих у Мађарској (26,6% су ви
сокообразовани, а само 10,1% неквалификована радна
снага236).
Табела 1. – Преглед укупног броја становника и ма
њинских етничких група у Мађарској, 2001–2011237

Етничка
група

Републи
ка
Мађар
ска
Роми

Немци

Румуни

Словаци Хрвати

Срби

Словен
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

Мађарска води активну политик у према својим су
народницима у рег иону, што се јасно може видети раз
мат рањем мера које њена влада преду зима како би
оснажила економски положај Мађара, пропраћен про
грамом олакшавања добијања двојног држав љанс тва.
Од како су, пре осам година, поједнос тав љене процеду
ре за добијање држав љанс тва, чак 180.000 држав љана
Србије добило је држав љанс тво Мађарске238. Важно је
236		HCSO 2011, табела 2.1.6.1.
237		HCSO 2011, табела 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
 ex.php?pa
ge=news&id=1382&side=12
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напоменути да нис у сви они припадници мађарске ма
њине у Србији већ и Срби и друг и који испуњавају кри
теријуме, а основни предус лови су да су подносиоци
захтева рођени на територији Мађарске у њеним гра
ницама важећим пре 1921. односно у периоду од 1941.
до 1945. године, и да поседују макар основно знање ма
ђарског језика. Мађарска је од 2016. године покренула
трогодишњи прог рам који обухвата двадесет милијарди
форинти бесповратне помоћи и тридесет милијарди у
повољним кредитима за држав љане Мађарске у Војво
дини (укупно нешто више од 165 милиона евра239), а ка
сније је та оквирна сума повећана, тако да су кредити и
бесповратна помоћ дос тигли износ од 75 милијарди фо
ринти (250 милиона евра)240. Новцем располаже Фонда
ција Просперитети и он се корис ти махом за улагање у
пољопривреду, куповину кућа или за покретање само
сталног пос ла, а уговори су потписани са 6.488 малих и
са 23 велика преду зећа. Мађарска је пос ле измене зако
на 2017. године проширила опсег деловања, исплаћују
ћи и помоћ мађарским породицама широм света које су
добиле принову од средине исте године која се сас тоји
од 64.000 форинти једнократне помоћи и старт-рачуна,
на који, по рођењу, Мађарска уплаћује 42.500 форинти
који родитељи детета мог у да подигну након осамнаест
239		http://rtv.rs/sr_lat/vojvodina/madjarska-kreditira-vojvodjan
ske-madjare-sa-160-miliona-evra_686584.html
240		http://www.prosperitati.rs/sr/madarski-ministar-spoljnih-po
slova-peter-sijarto-posetio-sombor

193

година у износ у од најмање 72.000 форинти (у случају
да родитељи не одлуче да уплаћују новац на рачун што
је омог ућено), уз каматну стопу од 3%241.
Овакав вид подршке Србима у Мађарској, на које,
као пример, предс тавници Срба указују, није до сада за
бележен. Тако, финансијске помоћи за Србе у супротном
смеру нема, а чак је Србима из Мађарске и даље веома
тешко да добију српско држав љанс тво услед бирократ
ских препрека за чије превазилажење нис у пот ребна ве
лика финансијска средс тва. Једна од таквих препрека је
начин уписивања српских имена и презимена у мађар
ским док ументима.
Пораст броја српског становништва, пратио је и по
раст броја деце која се школују на матерњем језик у.
Школске 2017/2018. само први разред основне школе
Школског цент ра „Никола Тес ла“ у Будимпешти, једи
не српске просветне установе у Мађарској (где су под
једним кровом деца од забавишта до гимназије) упи
сано је 18 ђака, што је најбројнија генерација првака, а
већина тих првака долази из поменутог забавишта. Ре
кордан је број и уписаних гимназијалаца исте школе. У
српском ђачком дому обезбеђен је смештај за 124 ђака,
а у згради Текелијанума (једној од највећих задужбина
српског народа ван Србије, у самом цент ру Будимпеште
обнов љено 2015 од стране покрајинске владе на шелу са
пајтићем) и која се и данас корис ти као интернат – 64.
241		http://www.gradsubotica.co.rs/obveznice-za-beb-koje-su-rodje
ne-van-madjarske/
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Тако је ове школске године у забавиште, основну школу
и гимназију Школског цент ра „Никола Тес ла“ (вероватно
најпопуларније српске установе у Мађарској), уписано
489 деце, од тога 51 малишан у забавиште, 129 у основ
ну школу и чак 280 гимназијалаца, без прекидања тренд
рас та. У Ловри, где се налази подружница ове пештанске
установе, уписано је 18 малишана у забавиште, а 11 у
основну школу242. Ипак највећи број су гимназијалци, од
којих је велики број полазника из цент ралне Србије, али
и из суседних држава бивше СФРЈ. Разлог интересовања
за ову српску школу (основану 1993. године) у главном
граду Мађарске, јес те лакша пролазност на европским
и српским универзитетима и загарантовано врх унско
образовање за које су зас лужни добар квалитет нас таве
и строга дисциплина до које школа држи. Засиг урно је
да ће следеће школске године број ученика ове устано
ве премашити пет стотина, што ће јој према мађарском
закону донети неколико корис ти, између осталог, осиг у
рати већа издавања и више радних мес та.243
Уставом из 2011. године нис у признате националне
мањине већ народнос ти, а Мађарска је дефинисана као
држава једне, мађарске, нације, где су народнос ти њен
конс тит утивни део и држе право да се организују, уко
лико њихове организације носе предзнак „цивилне“. 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
 ex.php?pa
ge=news&id=1487&side=54
243		Прилог РТВ-а 4.9.2017. - https://www.youtube.com/watch?v=LCFd6pYuRv4

195

ганизовање народнос ти уређује Закон о националним
мањинама који познаје три нивоа самоуправе – држав
ну, жупанијску и општинску. Кровна српска земаљска
самоуправа је Самоуправа Срба у Мађарској (ССМ) са
седиштем у Будимпешти и која располаже својим буџе
том. Највише тело је скупштина која у мандат у до 2019.
године броји 15 чланова, а на њеном челу је Вера Пе
јић-Сутор. Осим у овом, како се назива, земаљском те
лу, Срби су организовани и у рег ионалној мањинској са
моуправи на подручјима Пештанске жупаније и Српске
самоуправе у Будимпешти. Локалних самоуправа у ме
стима насељеним Србима има 27244. Као кровна органи
зација ССМ брине о питањима у домену култ уре, обра
зовања, информисања и делује као тело које зас тупа
српске интересе у Мађарској. Први пут од 2014. године,
народнос ти немају своје пос ланике већ само предс тав
нике, с обзиром да ниједна мањина не може да дос тигне
цензус од 22.058 за мањинску лис ту. Српски предс тавни
ци, као и предс тавници осталих мањина, имају право да
прис ус твују пленарним заседањима и износе мишљења
о народносним темама, односно мог у да учес твују у ди
скусији ако је на дневном реду питање из облас ти пра
ва мањина, а немају право гласа. Српски предс тавник је
Љубомир Алексов (до 2014. био председник Самоупра
ве, а и дугогодишњи градоначелник Ловре), који успева
да прис ус тво у парламент у искорис ти на повољан начин,
244		Политика – Трајање мањине 15.06.2015. - http://www.politika.
rs/scc/clanak/330415/Trajanje-manjine#! , (сајт посећен 13 07 2018).
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па се акт уе лна сит уација може смат рати помаком у од
нос у на претходне године. Иако мањински предс тавник
нема право да гласа, он се може са говорнице обратити
предс тавницима владе у циљу склапања контаката и по
бољшања односа. Очигледан резултат повољне интерак
ције је повећање давања мађарске владе за народнос ти
за 200% што омог ућава несметано функционисање срп
ских организација. Ипак, Срби у Мађарској прижељк ују
пуноправно предс тав љање у народној скупштини какво
имају Мађари у Србији.
Под окриљем ССМ, функционише више инс тит уција
значајних за култ урни живот Срба: Култ урни и док умен
тациони центар Срба, Педагошки и методолошки цен
тар, Српски инс тит ут, Српско позориште, Српске недељ
не новине. До пре неколико година, српске инс тит уције
су биле на ивици опс танка услед недос татка новца и вр
ло неповољног модела финансирања мањинских уста
нова и активнос ти. Међутим, од 2015. године сит уација
се поправ ља. Само у 2017. години ССМ је на располага
ње добила 1.115.555.000 форинти, који су распоређени
свим поменутим инс тит уцијама као и основним школа
ма у Батањи и Будимпешти. Све четири српске основне
школе враћене су под окриље Самоуправе која је пре
узела оснивачка права па је и финансирање од Владе
Мађарске стабилније.245
Школс тво на српском језик у је све боље, а кул
турни догађаји и сарадња са разним људима и предс тав
245		Исто. (сајт посећен 13 07 2018)
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ницима из Србије не изос таје. Пример је традиционална
манифес тација „Месец дана српске култ уре у Мађар
ској“ коју од 2010. године, сваке јесени организује Кул
турни и док ументациони центар246. У Будимпешти, као и
у више насеља српске заједнице, организује се низ про
грама као што су „Пештански књижевни омнибус“ који
посећују књижевници како из Србије тако и из друг их
земаља247, позоришне предс таве где на сцени теат ра у
Будимпешти играју и познати беог радски и српски глум
ци, као и разне друге свечанос ти248. Крајем 2017. године,
на молбу мног их чланова српске заједнице у Сегедину,
руководс тво тамошње Самоуправе Срба и месне српске
заједнице, одлучило је да оживи бал у Сегедину, јед
ну од водећих мањинских манифес тација у Мађарској.
Пос ледњи пут, бал на коме су се окупљали Срби, али и
Хрвати, Буњевци и Мађари, одржан је 2012. године у за
једничкој организацији ССМ и Самоуправе Хрвата, на
ком је био певач Звонко Богдан. Прошле године, након
почетне стрепње да бал неће успети, дошло је седамде
сеторо гос тију из целе Мађарске као и из Суботице249.
246		http://www.rts.rs/pag e/rts/sr/Dij as por a/story/1518/ve
sti/1175026/mesec-srpske-kulture-sirom-madjarske.html , (сајт посе
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
 ex.php?pa
ge=news&id=1531&side=46 , (сајт посећен 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
 ex.php?pa
ge=news&id=1533&side=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
 ex.php?pa
ge=news&id=1601&side=34 „
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Такође, сваке године као и сународници из Србије, Срби
из Мађарске обележавају Видовдан. То чине богос лу
жењима у својим црквама као и низом манифес тација и
одговарајућих прог рама широм зем ље.250
Међутим, информисање на српском језик у и даље
остаје на марг инама. Српске недељне новине су једини
штампани медиј који редовно излази (скраћене онлајн
вес ти су такође дос тупне). Али и недељник у, као и дво
часовним радио-емисијама на Печујском радију, који
има српску редакцију на српском језик у, које се емит у
ју сваког дана на зас тарелим радио-таласима, пот ребна
је модернизација. Већ низ година, уредништво недељ
ника води готово непрекидне преговоре са надлежни
ма у Мађарској пошти, инсис тирајући да рег ис тровани
примаоци примају редовне и благовремене испоруке
новина ССН. Након обимне преписке и контаката, уред
ништво ССН је конс татовало да Мађарска пошта није у
стању да услуг у коју Српске недељне новине плаћају,
пружи на квалитетан начин, те проблем пребацује на
разносаче у локалним срединама, препоручујући при
маоцима недељника да интервенишу лично код поштара
на терену251. У елект ронским медијима, српски језик се
чује тридесет минута недељно у емисији Српски екран, а
која се пак приказује у изу зетно лошем термину, 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
 ex.php?pa
ge=news&id=1443&side=61 „
251		http://snnovine.com/sr/index.php?page=news&id=1753&side=4
, (сајт посећен 13 07 2018)
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вог прог рама мађарске државне телевизије српски језик
је зас тупљен тек 26 минута недељно. Ово је свакако не
довољно и предмет је жалби Срба из Мађарске. Недавно
је Самоуправа Срба формирала и свој интернет-радио
Срб.
Српска правос лавна црква припада реду историј
ских цркава према Уставу из 2012, што јој даје право на
државне субвенције, право на одржавање верске нас та
ве у школама и пореске олакшице и Србима гарант ује
право на вероисповест. Према истом уставу нис у све ре
лиг ије у истом положају, јер он препознаје признате, али
непомагане (баптис ти, ислам) и непризнате али толери
сане (делују сходно Закону о окупљању). У Мађарској
Српска правос лавна црква, односно Будимска епархија,
има 44 храма; међутим у сеоским срединама је све ма
ње верника тако да је све теже одржавати иако пос тоји
помоћ државе. Мађарска држава је ове године донира
ла милион евра за обнову правос лавних храмова и ре
конс трукцију музеја Епархије будимске у Сентандреји,
који ће бити смештен у комплекс у некадашње српске
учитељске школе, чувеној Препарандији у Сентандреји,
у којој поред музеја и Препарандије пос тоји још и седам
правос лавних цркава252 (18. и 19. века развој српске кул
туре је био веома снажан, а посебно у Будиму, Пешти
и Сентандреји где су отваране многе култ урне инс тит у
252		https://www.ekapija.com/news/2065870/spc-dobija-muzejeu-budimpesti-i-sentandreji-pocinje-obnova-crkvenih-zdanja-u , (сајт
посећен 13 07 2018)
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ције253). Предс тавници Срба смат рају да у овом домену
треба да помогне Србија, бар тако што ће пос лати струч
њаке који би радили на рес таурацији храмова.
У претходном периоду, српској заједници враћена је
зграда поменуте српске Препарандије (подигнута 1812,
то је Прва српска учитељска школа), но рес таурација
здања захтева значајна средс тва и очек ује се да ће бити
окончана крајем 2018. године. Међу већим инфрас трук
турним пројектима је и проширење капацитета школе и
гимназије „Никола Тес ла“ и изг радња новог забавишта,
као и оснивање српске школе у Сегедину. Радови на до
градњи Српске школе у Будимпешти су у пуном јек у, и
према плановима треба да буду завршени током 2018.
године, за када је предвиђена и свечана примопредаја
новоизграђених прос торија. У то се укључује проширење
забавишта и проширење библиотеке, која ће од 1. децем
бра бити јавна (услуге неће пружати само ученицима) и
која ће бити посебна организациона јединица254. Влада
Мађарске ће у наредне три године издвојити из буџета
готово милијарду форинти за финансирање развојних
пројеката који се тичу српског школс тва у Мађарској:
147 милиона 2018. године, 429 следеће и 422 милиона
форинти 2020. године (преко три милиона евра). Како
је наведено, овај новац ће бити утрошен на прос торно
253		Драган Вукелић, Положај српске националне мањине у Ма
ђарској
254		http://snnov in e.com/sr/ind ex.php?pag e=news&id=1624&si
de=29
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проширење српских школа у Будимпешти, Батањи и Ло
ври, а такође и у реновирање зграде у Сентандреји, у ко
јој је планирано оснивање Српског образовног цент ра.255
Влада Мађарске је одобрила и 44 милиона форинти за
које су конк урисали сегедински Срби, за обнову тамо
шњег војног гробља, где је поводом стогодишњице Пр
вог светског рата обнов љено 564 надг робних споменика
српских, али и војника друг их националнос ти.256
У јуну 2017. дошло је до непријатног догађаја који
је узнемирио српску јавност у Мађарској – оскрнав ље
но је српско гробље у Калазу (петнаест километара се
верно од Будимпеште), где је уништено преко двадесет
надг робних споменика. Српска заједница доживела је
овај ружан чин као напад на саму заједницу, а као такав
и као напад на доброс уседске односе Србије и Мађар
ске. Ипак, од деведесетих година прошлог века овакви
инциденти су ретки и пос ледњих година положај Срба у
Мађарској иде узлазном путањом. Укидање Минис тар
ства за веру и дијаспору, коме би могли да се обрате,
једна је од основних замерки не само Срба према отаџ
бини, него чак и мађарских колега. Недос таје и инс тит у
ционална комуникација која са Амбасадом никада није
донела жељене резултате и тешко је допрети до срп
ских инс тит уција надлежних за поједина питања. На са
255		http://snnov in e.com/sr/ind ex.php?pag e=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
 ex.php?pa
ge=news&id=1567&side=40
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станк у који је крајем 2017. године одржан у Темишвару,
чланови Сталне конференције српских организација из
рег иона, међу којима су били српски пос ланик у мађар
ском парламент у и председница скупштине ССМ, након
дводневног заседања су Беог раду – поред апела за пре
испитивање инс тит уционалног оквира за повезивање и
сарадњу матице са расејањем (што је раније, до укида
ња, било поменуто Минис тарс тво за веру и дијаспору)
како би отпочело решавање проблема који су се нагоми
лали – поднели и захтев за омог ућавање лакшег пос туп
ка пријема у српско држав љанс тво, изналажење мог ућ
нос ти да се за Србе из рег иона обезбеди зас тупљеност
у парламент у Србије као и мог ућнос ти да се уведе нови
термин – стат ус припадника српског народа.257
Пос ледњих година, положај Срба у Мађарској иде уз
лазном путањом. Већа финансијска давања из државног
буџета Мађарске пружају стабилност функционисања
српских инс тит уција, а управ љање школама од стране
ССМ-а, резултирало је унапређењем образовања на ма
терњем језик у. Активношћу и залагањем, Срби успевају
да одржавају, али и да проширују култ урни опсег дело
вања, који је веома битан за живот и функционисање на
ше српске заједнице. Смањене су међуе тничке тензије,
а и мање су чес ти инциденти чије су жртве Срби. Као
важан разлог евидентног поправ љања положаја Срба у
Мађарској, предс тавници Срба наводе и повољне 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
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ђудржавне односе. Мањкавост је свакако неадекватно
информисање на матерњем језик у, недовољно гласила
и неадекватно прис ус тво у елект ронским медијима, што
знатно спутава упот ребу матерњег језика. Прис ус тво
портпарола значајан је помак, али мањински пос лани
ци немају реа лан и равноправан политички утицај. Оно
на шта Срби скрећу пажњу јес те значај који Мађарска
придаје својој дијаспори, која организује годишња оку
пљања на којима предс тавници дијаспоре из целог света
размат рају стратешка питања за зем љу. Са друге стра
не, Срби из Мађарске, са српским дипломатама сусрећу
се тек након званичних билатералних сас танака, умес то
да се предс тавници Србије упознају са проблемима ма
њине мимо званичних разговора. Неопходна је јача мо
рална и политичка подршка, пре него материјална, да би
Срби могли да очувају и ојачају свој идентитет и да би
унапредили свој стат ус. Пот ребно је да Србија развије
стратег ију према Србима у Мађарској, која ће обухва
тати култ урни, образовни и економски ниво, кроз подр
шку информисању и образовању на матерњем језик у. У
међусобним контактима са мађарским званичницима,
пот ребно је ставити знатно већи нагласак на положај
српске мањине.

204

ЗАК ЉУЧАК
Десет година извештаја Напредног клуба о политич
ким и другим правима српског народа у заг раничним зе
мљама Балкана и Средње Европе доноси целовит у и ру
жну хроник у обесправ љивања, запос тав љања и прогона
велике већине од 1,7 милиона Срба који и даље живе у
облас тима од којих су неке вековима биле српске или би
ле део старе српске државе. Током десетогодишњег раз
добља, српски народ је драматично обесправ љен у Цр
ној Гори. Практично је политички и култ урно избрисан у
Федерацији Босне и Херцеговине. Предмет је нас тојања
државних установа у циљу обезвређивања и ограничава
ња пос тојећих права у Републици Хрватској, где су у ток у
кампање шовинизма и мржње дела елите, Римокатоличке
цркве и широких слојева друштва. Српски народ изг убио
је важне политичке позиције и реа лна права у Македони
ји, стечене пос ле 2001, док питање права на слободу ве
роисповес ти није померено са мртве тачке. Неравноправ
ност и неиспуњење законом предвиђених права прис утно
је и на територији Косова-УНМИК. У Албанији су и поред
формалних промена ограничена и уска права непроме
њена. У Словенији је делимично решено питање „избри
саних“ грађана али српски народ још увек није добио
стат ус и права националне мањине. Извес тан напредак
уочен је кад је реч о државама у којима је српски народ
национална мањина од давнина – Мађарској и Румунији.
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Деценија анализе показала је срамотно држање
Европске уније, посебно Британије, Немачке и Францу
ске, према равноправнос ти и правима припадника срп
ског народа. Није реч о поштовању домицилних закона
и немешању у питања права националних мањина дру
гих држава, напротив, реч је неправедном однос у, дво
струким стандардима и мржњи према српском народу
која је делимично део политичког прагматизма и одно
са према Руској Федерацији, а делимично део старих
предрас уда и вентил за негаитвну енерг ију сузбијену са
монаметнутим идејама о мултие тничнос ти и илузијама
о „баштенском“ друштву, које елите ових држава мис ле
да су успос тавиле у својим срединама. САД и ЕУ су то
ком протек лих десет година углавном нас тојале да одр
же пос тојеће стање. У већини држава, изу зев Републике
Српске/БиХ, Румуније и Мађарске, то стање је неповољ
но за српски народ. Вашингтон и Брисел нис у учинили
ништа да буду остварена основна и законом обезбеђена
права у седам држава и ентитета, иако су се у Србији
редовно занимали за права мањина њихових штићени
ка, која су пос ле 2005. била на вишем нивоу и боље за
штићена него права заг раничног српског народа у тим
државама. Напад на Републик у Српску није прекинут,
већ је делимично заус тав љен пошто је питање умањења
и укидања њене аутономије дефинисане уставом по
стало међународно питање на попришту између Руске
Федерације и САД/НАТО. Страх од радикалног ислама
и одбијање Бошњака да прихвате Бутмирски пакет ре
форми које воде ка пос тепеној унитаризацији државе,
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одмогли су такође напорима САД и ЕУ да обесправе и
укину Републик у Српску. Остао је негативан однос, који
је у случају садашње амбасадорке САД у Сарајеву Мо
рин Мекормак, високог предс тавника УН за БиХ Вален
тина Инцка и појединих њихових колега из ЕУ агресиван
и у суштини незналички.
Република Србија, посебно пос ле 2012. године, ни
је имала сталну и јасну политик у према српском народу
у рег иону. Установе су укидане, нејасне стратег ије на
пуштане. Однос према народу у заг раничним српским
зем љама био је себичан, партијски и посвећен личној
популарнос ти политичара какви су Александар Вучић,
Томис лав Николић и Борис Тадић.
Напредни клуб захтева права за српски народ каква
уживају друг и европски народи. Иста права која имају
Албанци на Косову и Метохији за српски народ у Репу
блици Српској. Иста права каква имају Албанци у Репу
блици Македонији за српски народ у Црној Гори. Пуна
права дефинисана Ердутским споразумом, Планом З/4
и Уставним законом о људским и мањинским правима за
српски народ у Хрватској. Пуна права и реципроцитет за
српски народ у осталим државама.
Од САД и ЕУ тражимо поштен однос, неоптерећен исто
ријском мржњом, култ урним расизмом и неравноправношћу.
Од Републике Србије тражимо јасну и дефиниса
ну политик у, изједначавање политике и инвес тиција са
сличним политикама Турске, Бугарске, Мађарске и Хр
ватске – будући да су српска улагања сразмерно гледано
у просек у десетос труко мања.
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Од влас ти и опозиције Републике Српске тражимо
усвајање заједничког националног и државног прог рама
и јединс тво до коначног одређивања стат уса ентитета.
Захтевамо уврштавање политике према заг раничном
Српс тву међу „стубове“ државне политике, њено укљу
чивање у све сегменте државне националне, спољне,
економске, просветне и култ урне политике. Залажемо
се за обнову установа посвећених политици према срп
ским зем љама и расејању, као и њихову департизацију.
Тражимо да са новом деценијом започне једно ново
политичко доба за заг ранично Српс тво.
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