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ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ ПРАВИМА СРПСКОГ
НАРОДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ/БиХ
ЗА 2018-2019. ГОДИНУ

У октобру 2018. одржани су избори у БиХ на свим
ниовоима осим општинског. У Републици Српској побе
дила је коалиција око СНСД-а. Влад ајућа коалиција
прев лад ала је свуд а осим на подручију Бањалуке, Бије
љине и још неколико мањих општина. Победили су кан
дид ат и СНСД-а за члана председниш тва БиХ и пред
седника РС. Штавише, због поделе бошњачких гласова
Додик је добио највише гласова од свих кандиата због
чега је први обав љао осмомесечни манд ат председ а
вајућег председниш тва БиХ. Листа СНСД за Парламен
тарну скупш тину БиХ, добила је значајно више гласова
него листа странке на ентитетском нивоу. Реч је о ста
ву бирача српске националнос ти према коме админи
страција СНСД боље заступа интересе српског народ а и
Републике Српске у заједничким органима, него у уста
новама ентитета. То је била специфична порука доса
дашњим настојањима инспирисаним из врха бошњач
ког националног покрета - СДА - и Канцеларије висо
ког предс тавника за БиХ, да буде створена заједничка
влад а која би око бошњачког Сарајва окупила опози
ционе странке за које већински гласају Срби и Хрват и.
Кандидовање и победа Жељка Комшића, који се изја
шњава као припадник хрватског народа а води једну
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политички у потпунос ти бошњачк у странк у и политик у, за
члана председништштва БиХ из редова хрватског наро
да, отворило је стара питања. Још је тужба Сејдић-Финци
поставила питање изборних јединица за изборе за чла
нове председништва БиХ из Федерације БиХ, пошто је
јасно да Бошњаци могу да бирају хрватског члана. Захтев
бошњаког националног покрета за успос тавом принципа
један човек - један глас, бесмис лен је већ и због чињени
це да је такав принцип био неприхватљив свим народима
бивше Југос лавије (укључујући САД, Британију и Немач
ку) када су у питању били СФР Југос лавија, СР Југос лави
ја и стат ус Косова и Метохије у Републици Србији.
Бошњачки национални покрет је уз помоћ члана
председниш тва Жељка Комшића започео системат
ску опструкцију конс тит уисањ а влас ти у БиХ и Феде
рацији БиХ са циљем да суштински измене Дејтонски
устав. Услов за конс тит уисањ е Савета минис тара био
је прихватањ е даљих корака укључивањ а у НАТО, како
би Српска прис танком на то изгубила део међународ
не подршке а тиме би била омог ућена нелег ит имна и
неус тавна измена Устава из 1996. године. Такво усло
вљавањ е, притом, одуд ара од актуе лне полит ике РС и
БиХ према Северноатлантском савезу. Током претход
них десет месеци Савет миринис тара није оформљ ен,
а Република Српска је свуд а оптуживана као главни
кривац за заус тав љањ е «европског пута» БиХ. Ово је
утолико чудније пошто у БиХ као и у већини држава
консензуа лне демократ ије (од Либана, преко Север
не Македоније до Белг ије) постоје јасне формуле за
састав љањ е заједничке влас ти.
9

Током 2018. и 2019. вође бошњачког националног
покрета, председник СДА Бакир Изетбеговић и преми
јер Федерације БиХ Фадил Новалић давали су изјаве о
припремама Бошњака за рат и наоружавању. Деловањ е
бошњаких обавеш тајних структ ура у Мостару приме
тио је и председ авајући председниш тва БиХ Додик и о
томе извес тио јавност.
У тим нередовним и кризним временима СДА је
јануара 2019. изнела захтев да се Уставни суд БиХ изја
сни о називу ентитета Република Српска. Подносио 
ци иницијат иве тврде да је назив који је прихваћен у
Члану 1 Устава Босне и Херцеговине неус таван. Још је
чуднија тврдњ а да сâм назив Република Српска нару
шава људска права грађана БиХ друге националнос ти.
Савет за спровођењ е мира засед ао је након ове ини
цијат иве, на иницијат иву амбасадора Руске Федера
ције. Иако је иницијат ива означена као «неодговорна
и конт рапродукт ивна», аутори саопш тењ а са савета
нису пропус тили да осуде и реакцију Републике Срп
ске на ову иницијат иву, а са њом и недавну деклара
цију Хрватског народног сабора. Захтев је провока
тиван. У име једног «доборог национализма» гуши се
национални идент итет једног народ а као «лош наци
оналнизам».
Уставни суд БиХ поново је прес удио о питању дана
цент ралне прос лаве државнос ти Републике Српске.
Овога пута је, крајем марта 2019., донео одлук у да је
неус таван “Дан Републике Српске”. Захтев за оценом
уставнос ти поднело је девет делегата Бошњака и Хрва
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та крајем 2018. године.1 Уставно суд је поново гласао
тако да су његови чланови грађани БиХ били бројнији
од чланова који су гласали у прилог ове одлуке. Пар
ламентарне странке за које гласа српски народ у БиХ
јединс твено су одбиле ову одлук у суда.
У јуну 2019. председ авајућа Заступничког дома
Парламентарне скупш тине БиХ најавила је повлачењ е
апелације Уставном суду БиХ којом је тражила оцену
уставнос ти уставне формулације према којој се у Веће
народ а Парламента БиХ има изабрат и по један пред
ставник конс тит ут ивног народ а уколико је исти прет
ходно изабран у законод авно тело тог кантона. Према
процени новинара ова апелација која је поднесена кра
јем 2018. налазила се пред одбацивањ ем, због чега су
у ХДЗ-у БиХ одлучили да је сами повук у као вид ком
примиса, а и такт ички потез, како би могли и даље са
истим аргумент има да захтевају реформу изборног
законод авс тва Федерације БиХ.2
Уставни суд БиХ огласио се ненад лежним код апелаци
је СДА у вези питањем који ће попис бити примењиван код
распореда мандата Дома народа Федерације БиХ. Одлука
Централне изборне комисије да буду употребљени резул
тати пописа из 2013. изазвала је противљење бошњачког
1 “Ustavni sud: Deveti januar ne može biti dan entiteta RS”, N1 BiH,
29. 03. 2019., http://ba.n1info.com/Vijesti/a324825/Zasto-je-ospo
ren-Zakon-o-Danu-RS.html , (сајт у прис туп љено 12 07 2019).
2		“Ustavni sud “spašava” HDZ: Šta ukoliko se obustavi postupak po
apelaciji Borjane Krišto? ”, Faktor, https://www.faktor.ba/vijest/ustav
ni-sud-spasava-hdz- sta- ukoliko-se-obustavi-postupak-po-apelacijiborjane-kristo/40994 , (сајт у прис туп љено 12 07 2019).
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националног покрета који захтева употребу пописа из
1991. године.3 Дакле расправа се води око тога да ли упо
требити попис стар шест или двадесет и осам година.
Многи посматрачи, посебно међу бошњачким поли
тичарима, приметили су како је после доласка на место
председавајућег председништва БиХ Милорад Додик
делимичнио променио реторику.4 Разум љиво, а у складу
са налазима овог извештајâ из ранијих година, ова проме
на није поздрављена ни од стране сарајевске јавнос ти нити
од њених савезника у ЕУ или САД. Она je виђена искључи
во као слабост. Приликом отварања велике спортске мани
фес тације у Сарајеву почетком 2019. године звиж дуци и
вика бошњачких националис та виђени су на случан начин
као глас грађана против национализма и корупције.5
Током протек ле године и даље је у току било систе
матско настојањ е бошњаког националног покрета, као
3 “Ustavni sud BiH ‘nenadlež an’ u slučaju apelacije zastupnika
SDA”, Al Jazeera Balkans, 31. 01. 2019, http://balkans.aljazeera.net/
vijesti/ustavni-sud-bih-nenadlez an-u-slucaju-apelacije-zastupnikasda , (сајт у прис туп љено 12 07 2019).
4 Samir Huseinović, ‘Dodikova „kapitulacija“‘, DW, https://www.
dw.com/sr/dodikova-kapitulacija/a-46387601 , (sajt posećen 15. 07. 2019).
5 “Pogledajte kako je Dodik izviždan na svečanoj ceremoniji otva
ranja EYOF-a” , SAFF, 10. Februara 2019., http://saff.ba/pogledajtekako-je-dodik-izviz dan-na-svec anoj-ceremoniji-otvar anja-eyof-avideo/, (sajt posećen 15. 07. 2019); “SEPAR ATIZ AM KOTLINE: Zašto
su sarajevski divljaci izviždali inače sjajan govor našeg Predsjednika? ”,
10. 02. 2019, Poskok.info, https://poskok.info/separatizam-kotlinezasto-su-sarajevski-divljaci-izvizdali-inace-sjajan-govor-naseg-pred
sjednika/ , (sajt posećen 15. 07. 2019).
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и њиховоих савезника из појединих кругова елита САД
и држава чланиц а ЕУ, да ограниче и постепено укину
аутономију Републике Српске. Истовремено Републи
ка Српска је била оптуживана за сепарат изам.6 Влас ти
Републике Српске нису одговарале покушајима да пре
крше Устав БиХ. Без обзира на прит иске који би, у слу
чају да буду успешни, довели у питањ е положај и чак и
постојањ е Републике Српске, целок упан “сепарат изам”
српског вођс тва своди се на неколико гестова који углав
ном треба да потврде неко од права која су ентитет има
одузета упркос чињеници да после 1996. није било зна
чајнијих промена Устава БиХ. Тако је током претходне
године власт у РС најавила да ће се одупрет и могућем,
на основу воље страних судија Уставног суда БиХ ком је
истекао манд ат извршеном, укид ању назива ентитета и
новом укид ању дана државнос ти (без обзира на проме
ну ранијих форме и образ ложењ а). Одијум у Сарајеву
изазвала је најава да ће Трећи пешадијски пук (РС) Ору
жаних снага БиХ на неким наредним празничним дани
ма носит и униформе бивше Војске Репблике Српске.
Исто тако је осуђена најава основањ а жанд армерије
или увођењ е резервног сатс тава МУП-а Републике Срп
ске. Свако наоружавањ е полиције ентитета виђено је
као претњ а суверенитет у БиХ. Истовремено посмат рачи
углавном заборав љају да је после завршетка грађанског
рата постигнут споразум о однос у снага у региону (СР
6 Edin Subašić, “Kakva je cijena otcjepljenja i ko bi je sve platio?” , Al
Jazeera.balkans, 10. april 2019., http://balkans.aljazeera.net/vijesti/kakvaje-cijena-otcjepljenja-i-ko-bi-je-sve-platio , (sajt posećen 15. 07. 2019).
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Југос лавија, Р. Хрватска, ентитет и БиХ), тај однос сна
га је постао беспредметан после укид ањ а ентитетских
војски, али је и даље на снази.7 На другој страни про
вокат ивне посете првих људи бошњачког националног
покрета наменској индус трији и најаве некакве одбране
Бошњака и државе никад а нису наиш ле на осуду јавно
сти Федерације БиХ, а посебно предс тавника САД и ЕУ.
Обележавањ е годишњице злочина у Сребреници 11.
јула 2019. поново је поделило Босну и Херцеговину и
регион. Као и ранијих година комеморација се прет во
рила у националну манифес тацију Бошњака. Из Србије и
Српске на комеморацији се нису појавили највиши поли
тички предс тавници. На питањ е зашто није дошла, пре
мијерка Србије Ана Брнабић тврдила је да није позвана.
Влад а у Беог раду је нагласаи ла да још увек није расве
тљен напад на тадашњег премијера Србије, који се дого
дио 2015. године. Председ авајући председниш тва БиХ,
Милорад Додик, тврдио је тих дана да је Сребрениц а
постала темељни национални мит Бошњака и затражио
једнак однос према свим жртвама.8 Реакције на Додиков
став, које су касније стизале из БиХ и Хрватске, одисале
7 Однос броја припадник а МУП-а след и односе броја станов
ник а и некад ашњих војски ентит ета. “Koliko policajaca ima Srpska,
a koliko FBiH?”, Mondo.ba, 18.04.2019., http://mondo.ba/a868592/
Info/BiH/Koliko-policajaca-ima-Srpska-a-koliko-FBiH.html , (sajt
posećen 15. 07. 2019).
8 «Dodik: Srebrenicu ne treba posmatrati na način kako to žele
Bošnjaci”, Sputniknews, 15.07.2019.,https://rs-lat.sputniknews.com/
regioni/201907151120364245-dodik-srebrenicu-ne-treba-posmatra
ti-na-nacin-kako-to-zele-bosnjaci/ , (сајт посећен, 16. 07. 2019.).
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су мржњом и нетрпељивошћу. Мног и међу коментатори
ма нису разумели да «мит» у контекс ту Додикових речи
не значи «измиш љот ину». У Србији су тако острашћене и
искуљчиве реакције биле прис утне само за време рата.9
Пишући о појачавању полицијских снага РС - баш као
што су претходне године јављали о замени старих и купо
вини нових пушака осликавајуићи је као милитаризацију
и припрему за рат - многи страни медији ослонили су се на
новинаре по националнос ти Бошњаке. Десило се да један
од њих не заборави да укаже на чињеницу да у РС, ина
че доминантно руралном подручју, живи мање процена
та укупног становништва БиХ него што овај ентитет чини
процената укупне површине земље.10 За новинаре, какав
је Јасмин Мујановић, аутор овог текс та на порталу Џаст
Секјурити, питање прерасподеле територије БиХ као да је
и даље отворено и изгледа да према његовом мишљењу
сваки гађанин треба да добије подједнак комад земље.
9		Добар пример је хрватски портал Телеграм. Zdravka Grund, “U
novom suludom istupu Milorad Dodik opet priča da u Srebrenici uop
će nije bilo genocida”, POLITIK A & KRIMINAL, Telegram, https://www.
telegram.hr/politika-kriminal/u-novom-suludom-istupi-milorad-dodikopet-prica-da-u-srebrenici-uopce-nije-bilo-genocida/ , (сајт посе
ћен, 16. 07. 2019.); Vlado Vurušić, “Srebrenica nije mit, ona je strašna
realnost, ma koliko se Dodik i Vučićeva Srbija trudili tvrditi suprotno”,
Jutarnji list, 13.07.2019., https://www.jutarnji.hr/komentari/srebrenicanije-mit-ona-je-strasna-realnost-ma-koliko-se-dodik-i-vuciceva-srbijatrudili-tvrditi-suprotno/9114842/ , (сајт посећен, 16. 07. 2019.)
10		Jasmin Mujanovi, “Serb ‘Auxiliary Force’ Escalates Threats to
Bosnia’s Stability”, Just Security, 22. April 2019., https://www.justse
curity.org/63715/serb-auxiliary-force-escalates-threats-to-bosniasstability/ , (сајт посећен, 16. 07. 2019.)
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У неколико прилика, у босанскохерцеговачким и
страним медијима појавила се синтагма према којој је
Додик јединс твен као председник једне државе који је
наводно не признаје.11 На страну чињениц а да Додик
није изабрани председник БиХ, већ предс тавник једног
од њених суверених народ а и једног њеног конс тит у
тивног дела, али чудно је да се аутори од бошњачких и
хрватских новинара до немачких полит ичара, не досе
ћају Стијепана Месића. Он је изабран за председика
председнишва СФРЈ иако је Република Хрватска најави
ла отцеп љењ е; а коначно је потврђен, уз прит исак САД
и ЕЕЗ, када је Хрватска већ прогласила независност,
напала касарне савезне армије и почела са масовним
прогоном српског народ. Хрватска је у то време ушла
у процес неус тавне сецесије, откривено је како је тајно
увозила оружје из инос транс тва, а Месић је по повратк у
у Загреб пред Сабором изјавио да је његов задатак извр
шен пошто Југос лавије више нема. Данас Месић тврди
да је само изнео чињенично стањ е, али френет ини апла
уз саборских заступника демант ује ту његову тврдњу.
Слично је и са чланом председниш тва СР БиХ Ејупом
Ганићем, који је изабран тврдећи да је по национално
сти Југос ловен. Он је лично водио је опсаду касарни ЈНА
11
«MILOR AD DODIK – PREDSJEDNIK, KOJI NE PRIZNAJE SVO
JU ZEMLJU”, Оbjektiva, 03.07.2019. https://objektiva.ba/miloraddodik-predsjednik-koji-ne-priznaje-svoju-zemlju/ , (сајт посећен,
16. 07. 2019.); Kristijan Švarc-Šiling, “Milorad Dodik, predsednik
koji ne priznaje svoju zemlju”, LIČNI STAV, DW, 03.07.2019., https://
www.dw.com/sr/milorad-dodik-preds ednik-koji-ne-priznaje-svojuzemlju/a-49450549-0 , (сајт посећен, 16. 07. 2019.)
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маја 1992. и оптужен је због масакра заробљених вој
ника и официра ЈНА у Добровољ ачкој улици у Сарајеву.
Током 2018./2019. трајао је спор око пријема и суд
бине миграната у БиХ. Сукоб између заједничких уста
нова и влас ти енитета и кантона око њиховог смеш таја
је настав љен. Влас ти РС су наставиле да захтевају ефек
тивну конт ролу границе и споразум око смеш таја, док
је ово питањ е из заједничих установа и даље посмат рао
као питањ е првенс тва у држави12 или, у случају опози
ционих странака из РС, које су део влад ајуће коалици
је на нивоу заједничких установа БиХ, као страначкo
питањ е. Упот ребљавано и злоупот ребљавано са све три
стране, ово питањ е је остало отворено током читаве
претходне године.13

12 Marija Arnautović, “Dodik odbio raspoređivanje vojske na gra
nici zbog migranata”, RSE, 11. juni/lipanj, 2019., https://www.slobod
naevropa.org/a/bih-izbjeglice-predsjednistvo/29993559.html ,(сајт
посећен 15. 07. 2019).
13
Sergej Županić, “BiH 2018.: Dodik jedini politički profitirao na
migrantima”, Express, 24.10.2018., https://www.express.hr/top-news/
bih-2018-dodik-na-migrant im a-jedini-polit ick i-prof it ir ao-18201
,(сајт посећен 18. 07. 2019
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ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ ПРАВИМА
СРПСКОГ НАРОДА У ФЕДЕРАЦИЈИ БиХ
ЗА 2018-2019. ГОДИНУ

Српски народ у Федерацији Босне и Херцеговине
остао је полит ичи обесправ љен и током 2018./2019.
године. Према попис у из 1991. године, на територији
данашње Федерације живело је 476.000 Срба, а пре
ма попис у из 2013. на истој територији живи 56.000
Срба или око 2,5 одсто. Стат ис тички подаци показу
ју да је чак 520 насељ а у БиХ изгубило српску већину
или су данас ненасељ ена. Од тог броја, чак 252 српска
насељ а у Федерацији су постала већински бошњачка.14
Уставни стат ус српског народ а у овом ентитет у унапре
ђен је формално пре више од једне деценије како би
био побољшан стат ус бошњачког и хрватског народ а
у Републици Српској. Циљ је био додатно ограничава
ње уставне аутономије ентитета. Значајнији повратак
и нови положај бошњачког народ а у РС није до сада
довео до остварењ а циљева вођс тва бошњачког нацио 
налног покрета. Српски народ у РС није још увек изгбио
већину у становниш тву ентитета, није остварен значај
14 Snjež ana Karić, “MJESTO ZA UMIR ANJE Srbi u Federaciji BiH
svedeni na STATISTIČKU GREŠKU”, Srpskainfo, 10.04.2019., https://
srpskainf o.com/mjes to-za-umiranje-srbi-u-federaciji-bih-svedenina-statisticku-gresku/ , (сајт посећен, 16. 07. 2019.)
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нији утиц ај на владу, није постигнута ни блокад а зако
нод авне установе посредс твом Дома народ а, баш као
што није промењ ена ни полит ика републике. На другој
страни, српском народу у ФБиХ није омог ућено чак ни
остваривањ е формалних права која су му дата. Очи
гледна је неравноправност Срба у ФБиХ са Бошњацима
и Хрват има који живе у Републици Српској. Значајни
ји повратак српских избеглиц а и даље није забележен.
Такође, национале квоте, засноване на у свим друг им
приликама толико брањ еном, давном попис у из 1991.
годину, најчешће нису поштоване у случају Срба у
Федерацији Босне и Херцеговине.
Избори одржани у октобру 2018. отворили су пита
ње заступ љенос ти и права остатака српског народ а
који живи у ФБиХ. У месецима после избора у меди
јима су објав љиване стат ис тике сличне садржине као
и раније. Тако се у новоформираној влади Кантона
Сарајево15 нашао само један Србин. У актуе лној Влади
Унско-санског кантона16 нема ниједног Србина мини
стра. У админис трацији Минис тарс тва унут рашњих
послова Унско-санског кантона је запос лено само 1,74
одсто Срба, иако су Срби чинили преко 30 одсто ста
новниш тва 1991. године. У МУП-у Кантона Сарајево
је запос лено 3,04 одсто Срба, док су Срби у тој обла
сти 1991. године чинили око 30 одсто становниш тва. У
админис трат ивним службама у 70 општина Федераци
15
Кабинет чине премијер кант она и дванае ст кант оналних
минис тара.
16

Премијер кант она и девет минис тара.
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је БиХ запос лени Срби чине проценат који је на нивоу
стат ис тичке грешке. Изузетак предс тав љају општине
Дрвар, Грахово, Босански Петровац и Гламоч.17 Одбор
за заштит у права Срба у Федерацији БиХ навео је да
према извеш тају омбудс мана, у Минис тарс тву унут ра
шњих послова Федерације БиХ нема ниједног Србина
на руководећим позицијама.18 Председ авајући Савета
минис тара БиХ Денис Звиз дић, позивајући се на подат
ке из специјалног извјеш таја инстит уције омбудс мана
за људска права БиХ о националној и полној структ у
ри запос лених у полицијско-сигурносним агенција
ма БиХ, нагласио је да су Бошњаци мање заступ љени
него што би требало зато што је само њих 18 на руко
водећим позицијама у Минис тарс тву унут рашњих
послова Републике Српске.19 На другој страни, према
истом извјеш тају, у Минис тарс тву унут рашњих посло
ва Кантона Сарајево од 19 руководећих позиција нема
17
Rade Jokić, “SRBI NE MOGU DA SE ZAPOSLE U Federaci
ji BiH se krši pravo na posao za pripadnike srpskog naroda”, BLIC,
09.01.2019.,https://www.blic.rs/vesti/repub lik a-srps ka/srbi-nemogu-da-se-zaposle-u-federaciji-bih-se-krsi-pravo-na-posao-za-pri
padnike/3nemcc0 , (сајт посећен, 16. 07. 2019.).
18 “U MUP-u Federacije BiH nema Srba na rukovodećim pozicija
ma”, Tanjug, 04. jun 2019., http://www.rtv.rs/sr_lat/region/u-mupu-federacije-bih-nema-srba-na-rukovodecim-pozicijama_1022744.
html , (сајт посећен, 16. 07. 2019.)
19 SPECIJALNI IZVJEŠTAJ O NACIONALNOJ I SPOLNOJ STRUKTURI
ZAPOSLENIH U POLICIJSKO-SIGURNOSNIM AGENCIJAMA U BOSNI I HER
CEGOVINI, Institucija ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava
Bosne i Hercegovine, Banja Luka, april 2018. godine, 30.
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ниједног Србина. У Минис тарс тву унут рашњих послова
Босанско– подрињског кантона од 33 руководна радни
ка нема ниједног Србина. У Минис тарс тву унут рашњих
послова Средњ обосанског кантона од 23 руководна
радника нема ниједног Србина. У Минис тарс тву уну
трашњих послова Херцеговачко-нерет ванског кантона
нема ниједног Србина на руководећим позицијама. У
Минис тарс тву унут рашњих послова Унско-санског кан
тона од 42 руководећа радника само је један Србин. У
Федералној управи полиције од 14 руководећих рад
ника је само један Србин на руководећој позицији. У
Минис тарс тву унут рашњих послова Зеничко-добојског
кантона од 58 руководних радника само су два Србина.
У Минис тарс тву унут рашњих послова Тузланског кан
тона од 99 руководних радника само су 3 Србина.20
Влад а Херцеговачко-нерет ванског кантона је
фебруара 2019. завршила пријем 140 приправника,
међу којима је био само један Србин. Крајем 2015.
године завршен је комп летан конк урс за поправк у
51 стамбене јединице у граду Мостару. Четири годи
не касније нити један стан није био завршен. Ради се
20 “Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH reagovao na Zvi
zdićevu izjavu, U rukovodstvu MUP-a FBiH nema nijednog Srbina”,
Infobirac, 4. juni 2019., http://infobirac.net/2019/06/04/odbor-zazastit u-prav a-srba-u-feder aciji-bih-reag ov ao-na-zviz dic ev u-izja
vu-u-rukovodstvu-mup-a-fbih-nema-nijednog-srbina/ , (сајт посе
ћен, 16. 07. 2019.); SPECIJALNI IZVJEŠTAJ O NACIONALNOJ I SPOLNOJ
STRUKTURI ZAPOSLENIH U POLICIJSKO-SIGURNOSNIM AGENCIJAMA U
BOSNI I HERCEGOVINI, Institucija ombudsmena/ombudsmana za ljud
ska prava Bosne i Hercegovine, Banja Luka, april 2018. godine, 38-47

21

о пројект има који се односе на избегла лица Србије,
Црне Горе и Хрватске.21
Настав љено је са праксом да се Бошњаци, Хрват и
и Срби «полит ички Бошњаци» кандидују као предс тав
ници српског народ а. Умес то 17 делегата српске нацио 
налнос ти у законод авну установу Федерације БиХ иза
брано је само 14, а да апсурд буде већи, само четири
су из реда српских странака, а сви остали долазе из
пробосанских.22 Постав љало се питањ е легит имнос ти
конс тит уисаних органа демократске влас ти у Федера
цији БиХ.23 Заним љиво је да је кандид ат има самопро
глашеним Србима у Бошњачким, али и неким медијима
блиским САД и појединим државама ЕУ, често припи
сивана велика грађанска врлина. Они су проглашени
за заступнике демократ ије и отвореног друш тва. Тре
ба се, међут им, подсет ит и да исти медији нису тако
21		Snjež ana Karić, MJESTO ZA UMIR ANJE Srbi u Federaciji BiH
svedeni na STATISTIČKU GREŠKU, Srpskainfo, 10.04.2019., https://
srpskainf o.com/mjes to-za-umiranje-srbi-u-federaciji-bih-svedenina-statisticku-gresku/ , (сајт посећен, 16. 07. 2019.)
22 Д. Станишић, “Срби „мањина” у Клубу Срба”, Politika,
25.02.2019., http://www.politika.rs/scc/clanak/423550/Srbi-manji
na-u-Klubu-Srba , (сајт посећен, 16. 07. 2019.); “Koordinacija Srba
Mostar: Delegati u FBiH da podrže predstavnike koje su birali Srbi”,
Srna, 22.03.2019., https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Koordi
nacija-Srba-Mostar-Delegati-u-FBiH-da-podrze-predstavnike-kojesu-birali-Srbi/529282 , (сајт посећен, 16. 07. 2019.).
23		«Nema skupštinske većine za formiranje vlasti u FBiH”,
TANJUG ,11.0 6. 2 019.,ht t ps://w w w.b92 .net/info/ vesti/index .
php? y y y y =2 0 19 & mm = 0 6 & dd =11& nav_ c at e g or y =167& nav_
id=1553763 , (сајт посећен, 16. 07. 2019.)
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размиш љали о Бошњацима и Хрват има кандид ат има
СНСД-а. Пре непуне три деценије избор Милошевићу
оданог Албанц а, Сејде Бајрамовића, у председниш тво
СФР Југос лавије, мног и посмат рачи, који су живели
изван Србије и Југос лавије, видели су као кршењ е пра
ва Албанац а али и друг их југосовенских република,
које ваљд а без већине у савезним установама окрену
те прот ив Беог рад а нису могле да остану у заједнич
кој држави.24 Деловањ е Срба - бошњачких и босанских
24 Marija Arnautović, “Ko su ‘autentični’ Srbi, ‘legitimni’ Hrva
ti i ‘pravi’ Bošnjaci?”, Radio Slobodna Evropa, 27. februar/velja
ča,
2019.,https://www.slobodnaevropa.org/a/bih-bosnjaci-hrva
ti-srbi/29793782.html , (сајт посећен, 16. 07. 2019.); JOŠ JEDAN
‘HRVAT’ IZABRAN U DOM NARODA PARL AMENTA FEDER ACIJE
BIH U Skupštini Bosansko-podrinjske županije glasao je za samo
ga sebe, Hina, 05.02.2019., https://www.jutarnji.hr/vijesti/svijet/
jos-jedan-hrvat-izabran-u-dom-naroda-parlamenta-federacije-bihu-skups tini-bosans ko-podr injs ke-zupanij e-glas ao-je-za-samog asebe/8348810/ , (сајт посећен, 16. 07. 2019.); Milan Dunović, pot
predsednik FBiH, “Milan Dunović za N1: Puzigaća najveći Hrvat među
Srbima”, N1, 20.07.2018., https://www.youtube.com/watch?v=d1GbYX20A_4, (сајт посећен, 16. 07. 2019.); Atlagić, SDP, “Atlagić odbio
mjesto dopredsjednika Zastupničkog doma iz reda srpskog naroda”,
Ero.tel, 16/07/19, https://ero.tel/bih/atlagic-odbio-mjesto-dopred
sjednika-zastupnickog-doma-iz-reda-srpskog-naroda/ , (сајт посе
ћен, 16. 07. 2019.); “Hrvat će sutra biti izabran kao Srbin u vodstvo
Parlamenta FBiH? !”, Krupljani.ba, 15. Jula 2019., https://krupljani.
ba/bih/ hrvat-ce-sutra-biti-izabran-kao- srbin-u-vodstvo-parlamen
ta-fbih.html , (сајт посећен, 16. 07. 2019.); “Srpska lista osvojila tri
mandata u Livanjskom kantonu”, Srna, 22.10.2018., https://www.
nezav is ne.com/novos ti/bih/Srps ka-lista-osvojila-tri-mandat a-uLivanjskom-kantonu/504097 , (сајт посећен, 17. 07. 2019.)
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националис та, предс тав љано је у Федерацији БиХ и у
појединим државама ЕУ и САД као приципијелно.
Незамис ливо је да у медијима какви су Радио слободна
Европа или Дојче веле, било који злочин који су починиле
српске војске буде на било који начин умањ ен или рела
тивизован. Тај се принцип и даље не односи на злочине
према Србима. Тако колумнисткињ а сарајевсог Ослобо
ђења, која је радо преношена на овим медијима, наводи
како је етничко чишћењ е Срба из сарајевских општи
на извршено по налог у Српске демократске странке.25
Иста новинарка поиг рава се погрдним именом за Србе
како би крит иковала српску полит ичк у опцију.26
Током 2018.-2019. није дошло до побољшањ а поли
тичких али ни друг их права српског народ а у Федера
цији БиХ. Треба, међут им, нагласит и да су влас ти Репу
блике Српске и Републике Србије биле ангажоване на
полит ичком органзовању Срба у ФБиХ. На изборима су
полит ичке снаге српског народ а биле обједињ ене у Срп
ској листи. Српска листа се појавила на изборима у свега
четири од дванаест изборних јединиц а у ФБиХ. У поре
ђењу удела Срба у становниш тву ФБиХ, према Попис у из
25		Gordana KATANA, «JEDINA ISTINA O ODLASKU SRBA IZ
SARAJEVA PRIJE 23 GODINE: Etničko čišćenje po naredbi SDS-a”,
Inforadar, 18/03/2019, https://inforadar.ba/jedina-istina-o-odlaskusrba-iz-sarajeva-prije-23-godine-etnicko-ciscenje-po-naredbi-sds-a/
, (сајт посећен, 16. 07. 2019.)
26		Gordana KATANA, «Papci se više ne kupuju, sami se nude”,
Oslobodjenje, 9. novembar 2018., https://www.oslobodjenje.ba/dosjei/
kolumne/papci-se-vise-ne-kupuju-sami-se-nude-407358 , (сајт посе
ћен, 16. 07. 2019.)
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2013. године, за српске странке (пре свега Српску листу)
гласало је 4,7 пута мање бирача.27 За то време уједињ ене
бошњачке странке имале су кандид ате у свим изборним
јединиц ама Републике Српске. У однос у на број Бошња
ка из Пописа из 2013. за њих је гласало 3,2 пута мање.28
Хрватске странке су, макар кад је реч о опозиционом
ХДЗ-1990., имале кандид ате у већини изборних једниц а
РС, али су добиле 7,1 пута мање гласова у однос у на удео
Хрвата у становниш тву РС према Попис у из 2013. годи
не.29 Дакле, приметна је слабија организација Срба. Срп
ски народ је добио три посланика у Скупш тини Кантона
број 10 (где се налазе Дрвар, Грахово и Гламоч, општи
не са већинским српским становниш твом), али у Парла
мент ФБиХ нису ушли аутент ични предс тавници српског
народ а, за разлик у од Републике Српске где су потпред
седници републике и Народне скупш тине данас аутен
тични прредс тавници бошњачког и хрватског народ а, у
ФБиХ ће на тим местима и даље бити Бошњацци, Хрват и
или Срби - босански националис ти.
27		Укупно бирача: 3,352,933 у БиХ, у ФБиХ 2,092,336 бирача а у
РС 1,260,597. Изаш ло је у БиХ 53.36%, ФБиХ 51.25% и РС 57.30%
- 1,789,125 у БиХ; у ФБиХ 1,072,322. и РС изаш ло 722,322. У ФБиХ
Срби чине 2,55% становниш тва. Срба би према овом попис у тре
бало да изађ е 27,344, а за српске странке глас ало је 5,771
28		У РС Бошњац и чине14,1% становник а. Бошњак а у РС би тре
бало да у склад у са излазношћу на избор е изађ е око 101,847, а за
бошњачке и проб ос анске странке глас ало је њих 31,000.
29		Хрват и у РС чине 2,43% становник а, те би у склад у са изла
зношћу требало да их на избор е изађ е 15,552. За хрватске стран
ке глас ало је њих 2,188.
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ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ ПРАВИМА СРПСКОГ
НАРОД А У ЦРНОЈ ГОРИ ЗА 2018-2019. ГОДИНУ

Прогон опозиције у Црној Гори
Након две године суђењ а за наводни покушај држав
ног удара на дан парламентарних избора 2016. године,
процес је завршен 28. марта 2019. Пет недељ а касније,
9. маја 2019. , Судско веће Вишег суда у Подгорици про
гласило је све оптужене за случај тероризма на изборни
дан у Црној Гори октобра 2016. кривим. Вође опозицио 
ног Демократског фронта Андрију Мандића и Милана
Kнежевића осудило је на по пет година затвора. Одбор
за одбрану Мандића, Кнежевића и осталих из Беог ра
да одржао је конференцију за новинаре овим пово
дом у Беог раду при чему се обрат ио и писмено свим
надлежним међународним организацијама: „Свако ко
је имао прилике да се упозна са процесом, зна да је
то изруг ивањ е правди. На преко 200 рочиш та тужилац
Катнић и судија Мугоша покушали су да групу обичног
света споје са групом опскурних сведока. На крају су
сви они спојени са полит ичким предс тавницима срп
ског народ а“, истакао је на конференцији за новинаре
Чедомир Антић. Процес, према његовим речима, није
био ни регуларан ни законит, постоје индиције да су
оптужени мучени у прит вору, а нечувено је да је опту
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женима буде нуђена слобод а ако прис тану на сарад
њу и сведоче прот ив осталих. Притом, крунски сведок,
Александ ар Синђелић, је након бега из Црне Горе, опо
вргао своје сведочењ е. Антић додаје да је црногорски
режим од 2001, када је схват ио да је Србија на путу
демократ изације и да не може више на рачун навод
ног сукоба са Милошевићем да добија подршку из САД
и ЕУ, радио на систематском обесправ љивању српског
народ а у Црној Гори. „Српски народ је прихват ио све,
прихват ио је референдум и оно што је после тога про
изаш ло, а добио је потпуну негацију својих мањинских,
а сада видимо и људских права“, закључио је Антић.
Матија Бећковић је нагласио да Црна Гора, као и соци
јалис тичка Југос лавија у периоду пре него што је поста
ла међународно призната, корис ти прилик у да се пре
него што постане чланиц а ЕУ и правна држава обрачу
на са српским народом. „У том подухват у није једина и
она корис ти ту једну појаву обрачунавањ а са Србима
на ширем плану. Таквих суђењ а је било и раније, али не
сећам се да је неко ко је оптужен за најтежа кривична
дела тај који суди друг има“, каже Бећковић.
Ни сва наведена дешавањ а нису била довољна вла
стима у Беог раду да промене полит ик у према Ђука
новићевом режиму. Крајем маја двојиц а председника
гвоорила су о добрим односима и неопходнос ти зва
ничних сусрета, док су се, по сазнањима подгоричких
Вијести поново неформално састали у Беог раду среди
ном јуна.
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Стат ус Митрополије Црногорско приморске,
Српске правос лавне цркве
Пролећа 2019. године, појачани су и постали уче
сталији прит исци на СПЦ у Црној Гори. Пре свега, пред
седник Црне Горе Мило Ђукановић оштро је крит ико
вао Митрополију Црногорско-приморску, а хајци су се
придруживали и научници, култ урни радници, глумци,
дипломатски предс тавници...Влад а Црне Горе је сре
дином маја, после четири године рада, усвојила Пред
лог закона о слободи вероисповес ти, који је код СПЦ
изазвао јавно, оштро прот ив љењ е. Митрополија црно
горско-приморска закон дожив љава као “антиверски”,
смат ра да је усмерен прот ив СПЦ у Црној Гори, да је
полит ика влас ти “отимањ е храмова и пљачке цркве
имовине са злокобоним и несагледивим последиц ама”.
Таква порука послата је са сабора у Подгорици, коме
је прис ус твовало више хиљад а верника из свих краје
ва Црне Горе. Одредбе предлога закона предвиђају да
све верске заједнице у Црној Гори морају да докажу да
су пре 1918. године биле власнице цркве имовине, ина
че ће им она бити одузета, тачније национализоване и
проглашена државном, што је изазвало оштро прот и
вљењ е Митрополије и јавнос ти.
Председник Црне Горе Мило Ђукановић обрат ио се
члановима своје странке на трибини у Никшићу 8. јуна
ове године, и оптужио је Српску правос лавну цркву
(СПЦ) да покушава да чува инфас трукт уру ,,велике
Србије“ и да омета европски пут Црне Горе, те најавио
обнову Црногорске правос лавне цркаве (ЦПЦ) коју је
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овог пута назвао “Правос лавна црква Црне Горе”. Ђука
новић, председник Демократске парт ије социјалис та,
оптужио је СПЦ да покушава да опструише европска
хтењ а и амбиције савременог црногорског друш тва,
трудећи се да тако чувају свој верски монопол у Црној
Гори. “СПЦ жели да се опструише успос тав љањ е прав
не државе и да и даље настави да корис ти оно што јој
се не припад а сагласно правном систему државе. На
тај начин покушај да исправи оно што су, како то они
мисле, кратковиде ововремене полит ике. Да државе
настају и нестају, а црква је старија од свега тога”, рекао
је Ђукановић. Он је на изборној конференцији ДПС-а у
Никшићу оптужио СПЦ да данас у Црној Гори покушава
да чува инфрас трукт уру велике Србије, додајући да је
“прича о преког раничним епархијама супротна основ
ним принципима правос лавне организације свуд а у
свет у”. Он каже да ће врло пред ано радит и на “обно
ви аутокефалне ЦПЦ у потпуном дослух у са основним
принципима на којима почива демократска Црна Гора
“. Ђукановић је додао да неће дозволит и да “савреме
на Црна Гора живи под диктатом једне верске орга
низације која предс тав ља реликт прош лос ти, иако не
може да схват и да је то време одавно прош ло”. “Стањ е
у Црној Гори је боље него другде, али као што види
мо, ни овде наши прот ивници не јењавају, било да се
јављају као опозиција, параполит ичке организације у
форми наводно независних медија, невладиних и вер
ских организација”, рекао је Ђукановић. Митрополит
Амфилохије, имао је спреман одговор: “Након што су
све распарчали и распрод али хоће да отимају црквену
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имовину како би је разделили својој мафији.”, изјавио
је након сабора у Подгорици са ког су Митрополија и
њене три епархије затражиле од Владе Црне Горе да
повуче Предлог закона о слободи вероисповес ти, који
на нов начин уређује питањ е црквене имовине. Митро
полит Амфилохије смат ра да Ђукановић “због свог его
изма хоће да распарчава и дели црквену имовину, јер
је само то остало у Црној Гори што нису отели и подели
ли”. Он је изнео и надањ е да ће црногорска власт бити
довољно разумна да повуче овај предлог закона, јер би
Црна Гора у супротном “дотак ла дно”.
“Пред Богом смо се заклели и саборно заветова
ли да ћемо чуват и, обнав љат и и бранит и своје свет и
ње. Ако усвоје овакав закон, тако ће и бити”, рекао је
Амфилохије.
Митрополија црногорско-приморска (МЦП) прат и
ће имплементацију мишљењ а Венецијанске комисије
о Предлог у закона о слободи вероисповес ти у Црној
Гори и обрат иће пажњу да не дође до било каквих
покушаја злоупот ребе тог мишљењ а, поручио је данас
протојереј-ставрофор Велибор Џомић. Џомић, који је
и координатор Правног савета МЦП, рекао је да пред
стоји велики и озбиљ ан задатак да се мишљењ е Вене
цијанске комисије о појединос тима имплемет ира у тај
предлог закона. “Посвет ићемо велик у пажњу томе да
не дође до било каквих покушаја злоупот ребе оног
што је написано у мишљењу Венецијанске комисије”,
поручио је Џомић.
Венецијанска комисија објавила је мишљењ е о
предлог у овог закона које је, како је саопш тено, влад а
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доживела као веома позит ивно, док је Џомић поручио
да је МЦП била у праву и да се према том мишљењу
имовина цркве не може прекњижават и на друге вла
снике без одлука суда. Новосадски филозоф, линг ви
ста и професор универзитета, Миленко Перовић, дао
је интервју за Викенд новине почетком јуна ове године,
у коме је изнео своје мишљењ е о Српској правос лавној
цркви. Интервју је обиман, а један део ћемо цитират и
зато што је индикат иван: ,,Необично је да се предлог
овог закона став ља у официјелну процедуру целих три
наест година након референдумске обнове државне
самос талнос ти Црне Горе. Није могуће докучит и ваљан
полит ички разлог зашто ентузијазам суверенис тичке
победе на референдуму није искоришћен да овај закон
донесе одмах након доношењ а државног Устава. Закон
ско решавањ е стат уса правос лавних верских заједниц а
по својим духовним, полит ичким и моралним после
диц ама у црногорском друш тву по важнос ти је одмах
по процени уставне верификације црногорске држав
не независнос ти. По мом суду, глед ано са становиш та
црногорског суверенизма, изгубљено је драгоцених
тринаест година. Те године је искорис тио Амфилохије
Радовић да агресивно, лукаво и вешто укорени инте
ресе Српске правос лавне цркве и да јој у Црној Гори
обезбеди позицију какву она никад а пре није имала.
Од Црне Горе је начинио голему крстионицу.“
Почетком јуна ове године, двоје људи из облас ти јав
ног живота такође су упут или вербалне претњ е и напа
ли вернике Српске правос лавне Цркве у Црној Гори.
Мирна Никчевић, дипломатски предс тавник Црне Горе
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у Турској оштро је напала преко друш твених мрежа
српске вернике, а њеним нападима се придружио и глу
мац Зоран Вујовић. Мирна Никчевић, саветниц а у кон
зуларном предс тавниш тву у Анкари, себе карактерише
да је ,,за тековине црногорских либерала“, 17.јуна теку
ће године, митрополита Амфилохија вређала је на свом
фејсбук профилу, Храм Хрис товог васкрсењ а у Под
горици назвала је ,,Срам“, Србе је у својим постовима
ознаава као ,,четнике“ а прет ила је окуп љенима како би
,,запалила сву сток у у храму“. Минис тарс тво инос тра
них послова Црне Горе оградило се од њених ставова.
Сличним путем је кренуо и глумац Црногорског
народног позориш та, Зоран Вујовић. Он је на свом феј
сбук профилу најбруталније извређао српски народ
речима: ‘’Схват ите древна Српчад да сте порек лом из
Црне Горе, до једнога ј * бенога ... Схват ите од Цети
ње, Жабљака Црнојевића, Дукље, обала Рибнице,
да сте поник ли и посрнули одавде , мајк у вам ј * бем
отровну, издајничк у ... Који ваши Храмови, мајк у вам
ј * бем ненормалну до једнога, идиот и исфрус трира
ни.” Вујовић је наставио са увред ама: “На шта је личи
ла келија Светог Василија Острошког, од ње сте напра
вили, мајк у вам ј * бем великониш тавну”, наставио је
да вређа глумац Црногорског народног позориш та док
Србе карактерише речима: “Незналице”,”Изроди”...
,,Не могу од вас у Манас тир Цетињски ући ништавила
ниједна. Палили су Турци манас тир Цетињски незнали
це, али га нико никад преу зео није, св. Петар Цетињ
ски кидао вама изроди главе и носеве...Не потурице..
Турци су били прот ивници достојни борбе, ваша бор
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ба смећари ниједни, долесцент и, загорчава живот сви
ма на овим прос торима годинама уназад...“ Нису ове
отровне речи, пуне мржње, мишљењ е једног глумц а,
појединц а, то је нажалост водећа и пожељна полит ич
ка мант ра којом се служи влад ајућа полит ичка опција,
Срби су по њиховом мишљењу скупина према којој су
све речи и претњ е и омаловажавањ а дозвољ ена.

Забрана уласка српским интелект уалцима
у Црну Гору
Преходну годину, као промена у однос у на раније,
обележила је забрана уласка у Црну Гору четворици
српских интелект уа лац а. Црногорска Гранична поли
ција је 1. новембра 2018. године донела је одлук у по
којој је забрањ ен улазак у Црну Гору – академик у Мати
ји Бећковићу, др Александру Раковићу, Проф др Дејану
Мировићу и Проф. др Чедомиру Антићу. У саопш тењу
које су издали наводи се да је решењ е достав љено свим
старешинама Граничне полиције, у коме се наводи да
истакнут и Срби “никако не смеју да уђу у земљу, јер
угрожавају националну сигурност Црне Горе”. Српски
интелект уа лци су били најав љени као говорници на
обележавању стот ину година од Подгоричке скупш ти
не. Званична Србија је реаговала млако и неформал
но. Председник републике Александ ар Вучић позвао је
телефоном Антића, Бећковића, Мировића и Раковића,
и пружио им усмену подршку. Изос тала је системска,
инстит уционална реакција државе. Миодраг Линта,
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председник Одбора за дијаспору и Србе у региону у
Народној скупш тини Републике Србије позвао је црно
горски режим да прес тане са антисрпском полит иком,
односно да повуче ту антицивилизацијску одлук у.
19. јула 2019. године огласио се црногорски мини
стар унут рашњих послова Мевлудин Нухоџић, који је
изјавио да не постоји било каква забрана уласка срп
ским интелект уа лцима у Црну Гору. Пракса је показа
ла да је забрана на снази, јер је Дејан Мировић враћен
са граничног прелаза у децембру 2018. године, када је
ишао у породичну посет у у Црну Гору.

Школс тво, језик, писмо
Подсећамо да су још раније из школских уџбени
ка избрисани Свети Сава, Јован Јовановић Змај, Бранко
Радичевић, Милорад Павић...Професор Веселин Мато
вић, аутор неколико значајних дела, свој рад је, између
осталог посветио разоткривању неис тина које се налазе
у постојећим уџбеницима у Црној Гори. Матовић говори о
очигледним фалсификатима историје: „На пример, иде
ологема и агитема, почевши од тврдње да је ’црногорска/
зетска редакција прва редакција старос ловенског језика
из које се касније настале босанска и српска’, или да су
Мирослављево јеванђеље писала два писара: Варсемелеон
и Григорије, да је Варсемелеон био Црногорац/Зећанин,
а Григорије Србин/Рашанин, да је Варсемелеон био ије
кавац, а Григорије екавац, те да део Јеванђеља који је
писао Григорије припада српској, а део који је писао Вар
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семелеон црногорској књижевнос ти.” Матовић додаје:
„Сличне фалсификате срећемо и у уџбеницима истори
је, на пример, да су Симеон Немања и Св. Сава огњем
и мачем Црногорце превели из католичанс тва у право
славље, или, рецимо, да је ’по наговору Николе Пашића
француска влада забранила повратак краљу Николи у
Црну Гору’, те да је српска војска 1918. окупирала Црну
Гору, итд. Таквих примера налазимо чак и у уџбенику за
ликовно васпитање. Рецимо, испод репродукције Лубар
дине слике ’Битка на Вучјем долу’ уписано је: ’Величање
црногорске борбе за слободу’, а испод слике ’Косовски
бој’: ’Сликарев обрачун с косовским митом.’”
30. октобра 2018. америчка обавеш тајна агенци
ја ЦИА изаш ла је са резултат има свог истраживањ а
по којима у Црној Гори српским језиком говори 42,9%
становниш тва, а црногорским 37%. Српски језик у овој
држави је системска гушен пошто је током свега шесна
ест година број оних који говоре српски језик пао за око
једну трећину - са 64% на мање од 43% . По истом изве
штају да су Црногорци изјашњава се 45% становниш тва.
Уставом из 2007. године црногорски језик је промо
висан као “службени језик”-”језик државе”, латиниц а
је постала званично писмо. Ћирилиц а је потпуно поти
снута, у Подгорици и даље има више кинеских него јав
них натписа на ћирилици. У пракси, по Закону о јавним
исправама, уколико тражите у Црној Гори да вам лична
карта буде написана на ћирилици, име и презиме ће бити
тако написано, али сви остали подаци ће бити на латини
ци. Исто важи и за сведочанс тво, где родитељи морају
напис мено да траже оно које није написано латиницом.
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ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ ПРАВИМА
СРПСКОГ НАРОДА НА ТЕРИТОРИЈИ
КОСОВО-УНМИК ЗА 2018-2019. ГОДИНУ

Српски народ на територији Косово-УНМИК суочен
је током 2018. и 2019. са бројним изазовима и тешко
ћама. Настојањ а албанског националног покрета да,
без обзира на цену, створи албанску државу под нази
вом «Репубљик Косово», одражавају се на стањ е поли
тичких али и грађанских и људских права тамиошњих
Срба. Такође, недемократски карактер режима Алек
сандра Вучића имао је значајног одраза на стањ е права
и полит ик у Срба са КиМ.
Током претходне године Косово-УНМИК је прот ив
но ранијим споразумима успос тавило регуларну војску.
Преговори из оквира «Бриселског процеса» су преки
нут и. Једини сегмент споразума из 2013. који до сада
није испуњ ен јесте управо стварањ е Заједнице српских
општина, коју албанске влас ти не желе да успос таве. У
преговарачком процес у од средине 2017. приметна је
спремност српске стране да под условом размене тери
торија призна независност косовске-албанске државе.
Албанска страна, подржана од стране САД и дела ЕУ,
већински је била одбојна према било каквим уступцима.
Неуспех албанских влас ти у Приштини да даље афир
мишу проглашену независност, посебно је био оличен у
одбијању Интерпола да прими Косово у своје чланс тво,
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као и у застоју међуанродног процеса признавања.
Напротив, настојање српске дипломатије довело је до
тога да током претходне две године више држава пони
шти признање независнос ти Косова, него што их је при
знало. 30 Управо зато је Приштина увела удвос тручене так
се на робу из остатка Србије. Тиме је прекршен споразум
ЦЕФТ-а чији је Косово-Унмик такође потписник. Санкције
су уведене и Босни и Херцеговини. Током јуна 2019. Срби
на северу Косова суочили су се са несташицама основ
них потпрепштина.31 У знак протес та због овакве поли
тике Приштине председници четири општине на северу
Косова поднели су оставке. Током наредних месеци тра
јала је криза будући да албанске установе нису желеле
да признају оставке јер је у њима спомињано “Косово и
Метохија”, термин који није прис утан у уставној и закон
ској регулативи Косова-Унмик.32 Када су избори конач
30		Уринам је крајем октобра 2017. постао прва држав а која је
повук ла признањ е независнос ти Косов а. У то време je 111 држа
ва признав ало независност покрајине. До сред ине јуна 2019. при
знао ју је још Барбад ос, док је признањ е према различит им вести
ма повук ло тринае ст или десет држав а (Суринам, Бурунд и, Папуа
Нова Гвинеја, Лесот о, Комори, Доминик а, Гренад а, Соломонска
Острв а, Мадагаскар, Палау, а званична Србија тврд и да су при
знањ е укин ули још и Сао Томе и Принц ипе, Либерија и Гренад а).
31		Tanja Vujisić, «»Šta kupuju Srbi sa Kosova dok traje «carinski
rat» Prištine i Beograda»», Vice, 22 Novembar 2018, https://www.vice.
com/rs/article/a3m3p5/black-friday-na-kosovski-nacin-kako-carin
ski-rat-vide-u-severnoj-mitrovici , (сајт у прступ љено 18 07 2019).
32 “Opštine sa severa Kosova četiri meseca bez gradonačelnika”, FoNet,
23. januara 2019., https://www.danas.rs/politika/opstine-sa-severa-koso
va-cetiri-meseca-bez-gradonacelnika/ , (сајт у прступ љено 19 07 2019)
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но поново расписани, приговор на кандидат уру Српске
листе уложио је предс тавник Покрета “Самоопредеље
ње” у Централној изборној комисији. ЦИК је зато одбио
кандидат уру. После краткотрајног застоја, жалбе и при
личне нерозе коју је испољила српска страна, кандидат у
ра је ипак одобрена.33 Српска листа је освојила највећи
број гласова и власт у све четири општине. Ипак, остала
је чињеница да се на тако важне изборе одазвало мало
грађана - свега око 39%.34 Такође, осим појединих албан
ских партија, није било противкандидата из реда срп
ских странака.35 Победу су предс тавници Српске листе
прос лавили тако што су се пред камерама медија окупи
ли око телефоског апарата председника ове политичке
организације, Горана Ракића, и скандирали “Ацо Срби
не!”, славећи тако председника Републике Србије Вучи
ћа, који се налазио на другој страни везе.36
Штавише, када на регионалном састанк у одржаном
у Сарајеву, Косово није добило стат ус другачији оног
33		“CIK potvrdio, kandidati Srpske liste idu na izbore”, RTS, 25. APR
2019,http://www.rts.rs/page/stor ie s/sr/story/9/polit ik a/3502553/
usvoj en a-zalb a-kandidat i-srps ke-liste-idu-na-izbor e.html,(сајт у
прступ љено 19 07 2019).
34		“Srpska lista pobedila na izborima u sve četiri opštine na severu Koso
va”, N1 RS, http://rs.n1info.com/Vesti/a484871/Izbori-za-gradonacelnikecetiri-opstine-na-severu-Kosova.html , (сајт у прступ љено 19 07 2019).
35		“Опозиција са КиМ бојкот ује изборе на северу”,ТАНЈУГ, ФОНЕТ,
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/politika/3485546/opozicija-sakim-bojkotuje-izbore-na-severu-.html , (сајт у прступљено 19 07 2019).
36		“Rakić Vučiću: Aco Srbine”, Tanjug, 19.05.2019., https://www.
youtube.com/watch?v=6civbPyXBI8 , (сајт у прступ љено 19 07 2019).
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предвиђеног споразумом са Србијом, косовска страна
је одбила да дође, а званична Албанија се са њом соли
дарисала. Реакција САД и ЕУ, озбиљна и веродос тојна,
том је приликом изос тала.
Настав љени су напади на Србе на КиМ. Повремено
је реч о насуминчним нападима на цивиле, а понекад о
активнос тима косовске полиције.37 О томе је чак писано
у редовном извештају Стејт департмена посвећеном ста
њу људских права.38 У овом документ у наведено је да су
етничке мањине на Косову угрожене и да је током прет
ходних месеци било око 100 напада на Србе.39 И париски
лист Фигаро јавио је о томе како су Срби на Косову «тре
тирани као грађани другог реда».40 У чланк у је наведе
37		«НА КОСОВУ НИ МРТВИМА НЕ ДАЈУ МИРА”, Прокупље на дла
ну,14.07.2019.,https://prokupljenadlanu.rs/kosov o/na-kosov u-nimrtvima-ne-daju-mira-6470.htm , (сајт у прступ љено 18 07 2019).
38		“”SRBI SU META” Oštre kritike za Prištinu u izveštaju STEJT
DEPARTMENTA, pomenut i Oliver Ivanović””, Tanjug, 13.03.2019.,
https://www.blic.rs/vesti/politika/srbi-su-meta-ostre-kritike-za-pri
stin u-u-izves taj u-stejt-departm ent a-pomen ut-i-oliv er/m6z68nz,
(сајт у прступ љено 18 07 2019).
39 “EKSKLUZIVNO! OVO su Srbi koje su ALBANCI DANAS OTELI
na severu Kosova», Srbija Danas, 28.05.2019., https://www.srbijadanas.
com/vesti/kosovo/ekskluzivno-ovo-su-srbi-koje-su-albanci-danas-ote
li-na-severu-kosova-foto-2019-05-28 , (сајт посећен, 18. 07. 2019.).
40 Jean-Louis Tremblais , «Au Kosovo, les Serbes font de la résistance”,
Le Figaro, http://www.lefigaro.fr/international/au-kosovo-les-serbesfont-de-la-resistance-20190613 , (сајт посећен, 18. 07. 2019.); “Figaro:
Srbi na Kosovu tretirani kao građani drugog reda”, RTS, 14.06.2019.,
https://www.radiokontaktplus.org/vesti/figaro-srbi-na-kosovu-tretira
ni-kao- gradani-drugog-reda/20017 , (сајт посећен, 18. 07. 2019.).
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но да је током двадесет година од завршетка рата 1999.
срушено чак 150 српских црава, капела и манс тира. О
однос у према Косову на Западу, међутим, речито гово
ри сумња већег дела политичара и медија у ЕУ да ли ће
шпански политичар изабран на висок у дужност у уни
ји моћи да буде објективан, пошто његова држава није
признала независно Косово.41 Они чије државе призна
ју независност Косова, према том разумевању правде и
истине, неће бити прис трасни. Дакле, објективност зах
тева претходно признање промене граница међуанродно
признате државе које нису прихватиле УН, већина грађа
на света и велики број чланица светске органзације.
У односима Беог рад а и Приш тине српски народ на
Косову и Метохији био је чест посредник и монета. Тако
је Александ ар Вучић држао један од својих «историј
ских говора» у Митровици, а у исто време је Хашим Тачи
посет ио језеро Газиводе, пловио је чамцем, а на ресто
ран који је посет ио је касније бачена ручна бомба.42
Убис тво Оливера Ивановића, лидера опозиције међу
Србима, обележило је читаву 2018. годину. Одређен
помак је направ љен у јануару ове године када је косов
ско тужилаш тво затражило, а Основни суд у Приш тини
недуго затим издао налог за хапшењ е Милана Радои
41		Michael Peel, Ian Mount, “Candid Josep Borrell faces daunting
agenda as EU foreign envoy”, Financial Times, 9. JULY 2019, https://
www.ft.com/content/01c4bc50-9e85-11e9-9c06-a4640c9feebb
,
(сајт посећен, 18. 07. 2019.).
42		«Vučić: Milošević je bio veliki srpski lider, ali su nam rezultati
bili lošiji», Al Jazeera Balkans, 09.09.2018., https://www.youtube.com/
watch?v=5INg16FegoA , (сајт посећен, 18. 07. 2019.).
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чића, као главног осумњиченог за убис тво Оливера
Ивановића. 1. јула 2019. је расписана и међународна
потерниц а за Радоичићем, који се поред убис тва Ива
новића терет и и за организовани криминал. Уз Радои
чића међународне инстит уције су прошириле истраг у и
издале налог за хапшењ е и Звонка Веселиновића, дру
гог нају т иц ајнијег Србина са севера Косова и Метохије,
који се терет и за организовани криминал, угрожавањ е
особља УН-а, изазивањ е опште опаснос ти, као и за уби
ство Ивице Рајачића 2014. године. Обојиц а су се почет
ком ове године “склонили” у цент ралну Србију, а често
су прис утни на званичним манифес тацијама СНС-а и
Владе Републике Србије. Милан Радоичић је све време
потпредседник Српске листе, која је стожер косовске
владе, којом руководе Рамуш Харадинај и Хашим Тачи.
Још један велики проблем за Србе на Косову и Мето
хији предс тав ља питање повратка. Око 280.000 интер
но расељених и прогнаних лица са Косова и Метохије
има привремено пребивалиште на територији Србије,
ван Косова и Метохије. Резултати у процес у повратка у
последњих пет година више су него слаби, а својим домо
вима вратило се само 11.000 лица, од чега су свега 5.000
Срби, с тим да их је око 4 хиљаде расељено и прогнано у
мартовском погрому, када је спаљено 900 кућа и стано
ва и уништено више од 30 правос лавних храмова широм
Косова и Метохије. На овај број треба додати и око 20
хиљада интерно расељених лица унутар Косова и Мето
хије који су из етнички мешовитих средина прешли у
већинске, скоро једное тничке енклаве. Број регис трова
них расељених и прогнаних лица у Србији је 212.781, по
41

званичним подацима Владе Републике Србије. Ови пода
ци јасно показују да кршење основних загарантованих
људских права, међу која спада и право на располагање
и уживање имовине, што гарант ује Европска конвенција
о људским правима, кочи процес повратка на Косово и
Метохију. Немог ућност да се поново дође у посед своје
имовине, као и да се остваре друга права по Европској
конвенцији о људским правима и Резолуцији СБ УН 1244
питања су од приоритета за све чиниоце који се баве и
који ће се бавити будућношћу овог дела Европе.
Као и у мног им друг им случајевима полит ичких пра
ва заграничних Срба, и у случају Косова је домицилни
невладин сектор непог решиво другачије оријент исан
од српских колега. Док беог радски Фонд за хуманитар
но право у свим приликама осуђује српски национали
зам и релат ивизује само постојањ е српског државног
интереса, косовски настоји да афирмише национални
циљ албанског народ а - косовску независност. Тако је
Беким Блакај, директор Фонд а за хуманитарни пра
во Косова, изнео тврдњу да би Срби на Косову «боље
живели» уколико би Србија признала независну Репу
блик у Косово.43 У Србији је животни станд ард далеко
виши него на Косову и Метохији, па би могло да сле
ди и да би и Албанци боље живели када би покрајина
поново постала аутономија у оквирима српске државе.
43		Jelena Petrović, «Blakaj: Kad bi Srbija priznala Kosovo, kosovski
Srbi bi bolje živeli nego sada», N1.RS, 28.03.2019., http://rs.n1info.
com/Vesti/a471755/Blakaj-Kad-bi-Srbija-priznala-Kosovo-kosovskiSrbi-bi-bolje-ziveli-nego-sada.html, (сајт посећен, 18. 07. 2019.).
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После једне од бројних акција наводне борбе косовске
полиције прот ив организованог криминала усмерене
према српским крајевима на Косову и Метохији, пред
ставници Кфора су, баш као и након стварањ а косовске
војске, изјавили да Србима не прет и никаква опасност
и да акције нису усмерене прот ив њихове заједнице.44
Званична Србија је у протек лим месецима водила
контрадикторну и контроверзну политику према КосовуУНМИК. Са једне стране она је активно радила на спре
чавању даљег афирмисања косовске државнос ти. На дру
гој страни, јасно је стављано до знања да владин циљ није
повратак покрајине у састав Србије, већ искључиво побољ
шање преговарачког положаја Београда. Иако је у много
прилика поновљен став да Србија жели «разграничење» са
Косовом, још чешће су се предс тавици српске владе закли
њали да ће сачувати суверенитет на целокупној територи
ји државе и да никада неће признати независност Косова.
Вести о тајним састанцима врха Србије и албанског наци
оналног покрета на Косову учес тале су током претходне

44
«KFOR: Akcija policije na Kosovu nije protiv Srba», Aljazeera.Bal
kans, 28. maj 2019., http://balkans.aljazeera.net/vijesti/kfor-akcija-poli
cije-na-kosovu-nije-protiv-srba , (сајт посећен, 18. 07. 2019.); OGLASIO
SE PREDSTAVNIK KFOR NAKON FOMIR ANJA VOJSKE KOSOVA: Srbi
apsolutno mogu da očekuju našu podršku i zaštitu, Kurir,14.12.2018. ,
https://www.kurir.rs/vesti/polit ika/3172909/oglasio-se-preds tavnikkfor-nakon-fomiranja-vojske-kosova-srbi-apsolutno-mogu-da-ocekujunasu-podrsku-i-zastitu , (сајт посећен, 18. 07. 2019.)
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године.45 Остављено је мало сумње да је постојао тајни
споразум две стране о разграничењу и потписивању “све
обухватног правно обавезујућег споразума”, али је судећи
према многим изворима ово спречила немачка страна.46
Српске влас ти су често злоу пот ребљавале косов
ско питањ е. Опозиција је по правил у став љана у исту
раван са вођама албанског националног покрета на
Косову и Метохији.47 Вође Албанц а слик ане су у држав
ним медијима као злочинци и криминалци, о којима је
45		Ana Otašević,»Tajni pregovori Vučića i Tačija: Politika «dila»»,
Demostat, 13. Oct 2018., https://demostat.rs/sr/vesti/ekskluziva/taj
ni-pregovori-vucica-i-tacija-politika--dila-/516 , (сајт посећен, 18. 07.
2019.); „Otkrivena ‘baza’ gde se Vučić i Tači sastaju za tajne razgovore
o podeli“, Gazeta Express, 4. decembra 2018., https://kossev.info/otkri
vena-baza-gde-se-vucic-i-taci-sastaju-za-tajne-razgovore-o-podeli/
, (сајт посећен, 18. 07. 2019.); Omer Karabeg, “Zašto Vučić i Tači žele
da trguju teritorijama? ”, MOST, 16. decembar/prosinac, 2018., https://
www.slobodnaevropa.org/a/zasto-vucic-i-taci-zele-da-trguju-teritori
jama/29658156.html , (сајт посећен, 18. 07. 2019.); ЗАЕВ НАСЕО ПА
ПРИЗНАО: Вучић и Тачи већ договорили поделу Косова, Србин.инфо,
10.07.2019., https://srbin.info/politika/zaev-naseo-pa-priznao-vucic-itaci-vec-dogovorili-podelu-kosova-video/ , (сајт посећен, 18. 07. 2019.).
46		«Poslednja bitka Angele Merkel», DW, 14.04.2019., https://
www.dw.com/sr/poslednja-bitka-angele-merkel/a-48318406-0 , (сајт
посећен, 18. 07. 2019.
47		 «Marko Đurić POSLAO OŠTRU PORUKU Haradinaju, Đilasu i
Bošku Obradoviću: Ne sekirajte se, Srbija ide napred brzo, prestižu
ći vašu mržnju!», Pink.rs, 16. 07. 2019., http://pink.rs/vesti/144358/
marko-uric-poslao-ostru-poruku-haradinaju-ilasu-i-bosku-obradovi
cu-ne-sekirajte-se-srbija-ide-napred-brzo-prestizuci-vasu-mrznju ,
(сајт посећен, 18. 07. 2019.
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и сâм председник Вучић јавно говорио све најгоре.48
Не треба, прит ом заборавит и, да су посланици Срп
ске листе глас али за избор Тачија за председник а (пре
три године) и Харадинаја (пре мање од две године) за
премијера “Републике Косово». Полит ичари блиски
српској влади често су налазили за сходно да хвале
деловањ е појединих српских спорт ис та, чак и оних
који су радили у инос транс тву, у однос у на наступе
Косова на међународним спорт иским утакмиц ама,
заборав љајћи да њихова влад а неколико година рани
је није учинила ништа да би спречила ступањ е Косова
у Међународни олимпијски комитет.49 Српска влад а
водила је и тајн у и нејасну полит ик у. Одговарај ући на
наводне позиве српских вођа на КиМ да им одобри
напушањ е косовских установа, председник републике
Вучић позвао их је фебруара 2019. да сачек ај у 45 дана
док он не обави разговоре са кинеским председником
и шефовима значајних држава.50 Није било извеш та
ја да је о том питању разговарао са страним држави
48		“SIKTER BANDO” Vučić Prištini: Srbiju ni mnogo jači nisu uspe
li da skrate, pa nećeti ni vi, Tanjug 08.03.2019., https://www.blic.rs/
vesti/politika/sikter-bando-vucic-pristini-srbiju-ni-mnogo-jaci-nisuuspeli-da-skrate-pa-neceti-ni/2vbyssr , , (сајт посећен, 19. 07. 2019.)
49		«Линта: Тумбаковић, Иванић, Стојковић показ али да су часни Срби”, Tanjug, 08.06.2019https://www.dnevnik.rs/politika/lintatumbakovic-ivanic-stojkovic-pokazali-da-su-casni-srbi-08-06-2019 ,
(сајт посећен, 17. 07. 2019.)
50		“Vučić: Srbi s Kosova tražili izlazak iz institucija, zamolio sam
ih da sačekaju 45 dana”, Beta, Insajder, https://insajder.net/sr/sajt/
vazno/13584/ , (сајт посећен, 17. 07. 2019.)
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цима, а у мају је Српска листа изаш ла на изборе по
косовским законима.51
Власт Србије није учинила ништа да конс улт ује гра
ђане Србије, а посебно не српски народ са Косова и
Меохије, око своје косовске полит ике.52 Крајем маја
2019. Народна скупш тина Републике Србије распра
вљала је после пет година о Косову и Метохији. Опози
ција је већим делом бојкотовала скупш тину због ранијег
кршењ а демократских процедура. Седниц а опет није
на дневни ред донела најважнија стратешка питањ а.53
Напрот ив. За то време, албанска власт и опозиција у
Приш тини надметали су се у екст ремизму. Незадовољ
ни самим постојањ ем до сада неефикасног Суда за зло
чине ОВК у Хагу, захтевали су оснивањ е посебног међу
народног суда за српске злочине према Албанцима. 54
51		Nenad Božović, Izbori na Kosovu bez incidenata, pozitivne reak
cije Veseljija i Haradinaja, FoNet, 20.05.2019., http://rs.n1info.com/
Vesti/a485049/Veselji-Izbori-potvrdili-institucionalni-i-teritorijalnisuverenitet-Kosova.html (сајт посећен, 17. 07. 2019.)
52		«Šta kažu Srbi s Kosova i Metohije o razgraničenju?”, KoSSev, 22.
februara 2019., https://kossev.info/sta-kazu-srbi-s-kosova-i-metohi
je-o-razgranicenju/ , (сајт посећен, 17. 07. 2019.)
53		«Vučić o Kosovu: Ima li tog Obilića danas, pokažite ga», MON
DO/Agencije, 27.05.2019., http://mondo.rs/a1189022/Info/Srbija/
Skupstina-Srbije-o-Kosovu.html , (сајт посећен, 17. 07. 2019.)
54		Bler ta Begisholli, “Kosovo: Inicijativa za formiranje suda
koji bi sudio Srbima za ratne zločine je „nerealna““, BIRN, 16. Маy
2019., https://balkaninsight.com/2019/05/16/kosovo-inicijativa-zaformir anje-suda-koji-bi-sudio-srbima-za-ratne-zlocine-je-nereal
na/?lang=sr , (сајт посећен, 18. 07. 2019.)
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Све то после свих суђењ а у Хагу, Беог раду (где су 90%
оптужених били Срби) и Приш тини, те упркос налази
ма појединих албанских невладиних организација.55
Позив косовскомпремијеру Рамушу Харадинају да све
дочи пред овим судом у својс тву осумњиченог, који је
стигао крајем јула 2019. године, само је допринео расту
његове популарнос ти и огорчењу Албанац а.
Полит ичка права српског народ а на КиМ сужена су
у однос у на претходну годину. Кључан разлог је поче
так осетљиве фазе у одређивању Републике Србије
према стат ус у отцеп љене покрајине. Одлуке влас ти у
Приш тини, посебно њихова радикализација у вези са
трговином са остатком Србије, те кад је реч о гоњењу
оптужених за ратне злочине и коначно у однос у са срп
ским посланицима у Скупш тини Косова, допринеле су
реалном умањивању полит ичког значаја Срба и њихо
вих права. Шестогодишње одлагањ е успос таве Зајед
нице српских општина, чак и са сасвим ограниченим
и симболичним правима, још један је допринос томе.
Српска листа била је лојалан и стабилизирајући део
влад ајуће коалиције на Косову-УНМИК. На неки начин
- упркос свим кршењима права српског народ а, прет
њама, нападима, хапшењима, привођењима, најавама
отимањ а цркава, систематском запос тав љању Ћири
лице као званичног писма Срба на КиМ и свих најава
55		Bekim Blakaj, PREGLED SUĐENJA ZA RATNE ZLOČINE NA KOSOVU U
PERIODU 1999.–2018., Priština, оktobar 2018, http://www.hlc-kosovo.
org/wp-content/uploads/2018/10/HLC-Kosovo-An-overview-of-warcrime-trials-in-Kosovo-1999-2018.pdf , (сајт посећен, 18. 07. 2019.)
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напуш тањ а влад ајуће коалиције... - она је то остала до
данас. Корупција и криминализација вођс тва Срба на
КиМ, посебно посредс твом сумњивих личнос ти, какви
су Звонко Веселиновић и Милан Радојичић, допринела
је додатној марг инализацији српског полит ичког фак
тора на КиМ.
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ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ ПРАВИМА
СРПСКОГ НАРОДА У РЕПУБЛИЦИ
ХРВАТСКОЈ ЗА 2018-2019. ГОДИНУ56

Генерална оцена
Срби у Хрватској изложени су сталној дискриминацији
и нападима, како у јавној сфери тако и кроз институције. У
протеклих годину дана, уз „уобичајене“ проблеме са којима
се већ годинама суочавају када је реч о остваривању права,
посебно се истакао пораст отвореног расизма и мржње пре
ма Србима. У Хрватској и даље траје тихи егзодус српског
становништва. Србе и даље процесуирају и хапсе на подруч
ју Хрватске и шире, по потерницама за стварне и наводне
злочине које је издало хрватског правосуђе. Хрватски судо
ви и даље суде по „двоструким стандардима“. Многа српска
села ни данас немају струју или елементарну инфраструк
туру. Српски становници су ту неравноправни са хрват
ским повратницима и колонистима. Неисплаћене пензије
из деведесетих и даље предствљају неисплаћени дуг хрват
ске државе. Анекс Г Бечког споразума о сукцесији још увек
није примењен. Обнова у рату порушених кућа и стамбено
56		Извеш тај је писан на основу јавно доступних податак а
Хрватске и Србије, информац ија државних органа обе земље,
анализ а међунар одних и друг их невлад иних организ ац ија која
се баве људским правима, медија, као и разг ов ора са члановима
српске заједниц е у Хрватској.
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збрињавање бивших носилаца станарског права су решени у
малој мери и симболично.

Положај Срба
Међу националним мањинама у Хрватској, према
попис у из 2011., Срба је највише и то 186.633 или 4,36
одсто. Највише Срба живи на подручју Вуковарскосријемске, Осјечко-барањске, Сисачко-мославачке, те
Карловачке жупаније.
Срби у Хрватској свој положај оцењују као тежак и
указују на то да се стањ е погоршава.
Систематска дискриминација Срба се 2018. (као и
свих претходних година) апос трофира у извеш тајима
„Куће слободе“57 и „Амнес тиинтернешнл“58.Извеш тај
хрватског Заштитника права грађана за 2018. истиче
да „као и ранијих година најчешћа дискриминацијска
основа у прит ужбама је етничка припадност односно
национално подријетло, при чему се особито издва
јају припадници ромске и српске националне мањине
те мигрант и... Припадници српске мањине такођер су
снажније изложени дискриминацији темељ ем етничке
припаднос ти или националног подријетла, а свједо
57		
Freedom in the World 2018, Croatia, извор: https://freedomhouse.
org/report/freedom-world/2018/croatia, прис туп љено 18.7.2019.
58		Amnesty International: Croatia 2017/2018 Report, извор: https://
www.amnesty.org/en/count rie s/europ e-and-cent ral-asia/croat ia/
report-croatia/,прис туп љено 18.7.2019.
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чимо и већ дугогодишњем тренду погоршањ а односа
дијела већинске јавнос ти и неких полит ичких и јавних
актера према тој заједници.“59
Нема конкретних помака у повраћају/обнови имо
вине и стечених права, а посебно се апос трофирају
стамбено збрињ авањ е и неисп лаћене пензије/зараде за
период 1991-1997.Штедни улози из деведесет их код екс
позит уре „Југобанке” у Хрватској још се не исплаћују.
Држава улаже мало у обнову српских средина што
ствара све већи јаз у однос у на друге делове Хрват
ске. Многе српске средине су и даље без елементарне
инфрас трукт уре, укључујући струју и воду. Нереше
ни имовинско-правни односи често злоупот ребљени
од хрватских влас ти како би отуђиле имовину на коју
Срби полажу права. Повратак је готово обус тав љен
и годишње се у Хрватску врат и свега десетак Срба, а
много се више исели из ње само у Републик у Србију.
Срби се и даље суочавају са систематском дискри
минацијом пред инстит уцијама и приликом запош ља
вањ а. Према подацима Српског националног вијећа,
закључно с 31. децембром 2016., у телима државне
59		Izvješće pučke pravobraniteljice za 2018. godinu, извор:
h t t p s : //o mb u d s manh r- m y. shar ep oi n t . c o m / p er s o n al / inf o _
o m b u d s m a n _ h r/_ l a y o u t s / 15 / o n e d r i v e . a s p x ? i d = % 2 F p e r
s o n a l % 2 F i n f o % 5 F o m b u d s m a n % 5 F h r % 2 F D o c u 
m e n t s % 2 F i z v j e s c e 2 0 18 % 2 F I z v j e % C 5 % A1% C 4 % 8 7e % 2 0
pu%C4%8Dke%20pravobranit eljice%20za%202018%2E%20godi
nu%2Epdf&parent=%2Fpers on al%2Finf o%5Fomb uds man%5Fhr
%2FDocuments%2Fizvjes ce2018&cid=08f7c390-9a89-40d5-9ff095c7369daac9, прис туп љено 18.7.2019.
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управе било је запос лено 49.697 особа, од чега 1.103
односно 2,22 одсто Срба. То је смањ ењ е броја запос ле
них Срба за 0,13 одсто у однос у на 2013. Срба уопш те
није било у Минис тарс тву управе (0,00%) а готово ни у
минис тарс твима одбране (0,23%), спољ ашњих и европ
ских послова (0,36%). Негат иван тренд је настав љен и у
протек ле две године.
Право на коришћењ е језика и писма, иако гаран
товано Уставним законом о правима националних
мањина, се или не примењује или опструише (посеб
но поглед ат и одељ ак о Вуковару овог извеш таја). Нема
конкретних помака у реформи мањинског образовањ а
и побољшањ а услова и квалитета рада школа у срп
ским срединама. Професори и ђаци у српским школа
ма изложени су конс тантним нападима и шиканирању.
Срби су и даље главна мета екст ремис тичких и
расис тичких вербалних и физичких напад а у Хрватској,
који често долазе и од инстит уција и високих држав
них предс тавника. Предс тавници Срба у Хрватској су у
протек лих годину дана (јул 2018 – јул 2019) више пута
истак ли да су антисрпски инцидент и одомаћена појава
и да се у хрватском друш тву одржава клима у којој је
пожељно вређат и и прет ит и Србима, што се предс та
вља како некакав родољубиви чин.
У протек лих годину дана сваког месеца било је инци
дената у коме су Срби нападнути због етничке припад
нос ти. Један од напада резултирао је смртним исходом,
када је потпредседник Вијећа српске националне мањи
не Града Каства и члан жупанијске организације СДСС-а
Радоје Петковић преминуо, месец и по дана пошто га је
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априла 2019. тешко прет укао Илија Главић (који се, пре
ма сведочењу очевидаца, уочи напада „хвалио“ за почи
њене злочине над Србима у Републици Српској у време
рата).60 Готово да нема јавне манифес тације национал
ног карактера а на којој се нису били истакнути уста
шки симболи и узвикиване усташке поруке уперене про
тив Срба. Напади на Србе се спроводе: вређањем кроз
узвикивање усташких парола, исписивањем увред љивих
порука на јавним местима, уништавањем/скрнав љењем
српске имовине, као и директним физичким нападима
на Србе, укључујући и малолетне ученике.
Почетком фебруара 2019. у Сплит у су нападнут и
ватерполис ти Црвене звез де. Само зато што су неки од
њих носили тренерке са знаком клуба, конобар (ина
че син фудбалског тренера из Сплита) их је пријавио
насилницима који су их налапи хладним оружјем.
Насиљ е је било толико да је један од нападнут их ско
чио у море, иако је реч о најх ладнијем зимском месе
цу на приморју. Примећено је да се већина пролазника
солид арисала са напад ачима. У кафићу повређенима
нису желели да пруже помоћ. Ватерполис та који је ско
чио у море, тражећи спас и помоћ пролазника обацио
је дрес и из мора викао да није Србин, већ Црногорац.
Први људи Републике Хрватске су осудили овај напад,
посебно након што су о свему јавили страни меди
60		“ISTINA O ILIJI GLAVIĆU Radoju Petkovića ubio čovjek osumnjičen
za ubojstva Srba u ratu”, 14.6.2019, линк: http://www.novilist.hr/Vijesti/
Crna-kronika/ISTINA-O-ILIJI-GLAVICU-Radoju-Petkovica-ubio-covjekosumnjicen-za-ubojstva-Srba-u-ratu, прис туп љено 19. јула 2019.
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ји. Напад ачи су приведени, али није било вести да су
кажњени. Заним љиво је да је већина напад ача рође
на после рата што говори о чињеници да мржњу шире
хрватске елите из полит ичких разлога.

Положај Срба у Вуковару
Пописом је утврђено да број Срба у Вуковару изно
си 34,87%, чиме је превазиђен праг из Уставног закона
о правима националних мањина којим је мањинским
народима загарантовано право на равноправну упот ре
бу језика и писма у градовима и општинама у којима
чине више од трећине укупне популације. Међут им, ова
права Србима годинама оспоравају и не примењују. Тре
ба напоменут и да из установа ЕУ непрекидно тврде како
је питањ е регулисањ а мањинских права ствар законо
давс тва сваке независне државе. То, наравно није у пот
пунос ти тачно зато што у неким случајевима у Бриселу и
Вашингтону јако брину о правиме националних мањина.
Но, будући да су у друг им случајевима (посебно итали
јанске мањине која је из Хрватске одавно прогнана, али
сада натписи на италијанском доприносе турис тичкој
привреди ове земље) ова права поштована, Срби поново
нису равноправни са друг им грађанима (припадницима
националних мањина), чиме ово питањ е од прекршених
мањинских прелази у погажена људска права.
Уставни суд Хрватске је почетком јула 2019. прихва
тио четири године стар захтев за оцену уставнос ти Ста
тута Град а Вуковара. Одлуком Уставног суда укинут је
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чланак 5. Стат утарне одлуке и то у делу који се односи на
права већника Градског вијећа Град а Вуковара из редо
ва припадника српске националне мањине о коришћењу
материјала на српском језик у и ћирилици, али тек када
то затраже у писменој форми. Новом одлуком Уставног
суда сви материјали за седницу Градског вијећа као и
записници са седниц аморају се обезбедит и на српском
језик у и ћириличном писму на усмени захтев а не писме
ни. Ово се такође односи и на доставу преписа и аката.
Градоначелник Вуковара Иван Пенава је на ову одлу
ку реаговао изјавом да је „увођењ е двојезичних табли
било неразумно“ (иако су за тако нешто годинама уназад
испуњ ени сви законски услови) и додао: „Ако страд ал
ници Домовинског рата 28 година чекају на правду, е па
онда у овој држави у којој се кунемо у Домовински рат
и у бранитељ е и у Вуковар, онда доис та схват ите да сви
друг и морате чекат и док наши људи не наиђу на правду
и док Вуковар не нађе свој мир. А наћи ће га кад они који
су га тукли и разарали буду за то и одговарали“.6162 Он је
такође додао да би већа права српске мањине довела до
61		J. Kerbler, “PORUKE IZ SPLITA: Bravo, ekipa, volimo vas! Jutarnji
list: Hrvatska je zemlja nasilja!”, Večernje novosti, 10. februar 2019., http://
www.novos ti.rs/vesti/spor t.297.html:776577-PORUK E-IZ-SPLITABravo-ekipa-volimo-vas-Jutarnji-list-Hrvatska-je-zemlja-nasilja
,
(сајт у прис туп љено 22 јула 2019)
62		“PENAVA PROTIV ODLUKE USTAVNOG SUDA O ĆIRILICI U
VUKOVARU”, Jutarnji list, 14.07.2019, линк:https://www.jutarnji.hr/
vijes ti/hrvatska/penav a-prot iv-odluke-ustavn og-suda-o-cirilic i-uvukovaru-situacija-u-vukovaru-nije-zrela-za-nadogradivanje-ljudskihprava-jer-zaboraviti-ne-mozemo/9119099/, прис туп љено 19.7.2019.
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погоршањ а односа у том граду. Хрватска председниц а
Колинд а Грабар Китаровић изјавила је да подржава став
градоначленика Вуковара, Ивана Пенаве.
Децембра 2018. у акцији хрватске полиције у Вуко
вару ухапшено је петоро Срба због сумњ е да су уче
ствовали у ратним злочинима. Званична Србија, као и
Милорад Пуповац тадашњи председник СНВ, оценили
су овај догађај као одраз даљег прит иска на преос тале
Србе. Градоначелник Вуковара Иван Пенава је почет
ком 2019. изјавио да је тај град „епицентар конт инуира
не великосрпске пузајуће агресије“, реаг ујући на изја
ву Милорад а Пуповц а који је дао подршку петорици
ухапшених Срба.63

Однос према ратним злочинима
У Хрватској се и даље расп ламсава агресивна шови
нис тичка кампањ а поводом дешавањ а из грађанског
рата 1991-1995 и то је очито и када се ради о однос у
према ратним злочинима.
Септембра 2018. године навршило се 25 годи
на од операције „Медачки џеп“ у Госпићу у којој је у
заштићеној зони Уједињ ених нација 1993. убијено 36
српских цивила (од којих 17 жена) и 52 српска војни
63		Град оначелник Вуков ара: У Хрватској постоји конт ин уи т ет
великосрпске полит ике, 14.1.2019, линк: http://www.rts.rs/page/
stories/ci/story/3/region/3387190/gradonacelnik-vukovara-u-hrvat
skoj-postoji-kont in ui t et-velikosrps ke-polit ike.htmlприст упљено
19.7.2019.
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ка, углавном после заробљавањ а. Хашки трибунал је
случај препус тио хрватском правос уђу које је у два
процеса осудило Мирка Норц а на обједињ ену казну
затвора од 15 година. Норац је, након две-трећине
одслужене казне пуштен на слободу, а како су пре
нели хрватски медији у казну му је урачунато и вре
ме проведено у Крапинској бањи у коју је упућен због
лечењ а. На обележавању годишњице, којој је прис у
ствовао хрватски минис тар одбране Давор Крстиче
вић као предс тавник хрватске владе, појавио се и осу
ђени ратни злочинац Мирко Норац који је поздрав љен
аплау зом. Хрватски минис тар одбране је том прили
ком изјавио да „На акцију ‘Медачки џеп’ морамо бити
поносни, а што се тиче Мирка Норц а, био је рат, био је
заповедник Зборног подручја Госпић, и због онога што
се ту догодило носи свој криж, а мени је драго што је
данас овде с нама“.64
Средином октобра 2018. у Вуковару, у организаци
ји градоначелника који је из редова влад ајућег ХДЗ-а,
одржан је протест на коме је учешћа узело више хиља
да људи из Хрватске и БиХ. На протес ту, који није имао
званичну подршку Загреба, затражена је већа анга
жованост хрватских влас ти у процес уирању Срба због
наводних ратних злочина.
Новембра 2018., на комеморацији хрватске вла
де у Вуковару се појавио Милорад Пуповац, тада као
председник СНВ, који је положио венац. Током пола
64		http://www.rts.rs/page/stor ie s/ci/story/3/region/3252773/
osudjeni-ratni-zlocinac-na-obelezavanju-akcije-medacki-dzep.html

57

гањ а венц а Пуповцу су хрватски ратни ветерани, који
су били прис утни на догађају, окренули леђа. Касније
му је градоначелник Вуковара замерио што није посеб
но нагласио хрватске жртве. Поводом комеморације у
Вуковару, у Сабору Хрватске отворена је изложба „Да
се не заборави Вуковар“ а на њој је била изложена и
слика француског добровољц а који је ратовао на стра
ни Хрвата а на којој се види усташки поздрав „За дом
спремни“. Хрватски премијер Пленковић, који је био на
отварању изложбе, рекао је да није видео спорну слик у.
Бранимир Главаш – коме је пониш тена прес уд а због
злочина над српским цивилима у Осијек у, новембра
2018. тужио је двојицу заступника у Сабору зато што су
га назвали осуђеним ратним злочинцем. Главаш је из
истог разлога децембра 2018. поднео и тужбу прот ив
уредника хрватског портала Индекс.
Децембра 2018, на 19. годишњицу смрт и првог
председника Хрватске Фрањ е Туђмана, Колинд а Гра
бар Китаровић му је открила споменик у Загребу. Том
приликом је изјавила да је његов циљ био да оствари
„идеа л људских права“.65 Ова изјава је наиш ла на реак
ције невладиних организација и Србије. Званичници у
Загребу нису се оградили.

65		Otkriven spomenik Franji Tuđmanu, 19.1.2019, линкhttps://
vijesti.hrt.hr/477084/obljetnica-smrti-franje-tumana-na-otkrivanjespomenika-stize-drzavni-vrh, прис туп љено 19.7.2019.
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Случајеви Драгана Васиљковића и Горислава Ђукића:
Хрватско правос уђе је Драгана Васиљковића – капета
на Драгана (држав љанин Србије и Аустралије), у лето
2018. осудило на тринаест и по година затвора због
ратних злочина. Васиљковић је 19. јануара 2006. годи
не по потерници Хрватске ухапшен у Аустралији, која
га је Хрватској изручила 2015. Пошто је одлежао више
од 90 одсто казне (имајући у виду да се у казну рачуна
и време проведено у прит вору), те да закон дозвољ ава
осуђеник у да тражи условни отпуст након две трећине
одслужене казне, Васиљковић је авгус та 2018. поднео
захтев за пуштањ е на слободу. Надлежни суд у Вара
ждину је новембра 2018. одбио Васиљковићев захтев
називајући га неоснованим, пошто „затвореник неги
ра почињ ењ е казненог дела, а казну смат ра незас лу
женом, што указује да сврха кажњавањ а није остваре
на“. Средином 2019. Васиљковић је у хрватском затво
ру Лепоглава кажњен са 30 дана самице због навод
ног писма упућеног српским медијима, што је његов
адвокат негирао истакавши да је Васиљковић упут ио
писмо њему и да је он одлучио да га пошаљ е новинама.
Васиљковић је потом пребачен на три месец а у одељ е
ње са особама осуђеним за најтежа кривична дела, што
је он доживео као угрожавањ е сигурнос ти.
Жупанијски суд у Сплит у је крајем новембра 2018.
осудио на девет година затвора пензионисаног гене
рала ЈНА Борис лава Ђукића (71) због разних злочина
у Хрватској у периоду од авгус та 1991. до крај 1993.
Ђукић је ухапшен у Црној Гори 2015. по потерници
Интерпола коју је расписао Загреб.
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Обележавање операције „Олуја“
У Хрватској 5. август – дан хрватског заузимањ а
Книна – обележавају као „Дан победе и домовинске
захвалнос ти“ и „Дан бранитељ а66“. На церемонији у
Книну авгус та 2018. Грабар Китаровићева је уручила
највиша одликовањ а пензионисаним генералима Анти
Готовини и Младену Маркачу, који су у Хагу ослобо
ђени за ратне злочине у овој операцији. Премијер
Андреј Пленковић изјавио је раније у интервјуу за ХРТ
да Хрватска шаље Србији и српској мањини поруке
истине, сарадњ е и мира, и да „Хрватска жели истину о
великосрпској агресији“. У медијима је објав љено да је
на церемонији у Хрватској забележен мањи број уста
шких симбола и поклича него ранијих година.
Хрватском новинару Домагоју Зовк у, који је на реги
оналној телевизији Н1 направио сатиричну емисију у
вези са прос лавом „Олује“, прећено је смрћу.
Маја 2019. у Хрватској је отпочело снимање серије
„Нестали“ коју изводи Хрватска радио-телевизија. Предви
ђено је да серија има четири епизоде од по 50 минута а
у њима се говори о шесторици хрватских војника који су
десетак дана уочи акције „Олуја“ били иза српских линија.67
Тема „Олује“ је поново дошла у жижу јавнос ти маја
2019. када је хрватски минис тар одбране Дамир Крсти
66		“Бранит ељи” је званични назив за хрватске ратне ветеране.
67		Završava snimanje dramske serije “Nestali”, 27.6.2019,
линк:https://magazin.hrt.hr/523758/zavrs ava-snimanje-dramskeserije-nestali, прис туп љено 19.7.2019.
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чевић, говорећи о дешавањима на Косову и Метохији,
изјавио да „Олуја чека свакога ко се усуди да направи
ти нешто лоше прот ив Хрватске“, додавши: „хрватска
војска је створена у Домовинском рату, а није насли
јеђена као неке друге војске из друг их држава. Круна
Домовинског рата су акције Бљесак и Олуја“.68

Питање несталих у време рата
Једна од тема коју Хрватска апос трофира у билате
ралним односима тиче се судбине несталих. Из хрват
ског политичког врха више пута је поручено да ће новог
састанка председнице Колинде Грабар Китаровић и срп
ског председника Александра Вучића бити када Србија
начини конкретније помаке у решавању судбине неста
лих.69 Извесно је да ће Хрватска корис тити ову тему како
би успоравала Србију на путу ка Европској унији.
68 MINISTAR KRSTIČEVIĆ ‘Oluja čeka svakoga tko se usudi napravi
ti nešto loše protiv Hrvatske’, 29.5.2019, линк: https://www.jutarnji.hr/
vijesti/hrvatska/ministar-krsticevic-oluja-ceka-svakoga-tko-se-usudinapraviti-nesto-lose-protiv-hrvatske/8937923/, прис тупљено 19.7.2019.
69		19. jul 2019. Tražite... Dnevni list Danas Dnevni list Danas Naslov
na NOVO PolitikaDijalogDrušt voEkonomijaSvet Spor t KulturaScenaŽivot
Auto IT Ljudi Beograd Čitaoci BBC Dodatak Nedelja Početna » Politika
» Grabar Kitarović zamera Vučiću što nije rešio pitanje nestalih Politika
Diplomate o čestitki predsednika Srbije predsednici Hrvatske povodom
Dana državnosti Grabar Kitarović zamera Vučiću što nije rešio pitanje
nestalih, 26.6.2019, линк: https://www.danas.rs/politika/grabar-kitaroviczamera-vucicu-sto-nije-resio-pitanje-nestalih/, прис туп љено 19.7.2019.
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Уз изјаву да је „великосрпска агресија задала Хрват
ској много рана али рана несталих највећа је од свих“,
председниц а Хрватске Колинд а Грабар Китаровић је
крајем авгус та 2018. изјавила како је један од разлога
зашто она инсис тира на дијалог у са Србијом решавањ е
питањ а судбине несталих, додавши да ће „инсис тират и
на том као кључном елемент у дијалога и наше (Хрват
ске) подршке уласку Србије у ЕУ“. Грабар Китаровић
је у новембру 2018, поновила да њена посета Србији
зависи од напретка у разговорима са Србијом у реша
вању проблема несталих.
У последњих осамнаест година из заједничких,
масовних и појединачних гробниц а, укључујући и екс
хумације у организацији самих породиц а, ексх уми
рано је укупно 1.600 српских жртава из Хрватске и
бивше РСК, од чега је до сада идент ификовано 1.214
посмртна остатака. За разлик у од Управе за заточене
и нестале Минис тарс тва хрватских бранитељ а, пре
ма чијим подацима Република Хрватска трага још за
1.482 нестале особе, те посмртним остацима 411 поги
нулих особа, што укупно чини 1.893 нерешена случаја
из „Домовинског рата”, на списку несталих Докумен
тационог цент ра Веритас налази се 1.766 особа српске
националнос ти, које су нестале у раздобљу од 1991. до
1995. на подручју Хрватске и бивше РСК. Међу неста
лима је 1.273 цивила, од чега 485 жена. Веритас рас
полаже поуз даним подацима за још 163 регис трована
гробна места у којима се налазе неидент ификовани
посмртни остаци смртно страд алих Срба на помену
том подручју и у истом периоду, који, због опструкци
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је хрватске стране, и после двадесет и четири године
чекају на ексх умације.70
Хрватска списак несталих базира искључиво на
подацима Међународног Црвеног крста из 2015. годи
не. На том списку нема националне припаднос ти
несталих особа, док у Веритас у тврде да њихове анали
зе показују да на том списку има више несталих Срба
него Хрвата! Ово је важно напоменут и, пошто Срби
чине несразмерно велики удео у жртвама рата - више
од 30% жртава а чинили су највише 15% становниш тва
Хрватске. У овом случају, чак и у овом за Хрвате “тако
болном” питању, на списку несталих који предс тав ља
хрватска влад а, мањина која је чинила око 1/6 станов
ниш тва чини више од 1/2 несталих.
Велики проблем предс тав ља и недос татак адекват
них узорака крви најближих сродника несталих. Ово
ме доприноси и непос тојањ е медијске кампањ е која
би обавес тила породице и сроднике о потреби давањ а
узорака крви. После идент ификације породице добија
ју само потврду о идент итет у али не и о узроцима смр
ти. У судским процесима за ратне злочине почињ ене
над Србима слабо се корис те доказни материјали при
куп љени током ексх умација.

70 DIC Veritas, 18.06.2019, Saopštenje o novoj identifikaciji 11
Srba u Zagrebu, линк:http://www.veritas.org.rs/dic-veritas-18-062019-saopstenje-o-novoj-identifikaciji-11-srba-u-zagrebu/,прис ту
пљено 18.7. 2019.
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Неофашизам и историјски ревизионизам
У Хрватској је забележен низ инцидената који указу
ју на висок ниво прихватљивос ти фашизма у тој земљи.
Жртве јачањ а фашизма у Хрватској су највише Срби,
али нису једини. Тако је у Међумурју 1. јуна 2019. орга
низован антиромски протест под називом „Желим нор
малан живот“ а у позиву на протест је стајало да „чак и
међу Ромима има часних и поштених људи“.71
Починиоце ових дела или не процес уирају или их
ослобађају из процедуралних разлога. Штавише, јану
ара 2019. се десила парадоксална ситуација да један
становник Задра буде кажњен због „униш тавањ а туђе
имовине“, јер је преправио антисрпски графит „Уби
Србина“ у „Љуби Србина“.72
Заштитник права грађана Хрватске је 20. новембра
2018. објавио анализу „Релат ивизација злочина НДХ
нарушава темељневриједнос ти Устава, а изос танак

71		‘Pokazao je da je on cigan, a mi smo Romi’: Zekanović nepo
zvan banuo na Kajtazijevu presicu, 31.5.2019. линк: http://www.
novilist.hr:8090/novilist_public/Vijesti/Hrvatska/Pokazao-je-da-jeon-cigan-a-mi-smo-Romi-Zekanovic-nepoz van-banuo-na-Kajtazije
vu-presicu, прис туп љено 19.7.2019.
72		Задранин кажњен јер је преправио графит “Уби Срби
на”, 10.1.2019, линк: http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/region/3383628/zadranin-kaznjen-jer-je-preprav io-grafit-ubi- srbina.
html, прис туп љено 19.7.2019.
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реакција отвара прос тор мржњи“73 У анализи се наводи
да се „посљедњих година тискају књиге, пишу и обја
вљују чланци и интервјуи, одржавају трибине, снимају
документарни филмови и емит ирају телевизијске еми
сије, у којима се негира или умањује злочиначки карак
тер НДХ. Осим у хушкачким и националис тички обоје
ним медијима, овакви ставови износе се и у службеном
гласилу Католичке цркве, а продрли су и у прев лад ава
јуће медије, укључујући и јавну телевизију.“74
- „За дом спремни“: На готово свим јавним скупови
ма националног карактера мнош тво редовно скандира
усташки повик „За дом спремни“.
Почетком фебруара 2019. Европски суд за људска
права у Стразбуру донео је прес уду у којој се каже да је
поклич „за дом спремни“ нацифашис тички поздрав. Суд
је закључио да је „усташки покрет настао из фашизма
те да је утемељ ен на расној мржњи и стога симболизује
мржњу према људима темељ ену на различитој религ ији
или етничком поријек лу” те да је извикивањ е ‘За дом
спремни’ „манифес тација расис тичке идеолог ије”.75
73 Relativizacija zločina NDH narušava temeljne vrijednosti
Ustava, a izostanak reakcija otvara prostor mržnji, линк: http://
ombudsman.hr/hr/dis/cld/1484-relat iv iz acija-zlocina-ndh- narus a
va-temeljne-vrijednosti-ustava-a-izostanak-reakcija-otvara-prostormrznji?fbclid=, прис туп љено 19. јула 2019.
74		Ибид.
75		Europski sud otkantao Šimunića: ‘Za dom spremni’ je fašistič
ki pozdrav, 29.1,2019, линк: https://www.index.hr/vijesti/clanak/
europs ki-sud-otkant ao-simun ic a-za-dom-spremn i-je-fasis tick ipozdrav/2059994.aspx, прис туп љено 19.7.2019.
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Хрватска 2013. године донела нови Кривични закон
у чијем члану 325 јасно стоји да ће казном затвора до
три године бити кажњен свако ко распирује мржњу и
подс тиче на насиљ е. Прош ло је више од пет година од
усвајањ а наведеног закона, а у Хрватској по наведеном
члану нико није кажњен.
Фебруара 2019. хрватска председница је изјавила како
би требало разликовати поздрав „За дом спремни“ од
поклича „За дом спремни“: „‘За дом’ је једна од повијесних
варијанти хрватског поздрава и поклича, а ‘За дом спрем
ни’ јест службени, компромитирани поздрав Независне
државе хрватске (НДХ) који треба разликовати од покли
ча ‘За дом спремни’ припадника постројби из Домовин
ског рата, који је дио њихових никад забрањених инсигни
ја“. Колинда Грабар Китаровић се касније оградила од ове
изјаве, рекавши да су јој је сугерисали саветници.
У школи у Задру забележен је случај да је један ђак
врелим предметом утиснуо слово „У“другарици и друг у из
разреда у кожу. Девојчици је рекао „сад имаш тетоважу и
можеш се хвалити да си усташа.76 До реакције хрватских
органа је дошло тек пошто је прича процурела у медије.
- Томпсон: У Хрватској и даље слободно наступа ултра
десничарски певач Томпсон који изводи песме које оби
лују усташким порукама и у чијим текс товима се отворено
говори о прогону и убис тву Срба. И у протек лих годину
76		ZA VRIJEME NASTAVE UČENIK UČENICI ŽIGOSAO SLOVO
“U” NA RUKU “Sad imaštetovažuimožeš se hvaliti da siustaša!”,
7.2.2019, линк: https://www.zadarskilist.hr/clanci/07022019/za-vri
jem e-nastav e-ucenik-ucenic i-zigos ao-slov o-u-na-ruku-sad-imastetovazu-i-mozes, прис туп љено 19.7.2019.
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дана Томпсон је наступио на догађајима којима су прису
ствовали и највиши државни чиновници Хрватске, укљу
чујући и дочек хрватских фудбалера са светског првен
ства, јула 2018. где је одржао концерт пред пола милиона
људи. Томпсонова песма је пуштена и на страначком ску
пу ХДЗ маја 2019. на коме је гост била и немачки канце
лар Ангела Меркел. Иако су током протек лих година више
пута подношене пријаве против Томпсона због усташтва,
сви хрватски судови су га сваки пут ослободили.
- Издаваштво и медији: Хрватска национална телеви
зија је септембра 2018. на телетекс ту објавила вест у
којој је парт изанско ослобађањ е усташког логора смр
ти у Јастребарском названо “парт изанским нападом на
Дјечји дом за ратну сирочад”.77
У Загребу је октобра 2018. промовисана књига под
називом Слуга домовине – живот хрватског витеза Вјеко
слава Макса Лубурића генерала Дрињанина. Књига о овом
команд ант у јасеновачког логора и бруталном масов
ном убици, промовисана је и у Карловцу у прос тори
јама које припад ају католичкој цркви. Како је пренео
хрватски портал Индекс промоције књиге су завршава
не усташким поздравом „За дом спремни“.
На јутарњ ем прог раму Хрватске радио-телевизије
(ХРТ), поводом одржавањ а „Фестивала домољудбног
филма“, новембра 2018. промовисани су Мит о Јасенов
77		“HRT dječji ustaški logorproglasio domom za siročad koji su
napali partizani”, 14.9.2018, линк: https://www.index.hr/vijesti/cla
nak/hrt- djecji-ustaski-logor-proglasio-domom-za-siroc ad-koji-sunapali-partizani/2023920.aspx, прис туп љено 19.7.2019.
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цу (филм и књига) ревизионис тичког десничарског исто
ричара Романа Љељака, као и филм Јакова Седлара
Сто година србијанскога терора у Хрватској 1918.–2018. на
чијим кориц ама се налазе фотог рафије краљ а Алексан
дра Карађорђевића, Светозара Прибићевића, Милора
да Пуповц а и Александра Вучића. Док Седларов филм
говори о „Србијанској окупацији 1918.“ а завршава се
2018 годином (док су две од четири личнос ти са кори
ца и плаката рођене у хрватској, па тако не могу бити
“Србијанци”, шта год то значило ), у књизи Мит о Јасе
новцу систематски је умањ ен број жртава у том логору и
са симпат ијама је предс тав љен усташки покрет. И Мит
о Јасеновцу и Сто година србијанскога терора у Хрватској
1918–2018 имали су више промоција широм Хрватске.
Хрватски научни часопис Хисторијски историјски
зборник је марта 2019. објавио чланак са анализом како
су у хрватским уџбеницима од 1990. до 2012. предс та
вљени Срби. Аутор текс та историчар Домагој Швиг ир,
уочава две фазе у настанк у стереот ипа о Србима: прва
почињ е 1992, кад је створена ратничка слика о про
шлос ти односа Хрвата и Срба, а друга од 1996, када
се уводе паралелни уџбеници у наставу. Како наводи,
теза о „великосрпској хегемонији“ је синтетски појам
у обликовању слике о Србима. Чак и кад се говори о
жртвама Србима, каже се да су „сами за то криви”.78
78		Historijski zbornik: Srbi su u udžbenicima prikazani izrazi
to negativno, 5.3.2019, линк: https://www.index.hr/vijesti/clanak/
histor ijski-zbornik-srbi-su-u-udzbenicima-prikaz ani-izrazito-nega
tivno/2068458.aspx, прис туп љено 19.7.2019.
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- Јасеновац: Четврт и пут за редом, помен жртвама у
логору Јасеновац предс тавници жртава и предс тавници
хрватске државе обележили су одвојено. Као разлог за
одбијањ е учешћа у поворци са хрватском владом, орга
низације жртава истак ле су све наглашенију фашиза
цију хрватског друш тва, негирањ е Холокаус та и гено
цид а у Другом светском рату.
Иначе, хрватске влас ти за меморијални центар Јасе
новац издвајају два милиона куна, а за центар у Вуко
вару 40 милиона куна годишње.79
Фебруара месец а из хрватског Минис тарс тва обра
зовањ а најав љено је да ће школе добит и препорук у да
посете Спомен-подручје Јасеновац. Према подацима
Спомен-подручја, у 2018. посет ило их је 15 школских
група – осам из средњих и седам из основних школа
Хрватске. У Хрватској има више општина са српском
већином од овог симболичног броја.
-Бајбург: Иако је Бискупија у Клагенфурт у иницијал
но одлучила да, због недос татка дистанце према уста
штву, забрани комеморацију на Блајбуршком пољу, до
ње је ипак дошло. Покровитељ овог скупа је Хрватски
државни сабор, а хрватске влас ти и црква су реаговале
на иницијалну забрану пославши делегацију парламен
та да разговара са предс тавницима влас ти у Аустрији.
Под прит иском званичне Хрватсе, Аустрија је на крају
79		Пупов ац: За Јасенов ац два, а за Вуков ар 40 милиона куна,
30.3.2019,
линк:
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/region/3472504/pupovac-za-jasenovac-dva-a-za-vukovar-40-milionakuna.html, прис туп љено 19.7.2019.
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дозволила одржавањ е скупа уз изричит у забрану кори
шћењ а усташких симбола. Председник сабора, Горан
Јадранковић, рекао је да скуп нема везе са полит иком
и да се ради о комеморацији за жртве, за људе који су
убијени без суђењ а.
Десет дана уочи комеморације у Блајбург у на спо
меник убијенима у том месту хрватска председни
ца Колинд а Грабар Китаровић положила је цвеће. Из
Kабинета хрватске председнице саопш тено је да је то
било „масовно убис тво ратних заробљеника“ као и да је
то био по размерама „највећи поратни масовни злочин
у Европи након Другог светског рата”. На фотог рафи
ји која је објав љена на сајт у Кабинета хрватске пред
седнице она стоји испред споменика на коме је грб
Независне државе хрватске, а на коме на хрватском и
немачком пише „у част и славу погинулој хрватској вој
сци, свибањ 1945“.80
Фебруара 2019. кардинал Јосип Бозанић, највиши
католички великодос тојник у Хрватској, одржао је
беседу у загребачкој катедрали поводом 59. годишњи
це смрт и кардинала Алојзија Степинц а – чије прогла
шењ е за свец а тражи црква у Хрватској - а кога су кому
нис тичке влас ти у Југос лавији осудиле због сарадњ е са
окупатором и усташама.

80		Сајт председник а Хрватске, линк:http://predsjednica.hr/obja
va/1/1/3071, прис туп љено 19.7.2019.
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Организација Срба
Једна од најважнијих српских установа у Хрватској
је Српско народно вијеће (СНВ) које је произиш ло из
Ердутског споразума и Писма Владе Р. Хрватске о довр
шавању мирне интег рације. Међут им, хрватско законо
давс тво није дало већа овлашћењ а вијећима осим да
делују као саветод авна тела, нити је систематски реше
но питањ е њиховог финансирањ а. СНВ функционише
као кровна организација самоуправе Срба у Хрватској.
Нају т иц ајнији предс тавник Срба у Хрватској је
Самос тална демократска српска странка, чији је пред
седник Милорад Пуповац. СДСС је коалициони парт
нер влад ајућем ХДЗ. СДСС је више пута најавио пре
испит ивањ е међусобних односа имајући у виду отво
рену кампању прот ив Срба у Хрватској, у којој често
суделују управо прваци ХДЗ.
Средином јула 2019. дошло је до промене на челу
Српског националног вијећа. После 22 године, пред
сед авањ е организацији је са Милорад а Пуповц а пре
шло на Бориса Милошевића, члана СДСС и саборског
заступника. Милошевић, чији манд ат траје четири
године, је по ступању на дужност изнео два циља: бор
ба за остварењ е права српске заједнице у Хрватској и
да се избрише дискриминација у хрватском друш тву.
Пуповац је са места председника СНВ прешао на пози
цију председника Савета те организације. Као разлог
за промену навео је потребу да се пружи прилика мла
ђим кадровима.
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У мају су у Хрватској одржани избори за савете
националних мањина. Срби су на тим изборима оства
рили право да формирају већа у 19 жупанија, 77 градо
ва и 148 општина.
- Европски избори: Маја 2019. одржани су избори за
Европски парламент. Самос тална демократска српска
странка наступила је самос тално. Добила је више од
28.000 гласова и није успела да освоји ни један ман
дат. Слоган СДСС је био „Знате ли како је бити Србин
у Хрватској“ (где је реч „Србин“ исписана ћирилицом а
остатак текс та латиницом). Међут им, и овај догађај је
праћен кампањ ом прот ив Срба: широм Хрватске неко
лико пута су оштећени или увред љивим порукама пре
шарани билборди СДСС. На ишараним билбордима су
дописане увреде попут „Закољи српску децу“ и „Убиј
Србина“. Хрватске влас ти нису реаговале на ове инци
денте. Кампању СДСС је подржао и хрватски фудбал
ски тренер Ћиро Блажевић после чега је на друш твеним
мрежама у Хрватској ширена лажна умрлиц а са њего
вим ликом. У Карловцу је почетком јула отворен Музеј
“Домовинског рата”. Често спомињ ана синтагма ту је
написана на сличан начин као и ова парола СДСС-а:
“Karlovac neće postati Кордуновац.”81
Хрватска у новом сазиву Европског парламента има
11 посланика, међу којима је и ултрадесничарка са
81 Tanja Kuturovac, “U Karlovcu otvoren muzej Domovinskog
rata”, HRT, 05. 07. 2019., https://vijesti.hrt.hr/525728/u-karlov
cu-otvoren-muzej-domovinskog-rata , (сајт у прис туп љен о 22 07
2019).
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листе “Хрватских суверенис та” Ружа Томашић, позна
та по антисрпским ставовима, која је освојила највише
преференцијалних гласова — 68.882.

Политика Србије
Крајем фебруара 2019. у Вуковару је боравио гра
доначелник Новог Сада Милош Вуковић. Том приликом
Вуковић је изјавио да ће Србија инсис тират и да Срби
у Хрватској имају пуно право да корис те своје писмо
и да се не стиде своје националне припаднос ти. Он је
додао да Срби увек могу да очек ују инстит уционалну
подршку од Србије.
Према доступним подацима и информацијама Срба
из Хрватске нису забележена конкретна планска улага
ња, финансијски или друг и дугорочни пројект и подр
жани од Србије.

Билатерални односи Србије и Хрватске
Срби у Хрватској истичу да се свака промена у рела
цијама између Беог рад а и Загреба директно одража
ва на њихов положај. У протек лих годину дана односи
Србије и Хрватске су били интензивни а ставови најче
шће међусобно сукобљени.
Уочи обележавањ а 23. годишњице „Олује“ годи
не председник Србије Александ ар Вучић је з Бачкој
Паланци, на државној комеморацији жртвама овог зло
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чина, упоредио ту хрватску операцију са нацизмом.82
Три дана касније, 7. авгус та 2018., хрватски Јутарњи
лист је објавио да је због ове Вучићеве изјаве хрват
ски председник Колинд а Грабар Китаровић одлучила
да не дође у званичну посет у Србији. Лист је, цитирају
ћи „високог државног функционера“, такође најавио да
„следи дубоко захлађењ е односа са Србијом на неод
ређено време“83, док је градоначелник Вуковара Мари
јан Павличек, затражио је да Хрватска повуче амбаса
дора из Беог рад а и да успори преговоре Србије о при
ступању Европској унији.
У протек лих годину дана највиши билатерални
контакт високих званичника Србије и Хрватске био је
новембра 2018. када су се срели председник српске
владе Ана Бнрабић и хрватски председник Колинд а
Грабар Китаровић на марг инама Европског форума у
Берлину. Према подацима из медија, разговором су
пре свега доминирале економске теме.
82		„Нацис тис у 4. авгус та 1944. године пров алили у сигурно
скровиш те јеврејске девојчиц е Ане Франк и одвелије у логор, да
умре. Они који су, на исти тај дан, 4. авгус та 1995. године пров али
ли у Крајин у, убили вишео д 2.000 људи и 250.000 прогнали, само
су поновили исту ствар“, Алекс анд ар Вучић, РТС, 4.8.2018, линк:
http://www.rts.rs/page/stor ies/ci/story/124/drustvo/3220600/dansecanja-na-stradale-i-prognane-srbe.html, прис туп љено 19.7.2019.
83		„Izvori izdrž avnog vrha: Slijedi duboko zahlađenje odnosa sa
Srbijom“, Jutarnji list, 7.8.2018, линк: https://www.jutarnji.hr/vijesti/
hrvatska/izvor i-iz-drzavnog-vrha-slijedi-duboko-zahladenje-odno
sa-sa-srbijom-vucic-pozvao-predsjednicu-u-uzvratni-posjet-srbijialiona-nece-otici/7695495/, прис туп љено 19.7.2019.
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Хрватска полит ика је у протек лих годину дана на
међународном плану више пута истиц ала како Срби
ја, наводно, није спремна да се суочи с прош лошћу,
а такође се отворено говорило о томе да би хрватско
чланс тво у ЕУ требало искорис тит и како би биле успо
рене српске евроинтег рације.
Захтеви да Хрватска успори или блокира евроин
тег рације Србије су више пута истиц ани током проте
кле године: Хрватски премијер Андреј Пленковић је
у хрватском Сабору септембра 2018. изјавио да „пут
Србије у Европску унију води и преко Загреба и преко
решавањ а питањ а која нису решена годинама“ додав
ши да у вези са овим постоји „врло широки консензус
на полит ичкој сцени... као и консензус председнице
и хрватске владе“. Децембра 2018, на састанк у Саве
та за спољне послове ЕУ, минис тар спољних и европ
ских послова Хрватске Марија Пејчиновић-Бурић је
изјавила да у Србији „и даље нема полит ичке воље за
суочавањ ем с прош лошћу и одус тајањ е од идеолог и
је из 90-тих година прош лог века што озбиљно доводи
у питањ е спремност за решавањ е друг их питањ а која
су последиц а распад а бивше државе, као што је пита
ње границ а, или оних која су последиц а агресије на
Хрватску, као што су питањ а несталих или суђењ а за
ратне злочине“. Хрватски минис тар је ову порук у више
пута послао у току 2018. и 2019. године. Априла 2019.
троје хрватских посланика захтевало је од владе да
блокирају Србију у прис тупним преговорима о члан
ству у ЕУ док не пружи све доступне информације о
несталима и масовним гробниц ама. Уочи избора за ЕУ
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парламентарна група „Хрватски суверенис ти“, пред
вођена евро-посланицом Ружом Томашић на промо
цији изборне платформе заложила се за „блокирањ е
Србије у ЕУ док Србија не исплат и ратну одштет у за
србочетничк у агресију на Хрватску и док не призна ту
исту агресију“. Посланик у Сабору странке Храст Хрво
је Зекановић поручио је да „Хрватска не корис ти при
лик у да као чланиц а ЕУ блокира Србију у прис тупним
преговорима“. „Хрватски национални интерес мора да
буде на првом месту. Србија не сме да уђе у ЕУ док
се не реше отворена питањ а са Хрватском“, истакао је
Зекановић.
Почетком јуна, после европских избора, хрватски
минис тар спољних послова Марија Пејчиновић Бурић
изабрана је за новог генералног секретара Савета Евро
пе на петогодишњи манд ат. Имајући у виду њене рани
је изјаве и ставове, као и целок упну полит ик у Хрватске
када је реч о однос у према Србији и њеним евро-инте
грацијама, готово је извесно да ће доћи до покушаја
да преко Савета Европе буду спроведене нове неприја
тељске иницијат иве према Беог раду и Србима.
У новогодишњем интервјуу Вечерњем листу, хрват
ски премијер Андреј Плренковић је изјавио да је
Хрватска „модерна држава“ док је „пред Србијом пут
процес суочавањ а с њеном прош лошћу“. На прос ла
ви правос лавног Божића 2019. у прос торијама СНВ,
премијер Пленковић је односе Србије и Хрватске
упоредио са односима послератне Немачке и Фран
цуске: „као што се трајно помирењ е између Францу
ске и Немачке није догодило преко ноћи, требаће још
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времена да зацеле још свеже ране у односима између
Хрватске и Србије“.84
Сличне изјаве о потреби да се Србија „суочи с про
шлошћу“ хрватски званичници су дали и приликом
изриц ањ а коначне прес уде Радовану Караџићу у Хагу,
марта 2019. године.
Подносећи извеш тај хрватском Сабору октобра
2018. премијер Андреј Пленковић је рекао да да су
односи Хрватске и Србије оптерећени не само отворе
ним питањима из времена осамос таљ ењ а и „агресије”
већ и “реториком којом се о Хрватској лоше говори у
међународној заједници”.
Почетком октобра 2018. у току расправе о Закона о
набавци и поседовању оружја посланик владајућег ХДЗ-а
Стево Цулеј заложио да „сваки психички и физички здрав
Хрват, који се налази у пограничним деловима с бившом
непријатељском Србијом, има оружје под контролом и
при руци, јер ко зна што доноси ноћ и будућност“.
Почетком маја 2019 . хрватска председниц а Колин
да Грабар Китаровић јавно је крит иковала Србију што
је дозволила да Српска радикална странка Војис лава
Шешељ а одржи своју скупш тину у Хртковцима, које је
описала као „симбол страд ањ а Хрвата Војводине“. Пово
дом овог случаја јавно је реаговало и хрватско Мини
старс тво спољних и европских послова које је осудило
скуп СРС. Средином маја хрватски десничарски евро84		Пупов ац: Морамо се извући из живог блата, 6.1.2019, линк:
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/region/3378949/pupovacmoramo-se-izvuci-iz-zivog-blata.html, прис туп љрно 19.7.2019.
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посланик Ружа Томашић писала је председник у и пре
мијерки Србије, тражећи од њих да изруче Механизму у
Хагу двоје чланова СРС, Петра Јојића и Вјерицу Радет у,
које ова међународна инстит уција тражи због непош то
вањ а процеса суда приликом суђењ а Војис лаву Шешељу.
Јануара 2019. хрватски премијер Плеанковић је
после састанка са предс тавницима хрватске мањине
у Србији најавио веће државне инвес тиције у пројекте
хрватске заједнице у Србији.
Србија и Хрватска и даље имају отворено питањ е
границе на Дунаву. Ово је била једна од тема разговора
приликом посете председника Србије Хрватској 2018.
и тада је договорено да две стране у наредне две годи
не раде на изналажењу решењ а, а ако га не буде, да се
иде на међународну арбит ражу.
Са српске стране најакт ивнији предс тавник државе
Србије у питањима везаним за српско-хрватске односе
био је народни посланик и председник Одбора за дија
спору и Србе у региону Миодраг Линта.
Међународна заједниц а није реаговала на крит ике
и упите које су Срби у Хрватској истак ли у вези са сво
јим положајем и дискриминацијом са којом су суочени.

Економска питања
Минис тарс тво државне имовине Хрватске објави
ло је почетком новембра 2018. јавни позив којим даје
у закуп одмаралиш та и друге некретнине на Јадрану,
а на које Србија полаже право према Споразуму о сук
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цесији – Анекс Г. На списку је 15 некретнина, одмара
лиш та и пратећих објеката на приморју Хрватске, чији
су власници преду зећа из Србије и Босне и Херцегови
не, а у закуп се дају на 30 година. Претходно је хрват
ско минис тарс тво објавило прод ају некад ашњег вој
ног одмаралиш та у Башким водама, где је као власник
у земљишним књигама у Макарској уписано Мини
старс тво одбране Србије, правни наследник Мини
старс тва одбране СФРЈ. Одлуке су донете упркос зах
тевима из Србије да се то не ради. Овај корак пред
став ља директно кршењ е Анекса Г Бечког споразума
о сукцесији под називом „Приватна стечена права”, у
којем је наведено да свим грађанима и правним лици
ма мора бити призната, заштићена и враћена имовина
коју су имали на дан 31. децембра 1990. године у јед
ној од држава бивше СФРЈ.

Закључци и препоруке
У периоду август 2018. - август 2019. настав љено
је систематско погоршавањ е положаја и права Срба
у Хрватској. У протек лих годину дана посебно су до
изражаја дошли расис тички напади на српску мањину
и њене предс тавнике. Мржња према Србима је поста
ла како део друш твене свакодневице, тако и део наци
оналног идент итета који служи за доказивањ е хрват
ства. Хрватске влас ти нису показале заинтересованост
а питањ е је да ли имају и снаг у да се оваквом тренду
супротс таве.
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Реакције Србије служе као повод за нову дискрими
нацију, а Хрватска је више пута истак ла да ће искори
стит и свој положај у ЕУ како би оспорила све што дола
зи са српске стране и успорила српске евро-интег ра
ције. Србија и даље нема било какву планску полит ик у
према Србима и српском наслеђу у Хрватској.
Као и протек лих година, Напредни клуб позива вла
сти у Беог раду да, уз сарадњу са српским предс тав
ницима у Хрватској, формира стратег ију и конкретан
план за помоћ у заштит и права Срба у тој земљи. План
би требало да буде фокусиран на, барем, два кључна
аспекта: јачањ е положаја Срба у Хрватској (финансиј
ског као и веће прис ус тво и заштит у у хрватским инсти
туцијама) и помоћ да проблеми Срба у Хрватској доби
ју више пажње у међународној јавнос ти.
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ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ ПРАВИМА
СРПСКОГ НАРОДА У РЕПУБЛИЦИ
СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ ЗА 2018-2019. ГОДИНУ

Како смо у претходном десетогодишњем Извеш та
ју детаљно предс тавили и у извесној мери наслут или,
прос тор Македоније је током претходне године остао
у фокус у дешавањ а. Процес деконс трукције, и онако
танке, македонске нације је настав љен.
Дана 17.06.2018. у селу Навици на обали Преспан
ског језера, потписан је „Преспански споразум“ који
је заменио Споразум из Њујорка од 13.09.1995.године.
Потписници споразума су Никола Димит ров, минис тар
дипломат ије БЈРМ, Николас Коцијас, минис тар ино
страних послова Грчке и Метју Нимиц, предс тавник
УН, човек који је од почетка био задужен да води пре
говоре између две државе. Преспанским споразумом
се формално завршава процес преговора који је трајао
скоро 3 деценије, пун неспоразума, прекид а и одлага
ња. Тим споразумом БЈРМ постаје Република Северна
Македонија, службени језик се дефинише као „маке
донски“ а држав љанс тво као „држав љанин Републике
Северна Македонија“. Споразум предвиђа да се у року
од годину дана изврши ревизија школских уџбеника, у
складу са пројектом „Скопје 2014“ којим је предвиђено
избацивањ е свих елемената које Грчка страна уочи као
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присвајањ е дела древне хеленске историје и цивилиза
ције. Нова држава је дужна да у наредних пет година
промени званични меморандум, пасоше, регис тарске
ознаке и остала документа.
Као логичан наставак Преспанског споразума, дана
30.09.2018. одржан је референдум са следећим пита
њем: „Да ли сте за улазак у ЕУ и НАТО прихватањем дого
вора Републике Македоније и Републике Грчке?“. И поред
труд а да сугес тивним и потпуно нелог ичним питањ ем
уз мешањ е и довођењ е у везу неповезивих ствари сти
мулишу гласаче, референдум није успео. По Члану 30
закона, неопходно је било да одзив буде преко 50% а
своје референдумско право је искорис тило тек 36,11%
уписаних бирача, од којих је 91,25% гласало ЗА а 5,82%
ПРОТИВ. Малој излазнос ти је кумовао и позив опози
ције (међу којима је била и српска ДПСМ на челу са
Иваном Стои лковићем, који су исправно заузели став
да се не мешају у одлуке које треба самос тално да
донесе македонски народ) да се референдум бојко
тује. Чак је и Оливер Дрекоски, директор македонске
изборне комисије референдум прогласио неуспешним.
У том тренутк у су предс тавници ЕУ, вероватно се
руководећи сопс твеним „ДемДеф“ принципом, про
гласили референдум успешним и честитали македон
ском народу на одлуци. Одлуци која није ни у складу са
законом нити је израз легит имно изражене воље маке
донског народ а. Подршка није мањкала ни од англо
саксонских и атлант ис тичких гласноговорника, веома
заинтересованих за тај стратешки важан прос тор. Како
би се заобиш ла воља народ а, одлука је спуш тена на
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Собрањ е где су 11.01.2019.године уставне измене усво
јене једва оствареном неопходном већином (81 глас
ЗА), у процес у пребројавањ а који је трајао више дана.
Албанске странке (на првом месту БЕСА) нису пропу
стиле шанс у да испос таве и додатне захтеве да би уче
ствовали у стварању већине. Укратко, Македонцима ће
писат и „македонско држав љанс тво“ а Албанцима ће
писат и „из Македоније“. Такође, и етнички Албанци су
признат и за македонску дијаспору. Опозиција није уче
ствовала у гласању а испред Собрањ а се окупио незна
тан број демонс траната.
Позив на бојкот и блага реакција опозиционе ВМРО
ДПМНЕ најбољ е показује стањ е у држави и снаг у ути
цаја САД и ЕУ. Стиче се утисак да је ВМРО ДПМНЕ једва
дочекао да овакву одлук у усвоји неко друг и. Њихов
отпор се показао као формалан и оно што их вероватно
највише занима јесте да на следећим парламентарним
изборима профит ирају из чињенице да нису директно
учес твовали у свему томе. Нећемо погрешит и ако кон
стат ујемо да се ипак све десило у међусобном догово
ру македонских странака, прот ивно постојећој вољи
македонског народ а. Мањина Македонац а и македон
ски Албанци донели су једну важну, коначну одлук у.
Крајем месец а, грчки Парламент је ратификовао
Преспански споразум танком већином од 153 гласа ЗА.
То је био повод за распад влад ајуће коалиције из које је
иступила странка „Независни Грци“. Иако се коалиција
распала, Ципрасова влад а је преживела гласањ е.
Уседиш ту НАТО је 06.02.2019. године потписан Про
токол о прис тупању Северне Македоније НАТО-у тако
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што су Протокол, мимо обичаја, умес то Минис тара
спољних послова, потписали Амбасадори при НАТО.
Два дана касније, 08.02.2019.године, Грчка је ратифи
ковала Протокол о прис тупању Северне Македони
је НАТО. Према процени НАТО званичника, Северна
Македонија ће и званично прис тупит и алијанси крајем
2019. или у првој половини 2020.године.
Усвајан у два наврата, 11.01.2018. и 14.03.2018. годи
не а мимо потписа тадашњег председника Републике
Северне Македоније Иванова, Закон о двојезичнос ти
је дана 14.01.2019.ступио на снаг у тако што га је пред
седник Собрањ а Џафери лично потписао и послао да
буде објав љена у Службеном веснику. Опозиција је овај
чин назвала насиљ ем и Уставном суду поднела иници
јат иву за оцену уставнос ти.
Редовни преседнички избор су одржани у два кру
га. Смат рамо потребним да укратко предс тавимо кан
дид ате. Стево Панд аровски, кадид ат влад ајуће СДСМ/
ДУИ, професор је међународне безбеднос ти и спољне
полит ике на Америчком колеџу у Скоп љу. И 2014. био је
председнички кандид ат. Саветовао је два бивша пред
седника (Трајковског и Црвенковског), национални је
координатор за државе улазак у НАТО. Горд ана Смиљ а
новска Давкова, опозициони кандид ат, ВМРО/ДПСМ...,
професорка је Правног факултета у Скоп љу где пред а
је Уставно право). Блерим Река, кандид ат Алијансе за
Албанце/БЕСА, професор је Универзитета Југоис точна
Европа (Штулов Универзитет у Тетову) и амбасадор у
македонској мисији при ЕУ.
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Кандид ат влад ајуће странке је кампању водио на
талас у претходних догађаја, Река се фокусирао на
Албанце и њихова наводно угрожена права, потпуно
одус тајући од македонских гласача - током кампањ е
није посет ио ни једно место са изразитом македонском
већином. Кампањ а опозиционог кандид ата је оцењ ена
као лоша, са много гафова и мањком енерг ије. На пита
ње да се изјасни око Преспанског споразума, рекла је
да ће испунит и обавезе из споразума а да ће се прот ив
истог борит и пред међународним судовима.
Подсетимо се да је Македонија 2009.године тужила Грч
ку пред Међународним судом у Хагу са наводима да је Грч
ка прекршила тадашњи споразум који је предвиђао да Грчка
не спречава Македонију у ступању у чланство међународ
них организација. Суд је пресудио у корист Македоније али
то није спречавало Грчку да Македонију спречава на сваком
кораку, мимо пресуде Међународног суда, уз пасивно држање
САД и ЕУ.
У првом круг у избора (21.04.2019.) излазност је
била 41,76% (755.702 гласова), Панд аровски 42,84%
(323.714), Смињ ановска 42,24% (319.225), Река 10,58%
(79.921)
Друг и круг (05.05.2019.) излазност 46,70%, Пан
даровски 51,66% (436.212), Смиљ ановска 44,73%
(377.713).
Бројеви говоре више од речи. Албански фактор показао се
као кључан.
Умес то да послушна и снисход љива Северна Маке
донија, после деценија испуњ авањ а буквално свих зах
тева и жеља САД и ЕУ, закључно са променом имена и
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одриц ањ ем од онога на чему су базирали свој нејаки
национални идент итет, добије датум за почетак прего
вора са ЕУ, ништа се није догодило. Није се догодила
ни таква једна формалност која суштински ништа не
значи. Формално је наведено да неколико чланиц а ЕУ
имају примедбе, као и обично, Низоземска прва међу
њима.
У часу опште јагме око Македоније, Република Срби
ја је остала незаинтересована за онај мали преос тали
део Срба који још увек живи на прос тору око Куманова.
Бугарска је ступила на сцену и активирала старе и већ
виђене планове. Врата им широко отвара споразум који
је Северна Македонија потписала са владом у Софији,
а чији је резултат македонско-бугарска Комисија о исто
ријски спорним питањима. Почетна тачка и први захтев је
већ предс тав љен јавнос ти. Бугарска Минис тарка ино
страних послова, Екатарина Захариева је изјавила да
„Бугарска неће преговарат и о томе да ли је Гоце Делчев
Бугарин или Македонац“, претећи не само повлачењ ем
из Комисије већ и затварањ ем „европске перспект и
ве“ Северне Македоније. Никола Димит ров је задржао
пословично снисход љив став, истичући неопходност
проналажењ а решењ а „у духу пријатељс тва и заједнич
ке будућнос ти“.
Ништа се данас не дешава што се већ некад а није
дешавало, у мало другачијем облик у и са истом сушти
ном. Како би потпуно разумели тренутну ситуацију и
припремили се за будуће догађаје, подсет имо се неко
лико детаљ а из историје ВМРО и „спорног“ Гоце Дел
чева.
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Као израз тежње македонског народа за ослобођењем
од Османлија, у Солуну 1893.године је основана Унутра
шња Македонска Револуционарна Организација (ВМРО). До
1901. године у саставу је имала 8 комитета и оружане сна
ге (комитске чете) на територијалном принципу (солунски
и битољски вилајет и простор Македоније). Руководили су
се изреком „Македонија Македонцма“ а циљ успостављање
аутономне Македоније у склопу Османског царства. Истак
нути идеолози су били Гоце Делчев, Ђорче Петров, Јанета
Сандански и Диме Хаџи Димов. Прва двојица су страдала
још 1903.године од стране Турака. Већ 1895.године у Софи
ји се, под патронатом бугарске владе формира супарнички
Врхунски македонски комитет, присвајајући програм ВМРО
у циљу привлачења у асимилације македонског народа. Тај
Врховни комитет је постао бугарска агентура у македон
ском ослободилачком покрету. Слично потоњим комунисти
ма, „врховисти“ су тенденциозно провоцирале Османлије на
освете и прогон народа чиме су покушавале да поправе број
но стање. Од почетка су се директно сукобљавали са ВМРО.
Инфилтрација „врховиста“ у „централисте“ је успела и
оформили су своје крило („унутрашњи врховизам“) у оквиру
ВМРО. И сам Илинденски устанак, 02.08.1903., је дело „врхо
виста“. Масовно је прихваћен па је и ВМРО морао да се при
дружи. Побуна је у крви угушена. Од 1910.године (значајно
после смрти Гоце Делчева) можемо рећи да су „врховисти“
потпуно преузели ВМРО (Тодор Александров, Александар
Протогеров и Петар Чаулев). Од тог тренутка је успоста
вљена тесна сарадња са албанским првацима, против Тура
ка још у већој мери против српских четника и грчких андар
тима. Од балканских ратова, потпуно пробугарски ВМРО
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поприма изричито антисрпски став и тако је све до данас
- тачније, до проглашења независности 1991. када је поста
ло јасно да су комунисти и њиховим наслединици из СДСМ-а
највећи шовинисти и непријатељи Срба и Србије на маке
донској политичкој сцени. Период између два велика рата
обилује терористичким активностима ВМРО на читавој
територији Србије, све до Београда. Бацање бомби, атента
ти, покољи и диверзије су постали свакодневица. Идеологија
је потпуно базирана на концепту „велике Бугарске“ и про
стора Македоније као њеног саставног дела.
Ни међусобни сукоби и убиства нису недостајали. Током
1924.године побијена је већина руководства и руковођење је
преузео Иван-Ванчо Михаилов чији је први сарадник и егзе
кутор, добро познати, Владо Георгиев-Черноземски (Владо
шофер, инструктор усташких терориста на територији
Мађарске, потоњи убица краља Александра у Марсеју). Од
тог тренутка је сарадња са Косовским комитетом и кача
цима на врхунцу. 1927.године долази до хапшења групе сту
дената у Скопљу а један од бранилаца на судском процесу
је био вођа хрватскох фашиста, франковаца Анте Павелић.
1929.године је у Софији одржан састанак између главешина
ВМРО-а и усташке емиграције где је потписана Декларација
о заједничкој борби. Наставак сарадње је пребачен у Италију
и све је интензивнији у предвечерје II Светског рата...
У домену верских права Срба ситуација се није
мењала. Судећи по информацијама које је председ
ник северномакедонске владе Зоран Заев поделио са
руским пранкерима, акција за признавањ е аутокефал
нос ти МПЦ ће тек наступит и, ни мито није искључена
опција. Но, ситуација везана за МПЦ ће бити значајно
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комп ликованија од ситуације са тзв. “ЦПЦ”. Можемо
бити сигурни да ће правос лавне цркве у Грчкој и Бугар
ској бити непремос тива препрека у том процес у. То
ће бити друга фаза у процес у асимилације, прва фаза
одвајањ а од српског корпуса и СПЦ је већ завршена. У
тој другој фази свакако неће бити дозвољ ено формира
ње МПЦ јер је то можда једини модус некаквог „зида
ња“ македонског националног идент итета. То свакако
ова два сусед а неће дозволит и. Српски народ са про
стора Северне Македоније ће у том процес у бити коле
тарална штета и једнако подложан бугаризацији. Архи
јереји МПЦ су судећи према информацијама којима
располаже Напредни клуб незадовољни Преспанским
споразумом. Власт их сумњичи за наклоност према
опозицији. Заев се зато ослањ а на једног нижег архије
реја који му је одан, а кога је чак упознавао са поједи
ним гостима из Србије.
Процес одлива становниш тва који је погодио источ
невропске земље, није заобишао ни Северну Македони
ју (према проценама, прос тор ове државе је у послед
њих петнаест година напус тило око 620.000 људи) а
тиме ни Србе који живе на тим прос торима. Кад у то
урачунамо негат иван прираш тај, размере смањивањ а
броја Срба ће бити јасне тек приликом следећег успе
шног пописа. Оно што је већ данас мерљиво а неодољи
во подсећа на ситуацију у Црној Гори јесте пад засту
пљенос ти Срба у јавној админис трацији. У периоду од
2016. (1272) до 2018.(1019) године, број Срба у админи
страцији је смањ ен за скоро 20% (253).
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Демократска Парт ија Срба у Македонији (чији
председник Иван Стои лковић је посланик у Собрању),
Српска заједниц а у Македонији и портал СПОНА оста
ју једине организације које на квалитетан и темељ ан
начин окуп љају наше сународнике и боре се за права
Срба у Македонији. Мудра одлука да Србе позову да
не учес твују у процесима који су директно супротни
интересима већинског македонског народ а за сад је
сачувала српску заједницу од већих удара и проблема,
а држи је још увек по страни од ретрог радних процеса.
Акције обележавањ а свих значајних датума и догађаја
су постале традиционалне.
Покушај преу зимањ а најважнијег догађаја и зва
ничног празника Срба у Македонији, Светосавске
акедемије, и низа прос лава од стране званичног Ско
пља успешно је осујећен. Ти покушаји ће се свакако
наставит и у будућнос ти а циљ је да се из свих пра
зника и важних догађаја и датума избаци префикс
„српски“, прид ајући им неут ралан тон а потом у сле
дећој фази можемо очекиват и потпуно преу зимањ е и
значајне измене. Ови процеси су очекивани, званич
но Скоп ље све снисход љиве уступке на уштрб свог
идент итета негде и на неки начин мора да надокна
ди. Срби су најпогоднији - како малобројношћу тако
регионалним трендом.
Нова тумачењ а историје су већ прис утна, можда
ускоро сазнамо да су Турци сами отиш ли са прос тора
данашње Македоније и да су балкански ратови и Први
светски рат били “освајачки”. Логичан наставак Тиран
ске платформе била би теза да су и Македонци били
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под окупацијом и изложени геноциду. Ни цар Душан
неће избећи улог у негат иввног симбола. По приме
ру Његоша ће, ако не успеју да га изопш те из српске
историје и упишу у Македонце, на крају срушит и његов
споменик и избрисат и све табле које носе његово име.
У пакет у са рушењ ем онога што им наложе Грци а по
Преспанском споразуму.
Корак даље предс тав ља провокација званичног Ско
пља који је паралелно са свећама упаљ еним за жртве
злочиначке НАТО агресије у једном хотелу организо
вао прос лаву у част истог догађаја. Има ли боље пре
поруке за Хоџајев пакт прот ив Србије који треба поред
тзв.Косова и Албаније да сачињ авају Северна Македо
нија, Црна Гора и Хрватска.
„Што се тиче судбине српског народа у Македонији, она ће
зависити од способности да се правилно одреде основна наче
ла наше националне политике, али и од успостављања нацио
налног јединства за њено остварење. То је, све, изузетно тежак
посао, јер се не ради само о нашим међусобним разликама, него
и о директном мешању државних власти у политичко и свако
друго организовање Срба са циљем да се преузме директна кон
трола над српским организацијама и асоцијацима.
Ваљда смо коначно постали свесни да нас је мало за поде
ле и да само сложно, мудром и одлучном политиком можемо
одговорити на изазове новог времена, имајући у виду ко води
и креира државну политику, ко креира наше судбине, мења
нашу историју и, у крајњој инстанци, одлучује, буквално, о
нашим животима.
Искривљена слика историјских догађаја као основа за
сатанизацију Срба – пре свега кроз тенденциозно и необјек
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тивно тумачење Балканских ратова, и у уџбеницима и кроз
све овдашње медије, који се третирају као наводно ”освајач
ки”, а не ослободилачки (од вишевековног турског ропства)
– само су мали део диригованих и вешто пласираних лажи,
које се упорно форсирају и понављају са идејом да, временом,
постану ”званична верзија македонске историје”. А све то
на штету српског народа и његове истинске улоге у исто
рији Македоније. Једино на територији која је тада ослобо
ђена до пре неки дан је постојала и функционисала незави
сна и самостална Република Македонија, којој исти ти који
је, тобоже, ”бране од Срба”, мењају лични опис, име, иден
титет и историју. Толико о нама и о њима.“ ...написао је
Иван Столиковић.
Радује чињениц а да су предс тавници Срба из Маке
доније изградили веома близак однос са српским пред
ставницима и из осталих крајева Балкана. На предлог
Ивана Стои лковића, спроведена је кампањ а „купујмо
српске производе“ у свим српским земљама, што тако
ђе показује све бољу сарадњу и комуникацију.
Уочава се, такође, да су српски предс тавници из
Македоније редовни гости догађаја, прос лава и триби
на у организацији званичног Беог рад а. Треба, међут им,
примет ит и да је ово занимањ е Беог рад а интензивирано
након што је Скоп ље препознато као средише међуан
родних активнос ти усмерених пртив Вучићевог режи
ма. Изражавамо наду да ће то интензивирањ е односа
уродит и и конкретним потезима и корацима Беог рад а
у правцу помоћи нашем народу у Северној Македонији
и да сви ти догађаји неће остат и на нивоу предизборне
кампањ е у Србији.
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Један од лидера опозиционог Савеза за Србију, Дра
ган Ђилас, посет ио је Македонију средином фебруара
2019.године и одржао састанак са Заевом, не налазе
ћи за сходно да се сретне са предс тавницима Срба у
Македонији. Свесни да опозиција није у могућнос ти
учинит и много, налазимо да је то неодговоран потез и
напомињ емо да свако ко претендује на власт у Србији
мора показат и бриг у и осетљивост за своје сународни
ке у региону. Макар на нивоу подршке и жеље да сазна
ју у каквој ситуацији Срби живе и са каквим се пробле
мима и изазовима сусрећу.
И за крај, цитираћемо Посланицу Србима у Маке
донији коју је 04.09.2011.године упут ила ДПСМ (која
је ове године прос лавила 27 година постојањ а). У вре
менима која наступају, садржај ове Посланице која је
направ љена пред и у сврх у позива на тадашњи (неуспе
шан) попис у Македонији, данас је својом садржином
порукама и поукама битна не само за Србе у Македо
нији већ и за целок упан српски народ, поготово у Срби
ји. Текст преносимо у изворном облик у.

Браћо и сестре,
У земљама од реда попис је редовна ствар, питање којим
се држава стара о себи и својим грађанима. За нас, део срп
ског народа који живи у Македонији, питање пописа је суд
бинско питање, суштинска основа нашег образовног, кул
турног, економског и сваког другог квалитета живота, база
нашег опстанка и полазна тачка наше боље будућности. Ако
93

ми данас, у демократскоj Македонији, где је потпуно слобод
но изјаснити се по питању своје националне припадности и
својег језика, не кажемо јасно и гласно да смо Срби, сами смо
себи одредили степен права који ћемо у будућности ужива
ти, запечатили као народ своју судбину и свој опстанак на
овим просторима.
Последњих деценија наш народ широм света био је изло
жен, и још увек је, бесрамној сатанизацији. Многи су органи
зовано радили на нашем утеривању у друге народе, хранећи
се нашим националним ткивом снажили своје, убеђујући нас
да прихватимо да будемо нешто друго, само не Срби, да није
добро бити Србин! Али када упитате: како може бити добро
одрећи се нације која је свету поклонила величине попут
Тесле, Михајла Пупина, Милеве Марић Ајнштајн, нобеловца
Иве Андрића и других интелектуалих величина, и у данашње
време Емира Кустурице, Новака Ђоковића, као и других Срба
којима се читаво човечанство поноси, одговора нема!
Наша култура и наша историја уткане су најсветли
ју светску баштину, а наше споменике сви широм Балкана
покушавају да прогласесвојим културним богатством. Гор
дост је бити потомак кнеза Лазара Хребељановића, рођеног
у Прилепцу 1329., који храбро погибе на Косову Пољу 1389.
бранећи српство од Турака, светлог Цара Душана, који се
овде крунисао и први Скопље учинио престоницом у којој је
донесен чувени Душанов Законик, као и славних српских јуна
ка који на Зебрњаку поред Куманова 1912. својом победом
учинише крај османској империји. Част је бити савременик
блаженопочившег Патријарха Павла који је као живи светац
донедавно оплемењивао свет. Оно што везује нас са њима
јесте српско име. Одрекнемо ли се свог идентитета, одлучи
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мо ли да више нисмо Срби, одрекли смо се сродства са својим
прецима, отцепили смо се не само од своје искони, већ и од
свих прошлих и будућих достигнућа и успеха српске нације.
Припадност нацији и вера су дар божији, зато је наша
одговорност да сачувамо дарове божје, нацију, веру и српски
језик за наше потомке. Послушајмо памћење, следимо будућ
ност и дух наших предака, рецимо оно што је увек било и
што ће увек бити: МИ СМО СРБИ, НАШ ЈЕЗИК ЈЕ СРПСКИ и
само тако се изјашњавајмо на попису.
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ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ ПРАВИМА
СРПСКОГ НАРОДА У РЕПУБЛИЦИ АЛБАНИЈИ
ЗА 2018-2019. ГОДИНУ

Према попис у из 2001. године има 3.069.275 ста
новника (нису поуз дани подаци етничког састава). По
том попис у Албанац а има 3.026.383 (98%), Грка 35.829
(1,2%), Цинц ара (Влаха) 992 и Црногорац а 678. Пре
ма процени из 2011. године у Албанији, Албанац а има
82,6%, Грка 0,9%, осталих мањинских заједниц а 1%,
а неизајшњних је 15,5%. Непоу задост ових података
говори о томе колико је Албанија неуређена и изолова
на земља, говори и о томе колико се не поштују људска
и мањинска права, поготово права Срба.
Службени језик у Албанији је албански, а грчким се
служи грчка национална мањина у јужним албанским
регијама. Српски горански говор се говори у Гори, у
округ у Кукеш, а село Шиштавец је главно средиш те
горанског говора. У остале линг вис тичке и култ урне
групе спад ају Власи и Роми.
У Албанији током ере комунизма религ ија је била
забрањ ена. На основу Пописа из 2011. и података о
религ ијској припаднос ти становниш тва у Албанији,
процењује се да су већина Албанац а муслимани 56,70%,
правос лаваци чине 6.75%, а римокатолици 10,03%.
У данашњем времену српски народ формално ужи
ва подразумевани мањински стат ус у Албанији као
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националној држави албанског народ а (члан 3 устава)
мада није изричито набројан у Уставу. Албански је зва
нични језик (члан 14. устава). Члан 20. гарант ује мањи
нама право на упот ребу и развој матерњ ег језика, као
и удруживањ а у сврх у заштите сопс твених интереса и
идент итета. Комитет за националне мањине у сарадњи
са мањинским заједниц ама припрема закон о мањина
ма као и прилагођавањ е будућег пописа питању субјек
тивног изјашњавањ а.
Према подацима Међународног монетарног фон
да из 2008. године, просечна бруто зарад а у Албани
ји износи 339 долара номинално, а 571 по паритетној
куповној моћи.
Срби су концент рисани у Скад арском округ у (Qar
ku i Shkodrës), Скад арској (Rrethi i Shkodrës) и Вели
ко-малесијској општини (Rrethi i Malësisë së Madhe).
Попис из 1989. године забележио је само 100 припад
ника црногорске мањине, док је 1991. после отвара
ња албанско-југос ловенског граничног прелаза Божај
само из околине Скадра преш ло 1.671 лице тражећи
азил, од чега је пописано преко 1.500 грађана црно
горско-српске народнос ти (остатак су чинили Мусли
мани и Албанци из мешовит их бракова). Насељ а са
великом концент рацијом Срба су Врака, Грил, Каме
ниц а, (Стари и Млади) Борич, Омара, Копљика, и на
обали Скад арског језера живи велики број Срба, у
самом Скадру. Може се слободно рећи да само у око
лини Скадра живи више од 2.000 Срба, док је у Тира
ни, Љешу, Елбасану, Фиру и друг им већим градовима
настањ ен непознат.
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Наследниц а Омоније, Парт ија уједињ ењ а за људска
права је грчка национална парт ија на тлу Албаније, она
има добру сарадњу како са српском, тако и са осталим
националним мањинa.
Празник Успењ а Пресвете Богородице свечано и
саборно је прос лав љен у цркви Пресвете тројице у Вра
ки, 28. авгус та 2018. године по Новом календ ару (15.
авгус та по Старом). Свет у литург ију поводом великог
Богородичиног празника и молебан са призивом Све
тог Духа, служили су предс тавници Српске правос лавне
цркве и Албанске правос лавне цркве. Благос лов су дали
Његово Блаженс тво Архиепископ тирански и албански
г. Анас тасије Јанулатос и Његово Високопреосвеш тен
ство Архиепископ цетињски и Митрополит црногор
ско-приморски и скендеријски г. Амфилохије Радовић.
После причешћа одслужен је и молебан са призивом
Светог Духа за почетак нове школске године на српском
језик у у Скадру, као и за све правос лавне ђаке у Алба
нији. Прота Предраг Шћепановић се обрат ио народу, са
говором о Пресветој Богородици и њеном значају за
домос трој спасењ а људи и целок упне творевине.
У недељу 7. октобра 2018. године, предс тавници
Српског националног савета из Црне Горе, са предс тав
ницима српског народ а из Скадра и потомцима настра
далих и рањених у ослобађању Скадра 1912-1913. годи
не, поставили су крст – спомен обележје на Бард ањ ол
ту и Тарабошу, страд алним прецима који су положили
животе 1912-1913. године, за ослобођењ е Скадра, древ
не српске прес тонице. Протојереји Предраг Шћепано
вић и Јован Паламенац су освеш тали крст и служили
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парас тос страд алима. Парас тос у и постав љању крста
на Бард ањ олу, прис ус твовали су мног и виђени пред
ставници српског народ а, међу којима су били председ
ник Српског националног саве Момчило Вуксановић,
председник Нове српске демократ ије Андрија Мандић,
председник Удружењ а “Морача-Розафа’’ Павле Брајо
вић-Јакоја, председник Друш тва Свет и Јован Владимир
из Скадра Симо Ајковић, Владимир Дубак, Божид ар
Бојовић, Симон Ђурет ић, Александ ар Вујовић, потом
ци настрад алих и рањених на Скадру, међу којима је
био и Влајко Ђуричанин (чији је отац рањен у ослоба
ђању Скадра 1913. године после чега је добио медаљу
Обилића), који је дошао из Аустралије. Након парас то
са и освеш тавањ а крста, говоре су одржали протојереј
Предраг Шћепановић, у име потомака чији су преци
настрад али говорио је Будимир Дубак, у име организа
тора говорио је Момо Вуксановић, а у име домаћина и
предс тавника српског народ а у Скадру Павле Брајовић.
Прос лава Божића, отпочела је на Бадњи дан 6.
јануара 2019. године, када су се верници окупили око
бадњ ака испред Храма Пресвете Тројице у Враки код
Скадра. На сам празник Рођењ а Хрис товог, у понеде
љак 7. јануара, са благос ловима архиепископа тиран
ског и архиепископа цетињског, у цркви су литург ију
саборно служили свеш теници две цркве. На служби је
појао Александ ар Вујовић, професор Богос ловије Све
тог Петра Цетињског и уредник Катихетског прог рама
Радио Свет игоре.
У априлу ове године, националне организације Срба
из региона су затражиле активнији однос матице Србије
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и њених инстит уција према Србима у региону, којих је,
према процени, између три и четири милиона (!). Кров
на организација Срба из региона, која обухвата Србе
из осам земаљ а региона издала је захтев “један Буквар
за све Србе у региону и дијаспори, који би допринео
заштит и култ уре, традиције и идент итета”. На конфе
ренцији за новинаре, речено је, да се положај Срба у
региону разлик ује, у зависнос ти од земље. Најбољи је у
Мађарској и Румунији, а најлошији је у Црној Гори, због
насилне асимилације. Павле Брајовић, предс тавник
Удружењ а српског народ а “Морача-Розафа”, изјавио је
да су Срби у Албанији почели изградњу инстит уција од
нуле, да могу бити задовољни и да су Србима Албанци
у тој земљи пријатељи.
Крајем маја ове године, у години прос лаве 800 годи
на аутокефалнос ти Српске правос лавне цркве, а о пра
зник у и прос лави славе Богос ловије Свет их Кирила и
Методија у Призрену, делегација из Митрополије црно
горско-приморске, Епархије будим љанско-никшићке и
из Цетињске богос ловије, кренула је у обилазак цар
ског Скадра, Призрена и скад арских и косовометохиј
ских свет ињ а. Делегација је дочекана од стране Павла
Брајовића Јакоје, председника Удружењ а “МорачаРозафа”. Господин Брајовић их је упознао са истори
јом, наслеђем и знаменитос тима Скадра. Делегација из
Црне Горе је посет ила цркву Пресвете Тројице у Враки,
скад арску тврђаву, канцеларију и прос торије Удруже
ња, где се поред осталих активнос ти одвија и школа
српског језика и књижевнос ти, коју већ једанаест годи
на успешно води професор Светозар Ћираковић.
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И ове године, у недељу 16. јуна, обележен је и про
слав љен празник Пресвете Тројице и слава цркве у Вра
ки код Скадра. Професор Цетињске богос ловије про
тојереј мр Арсеније Радовић је началс твовао литург иј
ским сабрањ ем, уз саслижењ е протојереја-ставрофора
Велимира Јововића, пароха у Никшићу и ђакона Ивана
Поповића, клирика Албанске правос лавне цркве.
У Албанији су одржани локални избори 30.06.2019.
године, које је бојкотовала опозиција предвођена
Демократском странком и њеним лидером Љуљзимом
Башом. Цент рална комисија за изборе је саопш тила да
је на изборе изаш ло 21,6 одсто бирача. Најмањ а изла
зност је била на југу Албаније, где живи грчка нацио 
нална мањина. Албански председник владе, социјали
ста Еди Рама је оценио да су локални избори, које је
опозиција бојкотовала “побед а европске Албаније”.
Положај српског народ а у Албанији се није видно
променио, ни током претходних годину дана.
Срби у Албанији немају право на слободно поли
тичко организовањ е, слободу штампе и право да колек
тивно крит ик ују рад државних органа и функционера.
Срби у Албанији од 1990. године немају предс тавнике
у националном парламент у. Део кривице је на албан
ским влас тима, али одговорност имају и влас ти Репу
блике Србије.
Србима у Албанији је забрањ ено да корис те лите
рат уру из историје и геог рафије, која долази из Србије.
Без интелект уа лних слобод а нема развитка друш тва.
Срби из Албаније доскора нису имали чак ни формал
на права на слободу националног и верског изјашњава
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ња, као и осталих права која припад ају националним
мањина у демократском плуралис тичком друш тву.
У последњ ој деценији су почела да бивају афир
мисана поједина права српског народ а у Албанији, до
сада само формално. Република Србија мора им помо
ћи да остваре суштинска права, како непосредно, тако
и посредно, преко међународних инстит уција и орга
низација.
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Близу 40.000 Срба у Словенији, по званичним
подацима, што је око 2% од укупне популације у овој
држави, нема стат ус националне мањине. Влад а Сло
веније не само што још увек није дала Србима право
да се изјашњавају и инстит уционално, као национална
заједниц а, организују, већ још увек није врат ила функ
ционисањ е тела које се бавило “правима непризнат их
националних мањина”. Наиме, 28. јуна 2012. Влад а
Словеније је укинула савет који је основан у складу са
Декларацијом о положају припадника националних
заједниц а народ а бивше СФРЈ.
У септембру 2018. године одржани су “Дани срп
ске дијаспоре у Словенији”, организовани као протест
у главном граду Словеније – Љубљани. Савез српске
дијаспоре је на овом скупу истакао како Срба у Сло
венији незванично има близу 150.000, те да им је глав
ни циљ да добију стат ус националне мањине. Подсет и
ли су на чињеницу да су Срби у Словенији најбројнија
мањина, али да за разлик у од Рома, Мађара и Итали
јана, којих је знатно мање, нису инстит уционално при
знат и као национална мањина. Додуше, исти проблем
мучи и остале мањинске заједнице у Словенији (осим
три наведене), којима Устав Словеније из 1992. не при
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знаје стат ус аутохтонос ти. Игор Митић, један од чел
ника Савеза српске дијаспоре, истакао је како су “Срби
који деведесет их година прош лог века нису прихва
тили словеначко држав љанс тво избрисани у нацио 
налном смис ли, немају школе на српском језик у, своје
медије, како се мало ради на очувању култ урног, вер
ског и националног идент итета, уз хроничан недос та
так сталног извора финансирањ а.”
Национални савет Срба Словеније, још једна орга
низација која води рачуна о правима српског народ а,
такође истиче стат усно питањ е као најважније. Порет
тога, Никола Тодоровић, генерални секретар ове орга
низације истиче како су Срби прихваћени равноправно
као грађани и како недос таје подршка матице. Тодоро
вић је у другој половини 2018. године истакао како сви
званичници из Србије стално у сусрет има са словенач
ким предс тавницима нагласе стат усно питањ е, али се
на томе увек завршава. По речима Тодоровића, стат у
сно питањ е је важно, пре свега јер би тако била успо
став љена инстит уционална брига о очувању ћирилице,
српског језика, као и даљи развој образовањ а, култ у
ре и осећаја националне припаднос ти. Тодоровић на
крају истиче заслуге Михајла Пупина што је Словенија
у данашњим границ ама, јер је он кључно допринео да
се Блед и шира околина, као и добар део Прекомурја
данас нађу у Словенији.
Удружењ е српских књижевника Словеније, такође
је истакнута српска организација у Словенији, која се
бори за опстанак и очувањ е српске култ уре и идент ите
та. Најзначајнији допринос ове организације јесте годи
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шње организовањ е песничке манифес тације у Љубљани
под називом “Златно перо”. Председник удружењ а књи
жевника Саша Гајић, јасно се успрот ивио полит ици Вла
де Републике Србије која је 3. јуна 2019. године осно
вала практ ично страначк у испос таву СНС-а у Словени
ји – Савез Срба Словеније. Јасно је опредељ ењ е СНС-а
још од избора за националне савете мањина у Србији да
преу зме и те организације под своју конт ролу.
Поред низа озбиљних организација српског наро
да у Словенији, Влад а Србије се директно умешала и
основала своју. Саша Гајић, је у свом стилу одговорио
на ове полит икантске намере СНС-а:
“У Љубљани права слика,
да се пише песма издајника.
Посла Вучић свога изас ланика,
и лажова, истина велика.
Селаковић, тај човек од речи,
жели Србе истином да “лечи”.
Корпус Срба посвадит и жели,
нови савез гура ка подели.
Годинама два савеза има,
успешни су свим својим Србима.
Амбасад а у Дежели стоји,
ништа добро Србима не кроји.”
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Приликом оснивањ а овог савеза, Селаковић је пре
нео речи подршке председника републике Вучића, а
амбасадорка Србије у Словенији Зорана Влатковић
истак ла је да ће нова кровна организација Срба бити
још један мост сарадњ е између Србије и Словеније.
“Пријатељс тво између две земље сада ће имат и још
један чврст ослонац и снажну везу у функцији јачањ а
наших укупних односа. Срби су све важнији део сло
веначког друш тва, на свим пољима, а посебно у здрав
ству, култ ури, туризму, банкарс тву, спорт у, ИТ и медиј
ском сектору. Сарадњ ом и међусобним поштовањ ем
можемо пуно тога да постигнемо”, речи су амбаса
дорке Влатковић. Новоизабрани председник Извршног
одбора Савеза Срба Словеније Марко Сладојевић, као
основни циљ Савеза навео је “обједињ авањ е рада свих
српских друш тава у Словенији, уз очувањ е српског
идент итета, култ уре и језика, као и одржавањ е веза са
матицом.” Индикат ивно је да на овом догађају нико
није споменуо већ годинама главно питањ е Срба у Сло
венији – стат ус националне мањине!
Ана Брнабић, председниц а Владе Републике Срби
је, у својим сусрет има са словеначким предс тавници
ма не спомињ е проблеме српске заједнице, већ кон
стантно наглашава турис тичко-економска питањ а, као
и евент уа лне заједничке наступе две државе на трећим
тржиш тима. “Битно је да се добро слажемо”, речи су
Ане Брнабић.
Једино је опскурни српски полит ичар Драган Мар
ковић Палма у свом сусрет у са градоначелником
Љубљане Зораном Јанковићем, у јануару 2019. годи
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не, истакао како је важно да Словенија призна Србима
стат ус националне мањине. На ту конс татацију Зоран
Јанковић је, уз низ дипломатских израза и речениц а,
истакао како је он, “чистокрвни мешанац”.
Важан догађај у претходних годину дана јесте и
ратификација споразума о запош љавању државаљ ана
Србије у Словенији, 30. маја. 2019. године, којим се омо
гућава радницима из Србије да олакшано налазе запо
слењ е у Словенији, услед великог одлива Словенац а. По
споразуму, уколико се установи да за неко радно место
нема радника Словенц а који би радио, онда прилик у за
посао добијају Срби. На максимално годину дана.
Током претходне године положај Срба у Словенији
остао је на истом нивоу што се тиче односа Словеније
према њима, али се погоршао када је у питању однос
званичне Србије. Инсис тирањ е на новој кровној орга
низацији, без консензуса главних актера националног
организовањ а и поред одличног вишегодишњег рада
већ постојећих организација, удаљиће Србе од реша
вањ а стат усног питањ а и додатно ће им смањит и леги
тимитет и кредибилитет пред словеначким влас тима.
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Срби су махом насељ ени у четири жупаније у Бана
ту. Према подацима са последњ ег пописа највећи број
Срба живи у жупанији Тимиш, њих 10.102, или 55.88%
од укупног броја становника. У жупанији Караш-Севе
рин живи 5.036 Срба, односно 27.86%, у жупанији
Мехединц 996 или 5.56%, док је у жупанији Арад наста
њено још 849 Срба или 4.7% од укупног броја Срба у
Румунији. У осталих 29 жупанија живи 6% Срба, одно
сно њих 1.097.
По узору на европско законод авс тво, остварењ е
колект ивних права Срба и друг их националних мањи
на у Румунији законски је регулисано Декларацијом о
националним мањинама. Декларација гарант ује зашти
ту мањина од било ког облика дискриминације, насил
не асимилације или сегрегације и остваривањ е права
попут права на образовањ е на матерњ ем језик у, вер
ског и моралног образовањ а деце припадника мањи
на. Међут им, Румунија још увек није усвојила посебан
Закон о националним мањинама, који би требало пре
цизније да утврди мањинска права. Пројекат овог зако
на прилично дуго чека у Парламент у. Према речима
српског посланика у Парламент у Румуније, разлог што
се толико дуго чека на доношењ е закона лежи у вели
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ким захтевима мађарске националне мањине и њених
предс тавника.
Дом посланика Парламента Румуније усвојио је у
среду, 10. априла 2019. године, законски нацрт „Дан
Светог Саве“, празник српске мањине у Румунији, на
легис лат ивну иницијат иву посланика српске мањине у
Парламент у Румуније Славољуба Аднађа. Усвајањ ем у
Дому посланика, 27. јануар јe постао законски признат у
Румунији као „Дан Светог Саве“, празник српске мањи
не у Румунији. Закон предвиђа да Дан Светог Саве могу
организоват и цент ралне и локалне влас ти, инстит уције
под њиховом подређеношћу или координацијом, затим
цивилна друш тва и физичкa и правнa лица, организова
њем и/или учешћем у прог рамима и култ урним, обра
зовним, уметничким, друш твеним или научним мани
фес тацијама посвећеним промоцији српске мањине у
Румунији. Установ љењ е Дана Светог Саве од посебне је
важнос ти јер се дешава у тренутк у када се обележава
800 година од стиц ањ а аутокефалнос ти Српске право
славне цркве. Из Епархије темишварске издато је саоп
штењ е владике Лукијана и оца викара Маринка Мар
кова који поручују да је „ово једна од најзначајнијих
законод авних иницијат ива последњих година, после
закона о верским заједниц ама из 2006. године, и пред
став ља још један доказ да су наша заједниц а и црква
у целини поштоване у васцелом румунском друш тву.“
Речено је да је исто тако веома похвална иницијат ива
посланика Аднађа који је схват ио значај ове иниција
тиве и доношењ а закона јер се тиме добија законски
оквир и потврд а за постојањ е и значај у румунском дру
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штву. „Били смо изненађени подршком како влад ајуће
коалиције, тако и опозиције коју је наш посланик имао
поводом изгласавањ а овога закона што доказује да смо
ми Срби људи од вреднос ти“, наводи се у саопш тењу.
У оквиру система инстит уционалне заштите мањина
у Румунији успос тав љен је Савет за националне мањи
не, у чијем раду учес твују три предс тавника мањинских
заједниц а предс тав љених у Парламент у. Улога Савета је
ојачавањ е веза између националних мањина и њихових
организација, али и анализа и подршка активнос тима
које се тичу образовањ а мањина на матерњ ем језик у.
Предс тавници Срба у Румунији су претходних година
наглашавали да су задовољни радом Савета, посебно
радом његове Правне комисије чија је улога да вери
фик ује и указује на битне ситуације које се односе на
права и активнос ти националних мањина. Као посеб
но значајан истиц ан је рад Департмана за међуе тничке
односе који је формиран при влади Румуније.
Срби су у Румунији прилично добро интег рисани
у државне инстит уције. Учешће Срба у полит ичком и
инстит уционалном живот у на локалном нивоу се одви
ја путем полит ичких странака чији су чланови наши
сународници, и путем Савеза Срба у Румунији, кровне
српске организације.
Према члану 62. Устава Румуније, којим се гаран
тује прис утност предс тавника националних мањина у
Парламент у, Срби имају једног предс тавника, према
чијим речима чланови мањинске парламентарне групе
редовно се састају са минис трима (образовањ е, кул
тура, админис трација и сл), премијером и вицепреми
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јером Румуније, а приликом састанака разговара се
о специфичној мањинској проблемат ици: школс тво,
инфрас трукт ура, админис трација и пројект и. Тако
је остварен успех у очувању ретких школа, али и дат
допринос улагањима у локалну инфрас трукт уру.
Предс тавници мањина редовно учес твују у доноше
њу нових закона, изменама или допунама постојећих.
У претходном периоду, Славомир Гвоз деновић је био у
сталном контакт у са Асоцијацијом бивших депорт ира
ца у Бараган, активно учес твовао у доношењу коначне
верзије и изгласавању Закона о правима те категорије
наших суграђана где је и око 3-4.000 Срба обухваће
но рехабилитацијом коју доноси овај закон, као и преко
1.000 Срба бивших полит ичких затвореника у Румунији.
Срби у Румунији нису организовани у посебну поли
тичк у странк у која би заступала њихове интересе, па ту
функцију обав ља Савез Срба у Румунији чије је седи
ште у Темишвару. Основне активнос ти ССР-а су негова
ње националне свес ти, образовањ а на матерњ ем јези
ку и култ урне баштине. Поред наведеног ССР је заслу
жан за одржавањ е веза Срба у Румунији са отаџбином.
У Савезу истичу да су Срби, иако малобројни, веома
активна мањина, и сврс тавају их у ред највреднијих и
најорганизованијих националних заједниц а међу два
десет званично признат их у Румунији.
У српском расејању и међу друг им мањинским орга
низацијама вероватно не постоји установа која толико
пажљиво брине о генерацији ђака као што то чини Савез
Срба у Румунији. На релацији Темишвар – Стара Молда
ва – Љупкова – Белобрешка – Базјаш одржани су од 17.
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до 19. авгус та 2018. године јубиларни 25. Дани Преобра
жења Срба у Румунији. Тим поводом Његовом преосве
штенс тву владики Лукијану је додељена Посебна Базја
шка повеља, а на књижевној манифес тацији учес твова
ли су досадашњи добитници Велике базјашке повеље:
Матија Бећковић, Јован Зивлак, Душко Новаковић, Дра
ган Јовановић Данилов, Радомир Уљаревић, Гојко Ђого и
мног и друг и. Савез Срба у Румунији заједно са Генерал
ним конзулатом Републике Србије у Темишвару, органи
зовао је у Темишвару у периоду од 1. до 29. новембра
2018. тринаес то издање најзначајније манифес таци
је “Дани српске култ уре у Темишвару“,уз финансијску
помоћ Минис тарс тва култ уре и националног идентитета
Владе Румуније и уз подршку Департмана за међуе тнич
ке односе Владе Румуније, у партнерс тву са Општином
града Темишвара и Банатске филхармоније.
Срби у Румунији имају свој Дан српског језика уста
нов љен законом Парламента Румуније. Једини такав
празник у свет у обележава се 21. новембра сваке годи
не од 2016. године. Од култ урних манифес тација ваља
издвојит и “Маратон српске песме и игре”, као и “Олим
пијаду из српског језика и књижевнос ти”. Срби у Руму
нији обележили су Дан државнос ти и уставнос ти - Сре
тењ е, с тим што је ове године током свечанос ти мост
између манас тира Мракоњ а и скулпт уре краљ а Деце
бала био у бојама српске тробојке. Први пут су Румуни
на овај начин одали почаст једном народу, што је доказ
вишевековног пријатељс тва Срба и Румуна.
Из године у годину ССР је организовао бројне кул
турно-уметничке манифес тације са циљем очувањ а
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националног идент итета. Румунска држава финансиј
ски подржава активнос ти српске заједнице окуп љене
око ССР наменским субвенцијама за финансирањ е кул
турних и уметничких прог рама и покривањ а трошко
ва плата запос лених при релевантним инстит уцијама.
Субвенције Румуније су и даље највећа финансијска
помоћ Савезу Срба, а прош ле године субвенције Саве
зу износиле су чак око 700.000 евра. Као и претход
них година, није било директних улагањ а из отаџбине у
подручја насељ ена Србима.
Верске слободе су загарантоване свим Србима у
Румунији на основу Закона бр.489/28.12.2006 о вер
ским слобод ама. Темишварска епархија Српске право
славне цркве јесте званично призната вероисповест у
Румунији и ужива сва законска права и слободе. Поред
тога, румунска држава обезбеђује плате и за свеш те
нике Српске правос лавне цркве у Румунији. Епархија
темишварска има 55 парохија у румунском Банат у.
Иако су односи Српске и Румунске правос лавне цркве
традиционално сестрински, један од проблема је поте
шкоћа повраћаја имовине Српске правос лавне цркве у
темишварској епархији и Макиног дома у Темишвару.
Иако спад ају у образованији део популације, један
од највећих проблема Срба у Румунији тиче се упра
во образовањ а. Услед смањ ењ а броја ђака гасе се срп
ске школе те је све мање могућнос ти за образовањ е
на матерњ ем језик у. Срби имају право на своје школе
на матерњ ем језик у, чак и ако имају мање од прописа
них петнаест ђака у одељ ењу, што је станд ард. Према
румунском закону о школс тву, за формирањ е одељ ењ а
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са наставом на матерњ ем језик у потребно је петнае
сторо деце, мада се у пракси толерише и мањи број (уз
одобрењ е жупанијског школског инспектората, одно
сно Минис тарс тва образовањ а). Упркос томе у Тими
шком, Арадском и округ у Караш Северин остало је
још само шест основних школа у којима се учи на срп
ском језик у. Од шездесетак српских школа и око 9.000
српских ђака, колико их је било по завршетк у Другог
светског рата, тренутно у Румунији ради 6 четворого
дишњих школа са по једним учитељ ем и Српска гим
назија „Доситеј Обрадовић“ у Темишвару, које укупно
имају 230 ђака. У школској 2013/2014. години радило
је 7 српских четворогодишњих школа, док је 2012/2013.
године “изгубљено” 10 школских или предшколских
установа које су радиле на српском језик у и једно учи
тељско место у Белобрешки. Од јесени 2010. Срби су
изгубили четворогодишње школе у Великом Семик лу
шу, Ченеју и Српском Семат рону.
У српској гимназији „Доситеј Обрадовић“ у Теми
швару српску настава је организована за ученике од
првог разред а основне до четвртог средњ е школе.
Међут им, за разлик у од српских матураната из дру
гих земаљ а из региона, јако мали број темишварских
матураната настав ља образовањ е у Србији, услед неа
декватних фондова државе Србије за стипендирањ е
студената из региона, али и језичке баријере, јер мно
ги прваци се тек по упис у у школу по први пут сусрет
ну са српским језиком. Начин да се овај проблем пре
вазиђе било би укид ањ е пријемних испита за студенте
из Румуније на факултет има у отаџбини, или могућ
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ност бесп латног школовањ а или стипендирањ а најбо
љих ученика.
Високошколско образовањ е на српском језик у
одвија се на универзитет има у Букуреш ту и Темишвару
у оквиру катедри за србис тик у.
Поред тренутне бриге коју Савез Срба у Румунији
има према српским ђацима, у погледу бесп латног тран
спорта, стипендија, наградних екск урзија, ваннас тавних
активнос ти и неформалног образовањ а у виду радиони
ца, сарадњ а са матицом предс тав ља важну подршку у
борби за очувањ е српског језика, култ уре и традиције.
Mинистар образовања, науке и технолошког разво
ја Републике Србије Младен Шарчевић посетио је ове
године Српску гимназију „Доситеј Обрадовић“, седи
ште Савеза Срба у Румунији и Студијски прог рам за срп
ски и хрватски језик и књижевност на Факултет у фило
лог ије, историје и теолог ије Западног универзитета у
Темишвару. Од минис тра Младена Шарчевића чуло се
да доношење трајног прог рама - између Минис тарс тва
образовања, науке и технолошког развоја, Савеза Срба
у Румунији, предс тавника образовања на српском јези
ку у Румунији и Генералног конзулата Републике Срби
је у Темишвару - предс тав ља најважнијни приоритет, јер
то имплицира сталну линију комуникације између људи
који ће бити упознати са свим дешавањима и кретањима
у сфери образовања у циљу олакшаног укључивања ђака
и професора у разне процесе, манифес тације и пројекте.
Када је реч о информисању на матерњ ем језик у
ситуација је оцењ ена као задовољ авајућа, а у проте
клих годину дана није дошло до промена у погледу
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рада медија. Нови темишварски весник излази сваког
другог месец а, активан је недељник на српском језик у
Наша реч, а сваких шест месеци излази Књижевни живот
једино књижевно гласило на српском језик у у Руму
нији. Прог рам на радију Банат Линк, првом радију на
српском језик у, емит ује се од 2009. Два сата недељно
емит ује се и емисија на српском језик у на Радио Теми
швару и емисија „Српски видици“ у регионалном сту
дију темишварске румунске националне телевизије
која траје 25 минута, међут им, прог рам могу да пра
те само Срби на подручју Баната. Гласила финансира
румунска држава, односно ССР захваљујући средс тви
ма која наменски добија од државе. Србија не учес тву
је у финансирању рада српских медија у Румунији.
Срби из Румуније оцењују сарадњу са инстит уција
ма отаџбине као добру, а челници и предс тавници Саве
за Срба у Румунији у протек лих годину дана сусрели
су се са саветником Канцеларије за дијаспору, Мини
стром просвете Републике Србије и предс тавницима
Скупш тине – Одбора за односе са Србима из региона.

Препоруке
Појачавањ е подршке инстит уција матичне државе
активнос тима Срба у Румунији превасходно на пољу
образовањ а, инсис тирањ ем на очувању српских школа
и стипендирањ ем ученика и студената.
Повећањ е финансијских улагањ а у очувањ е срп
ског становниш тва и његовог националног и култ урног
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идент итета, као и улагањ е у облас ти насељ ене Србима.
Дипломатске акције усмерене на повраћај имовине
СПЦ и Макиног дома у Темишвару.
Олакшавањ е процедуре прибав љањ а доказа неоп
ходних за добијањ е српског држав љанс тва.
При међудржавним сусрет има ставит и већи акце
нат на права и положај Срба у Румунији.
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ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ ПРАВИМА
СРПСКОГ НАРОДА У МАЂАРСКОЈ
ЗА 2018-2019. ГОДИНУ

Према попис у из 2011. године, у Мађарској живи
више од 10. 000 Срба, што их сврс тава на шесто место
по бројнос ти од званично тринаест правно признат их
националних и етничких мањина које живе у Мађар
ској. Од тог броја, њих 7,210 изјаснили су се као Срби
по критеријуму националнос ти, док су се остали изја
снили као Срби на основу коришћењ а српског језика
и друг их критеријума који утичу на нацинално опти
рањ е. Срби у Мађарској су добро организовани. Пре
ма попис у из 2011, поред Будимпеш те, Срби живе у
деветнаест жупанија: Барањ а, Бекеш, Боршод-Аба
уј-Земп лен, Чонг рад, Фејер, Дјер-Мошон-Шопрон,
Хајду-Бихар, Хевеш, Јас-Нађк ун-Солнок, КомаромЕстергом, Ноград, Пешта, Шомођ, Саболч-СатмарБерег, Толна, Ваш, Веспрем, Зала. Најзас туп љенији су
у регионима Велика јужна равниц а (админис трат ивно
средиш те Сегедин) и Цент рални регион (адм. среди
ште Будимпеш та). У однос у на попис становниш тва из
2001. године, приликом којег се 3.816 грађана Мађар
ске изјаснило да припад а српском етничком корпус у,
евидентно је да се број грађана који се изјашњавају
као Срби значајно увећао, као последиц а побољшањ а
положаја српске заједнице у Мађарској и друш твене
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климе у мађарском друш тву која је погодовала афир
мацији мањинских националних идент итета. Српска
заједниц а спад а у ред најобразованијих мањина у
Мађарској (26,6% су високообразовани, а само 10,1%
неквалификована радна снага).Један од акутних про
блема предс тав ља смањ ењ е броја Срба у руралним
срединама.85
Пораст у популацији српске заједнице у Мађарској
позит ивно је утиц ао на раст броја деце која се школ уј у
на матерњ ем језик у. Највећа српска школска устано
ва у Мађарској је образовна установа „Никола Тесла“,
која се налази у Будимпеш ти, и обухвата српско заба
виш те, основн у школ у, гимназиј у и ђачк и дом. Настава
у овој образовној установи организована је на српском
језик у. Поред Будимпеш те постоји и Српска основ
на школа и забавиш те у Батањи, градићу у жупанији
Бекеш, у којој се настава одвија двојезично - српски
и мађарски. Вртићи и нижи разреди основне школе
постоје и у друг им местима у Мађарској, и то уследе
ћим местима: Десци, Сегедин у, Помазу, Ловри, Чипу и
Бати.У Сегедин у је 03. септембра 2018. године почела
са радом Српска основна школа, коју похађа шесто
ро малишана. Отварањ е српске школе у Сегедин у је
реализовано у оквиру споразума између предс тавни
ка мађарских влас ти и предс тавника Самоу праве Срба
у Мађарској који поред оснивањ а школе обухвата и
85		HCSO (Hungarian Central Statistical Office), Hungarian Cen
sus
2011.
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tables_regional_00
(17.07.2019.)
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отварањ е Српског образовног цент ра у Сегедин у, а
који би у пуном капацитет у требало да почне да функ
ционише 2020. године. На Универзитет у Етвеш Лоранд
(ЕЛТЕ) у Будимпеш ти постоји катедра за српски језик
и линг вис тик у, као и катедра на Сегединском факулте
ту.86Смер српски језик и књижевност на ЕЛТЕ универ
зитет у доживео је значајн у афирмациј у у светлу пора
ста интересовањ а за упис на овај студијски прог рам,
тако да је Минис тарс твопросветеМађарскеод лучи
лод аодобриповећањ еу писнихквотанаовомодсек у за
наставн у 2019/2020 годин у.
Мађарски Устав из 2001. године не признаје нацио 
налне мањине него народнос ти, у које се убраја и српска
заједниц а. Сходно Уставу Мађарске, Мађарска је одређе
на као држава мађарског народ а, док се осталим народ
нос тима дозвољ ава могућност организованог деловањ а
у складу са одредбама Закона о националним мањина
ма који познаје три нивоа самоуправе – државну, жупа
нијску и општинску. Најзначајнију организацију Срба у
Мађарској предс тав ља Самоуправа Срба у Мађарској
(ССМ) саседиш тем у Будимпеш ти, на чијем је челу Вера
Пејић-Сутор, бивша директорка Српске основне школе у
Батањи, а која је на скупш тини одржаној 04. новембра
2014. године изабрана са петогодишњим манд атом.87
86		“Школс тво”, Самуправ а Срба у Мађарској, http://www.szerb.
hu/sr/skolstvo.php (15.07.2019.)
87		“ВераПејић-СуторновипредседникС амоу прав еСрба
у
Мађарској“, РТС, 7. новембар 2014. године. http://www.rts.rs/
page/rts/ci/Dijaspor a/story/1516/vesti/1744335/vera-pejic-sutornovi-predsednik-samouprave-srba-u-madjarskoj.html (15.07.2019.)
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Потпредседници ССМ-а изабрани на истој скупш тини су
Петар Крунић и Игор Рус. Самоуправа Срба у Мађарској
задужена је за старањ е о питањима култ уре, образова
ња и информисањ а Срба у Мађарској. Срби у Мађарској
заступ љени су у парламент у ове државе преко свог пред
ставника. Од 2014 народнос ти имају своје предс тавнике.
Српски предс тавник је Љубомир Алексов који је до 2014.
био председник Самоуправе, као и дугогодишњи пред
седник општине Ловре, јединог насељ а у Мађарској са
српском већином.
Верници Српске правос лавне цркве окуп љени су
у Мађарској у оквиру Епархије будимске,чије седи
ште се налази у Сент Андреји, где се налази и Сабор
на црква (позната и као Успењска, Богородичина црква
или Беог радска катедрала). Епархија будимска поред
српске заједнице у Мађарској обухвата Србе у расеја
њу у Словачкој и Чешкој. На њеном челу налази се од
2002. године епископ Лукијан (световно Војис лав Пан
телић). Нови Музеј Српске правос лавне цркве Епархије
будимске, који је отворен у Сентандреји 25. маја 2019.
године, предс тав ља највећи српски музеј ван границ а
Србије. Отварању музеја прис ус твовао је, поред број
них српских и мађарских званичника, и патријарх СПЦ
Иринеј. Музеј се налази у оквиру учитељске школе –
Препарандије. Пројекат изградњ е и адаптације новог
Музеја Епархије будимске је реализован средс твима
Владе Мађарске и уз помоћ Минис тарс тва култ уре и
информисањ а Владе Србије. Мађарска влад а је крајем
2016. године определила је средс тва у износ у већем
од пет милиона евра за приориритетне пројекте Срп
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ске правос лавне цркве. Од тог износа, око 2,5 милиона
евра било је намењ ено обнови комп лекса Препаранди
је, у којој се налази музеј.88
Под патронат ом Самоу прав е Срба у Мађарској
функц ионише више инстит уц ија значајних за кул
турни живот Срба: Култ урни и документац иони цен
тар Срба, Педаг ошки и метод олошки центар, Српски
инстит ут, Српско позориш те, Српске недељне нови
не.89 Срби у Мађарској имај у разг ранат култ урни
живот и попут матиц е трад иц ионално обележ ав а
ју своје велике празнике. Низом култ урних прог ра
ма, Срби у Мађарској обележ или су 630-годишњи
цу Косовске битке маниф ес тац иом „Видовд ански
дани“, која је одрж ана од 21. до 26. јуна. У Сант ову,
месту на југу Мађарске, уприличен је трад иц ионални
Ускршњи бал, у организ ац ији Габора Варг е, познат ог
угос тит ељ а из овог насељ а. Срби у Будимпеш ти су у
великом број у прис ус твов али литург ији коју је пово
дом Ђурђ евд ана служ ио влад ик а Лукијан.У будимпе
штанском Текелијан уму, задужбини Саве Поповића
Текелије, организ ов ана је 26. јануара трад иц ионална
Свет ос авска акад емија.
Култ урни и документациони центар Срба традици
онално организује манифес тацију „Месец српске кул
88		“Otvorenmuzejeparhijebudimske u Sentandreji, najvećimuzej
van granicaSrbije“, Dnevni list DanasDanas, 26. maj 2019. https://
www.danas.rs/kultura/otvoren-muzej-eparhije-budimske-u-sentan
dreji-najveci-muzej-van-granica-srbije/ (15.07.2019.)
89		Самоу прав аСрба у Мађарској, Инстит уц ије ССМ, http://
www.szerb.hu/sr/ (16.07.2019.)
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туре“. У периоду од 07. септембра до 05. октобра 2018.
године одржан је јубиларни десет и фестивал. Посред
ством ове култ урне манифес тације приказано је бога
то наслеђе српске култ уре и њени савремени трендови,
при чему велики број књижевника, глумац а и друг их
култ урних радника из Србије учес твује у низу прог ра
ма који се одвијају током скоро месец дана трајањ а ове
манифес тације. Манифес тацији поред учешћа умет
ника из Србије традиционално прис ус твују полит ички
функционери две државе, чланови дипломатског кора,
предс тавници Епархије будимске и инстит уција српске
заједнице у Мађарској.
Јубиларна десета годишњиц а издавањ а Српских
недељних новина обележена је техничким унапређењ ем
- преласком на колорну штампу. Српске недељне новине
као недељник излазе под овим називом од маја 2009.
године и предс тав љају настав љача двовековне тради
ције српског новинског издаваш тва у Мађарској, чији
почеци се односе на Сербске народне новине основане у
Пешти 1838. године. Потешкоће у даљем раду новина
оглед ају се у чињеници да је надлежни државни орган
(Мађарски државни трезор) обавес тио Канцелари
ју Самоуправе Срба у Мађарској да она, као извршно
тело, нема овлашћењ а да се бави новинско-издавачком
делатношћу. У наредном периоду ССМ имаће задатак
да се одлучи на један од три понуђена модела која се
односе на проблем издаваш тва: да издавач новина убу
дуће буде Српски култ урни центар; да се у циљу изда
вањ а оснује непрофитно преду зеће на челу са дирек
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тором или да у истом циљу буде основана фонд ација.90
Српски инстит ут предс тав ља буџетску установу
коју је у Будимпеш ти основала 2009. године Самоупра
ва Срба у Мађарској са циљем организовањ а, помага
ња и подржавањ а научних истраживањ а о прош лос ти
и садашње друш твене стварнос ти Срба у Мађарској.
Скупш тина ССМ-а је на седници одржаној 13. децем
бра 2018. године донела одлук у о трансформацији
Српског инстит ута у друш тво са ограниченом одговор
ношћу. Ова одлука образ ложена је чињеницом да би
инстит ут преласком у ДОО могао ефикасније да послу
је, при чему би избегао смањ ењ е плата запос лених због
најав љеног увођењ а стат уса јавних службеника.
Отварањ е Српског култ урног цент ра „Коло“ у мађар
ском граду Морохалому предс тав ља значајан чинилац
у афирмацији српске националне мањине и неговању
њене култ уре и традиције у овој држави. Изградњ а СКЦ
„Коло“ део је заједничког српско-мађарског пројекта
„Разнобојна сарадњ а“ (Colourful cooperation) у окви
ру INTERREG-IPA прог рама Европске уније. Центар је
званично отворен 08. јула 2019. године и прос тире се
на површини од 1.199, 05 метара квадратних, а њего
ва изградњ а и опремањ е коштали су 1,4 милиона евра.
Реч је о модерном архитектонском здању, који садр
жи мулт ифункционалну позоришну салу „Вук Кара
90 “Самоу прав а Срба у Мађарс кој пред захт ев ом да издав а
ње листа реорг аниз уј е две недељ е пре избор а“, Српс ке недељ
не новин е, 20. јун 2019. http://www.snnovine.com/sr/index.
php?page=news&id=2210&side=3 (15.07.2019.)
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џић“ за 250 посет илац а, салон „Балкан“ са терасом,
летњ ом баштом и видиковцем, као и капелу Српске
правос лавне цркве „Живоносни источник“. Свечаном
отварању цент ра прис ус твовали су бројни мађарски и
српски званичници, при чему је мађарски шеф дипло
мат ије Петер Сијарто истакао да „српско-мађарски
односи никад а нису били бољи“.91 Након отварањ а СКЦ
у Морохалому, очек ује се у наредном периоду и отва
рањ е мађарског култ урног цент ра на Палићу у оквиру
истог пројекта, у циљу продубљивањ а сарадњ е изме
ђу двеју држава и оснаживањ а положаја мањинских
заједниц а у обе државе.
На основу споразума између Радио-телевизи
је Србије и Мађарског јавног информат ивног серви
са (МТВА) потпис аног на Палићу 17. новембра 2017.
године, телевизијска емисија “Српски екран”, која
се реализуј у при МТВА, од 12. октобра 2018. године
постала је део прог рамске шеме Прог рама за дијаспо
ру РТС-а. Емисија се емит ује сваког петк а са почетком
у 14 часов а, са две ноћне реприз е. На овај начин еми
сија која се бави темат иком полож аја Срба у Мађар
ској постала је део медијског прос тора РТС-а, тако да
ће наша јавност и остали Срби у расејању бити боље
информис ани о живот у Срба у Мађарској.92 На основу
91		“OtvorenSrpskikulturnicentar u Morahalomu, Dnevni list Danas, 08. jula 2019.https://www.danas.rs/drustvo/otvoren-srpski-kul
turni-centar-u-morahalomu/ (16.07.2019.)
92		“Mедијскамрежасрпскедијаспоре: Српскиек ран“, РТС, 05.
јул 2019. http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/19/rts-svet/3575415/
medijska-mreza-srpske-dijaspore-srpski-ekran.html (19.07.2019.)
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сличног споразума између Радио-телевизије Војв од и
не и МТВА, “Српски екран” већ десетак година рее
мит ује се на првом (четвртак) и на друг ом прог раму
РТВ-а (понед ељ ак).
Упркос великој традицији коју Српске недељне
новине имају чињениц а је да оне предс тав љају једи
ни штампани медиј српске заједнице који излази у
конт инуи тет у, уз онлајн вести које се редовно ажу
рирају. Проблеми постоје и у погледу дистрибуције
овог недељника, обзиром да се због територијалне
распршенос ти Срба уочавају проблеми у овој сфери
услед неадекватних услуга мађарске поште. Једину
емисију у елект ронским медијима на српском језик у
предс тав ља „Српски екран“, и то 30 минута недељ
но у лошем термину, при чему је на првом прог раму
мађарске државне телевизије српски језик заступ љен
недовољних 26 минута недељно.Радио Печуј у Мађар
ској емит ује емисије на српском језик у, при чему је
српска редакција у склопу Печујског регионалног
и мањинског студија мађарског радија формирана
1992. године. Самоуправа Срба формирала је и свој
интернет-радио Срб. У наредном периоду неопходно
је у сарадњи са мађарским влас тима радит и на већој
заступ љенос ти српског језика у елект ронским меди
јима и евент уа лном покретању још једног штампаног
медија на срспком језик у.
Побољшањ е положаја српске етничке заједнице у
Мађарској последњих година прат и и тренд побољша
ња званичних односа између двеју држава. Као при
мери добре сарадњ е наводе се заједничке седнице
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двеју влад а, при чему је 15. априла 2019. године одр
жана у субот ичком хотелу „Галерија“ пета заједничка
седниц а. Након седнице потписано је 11 докумената.У
последњих неколико година забележен је помак и у
економској сарадњи, при чему је робна размена изме
ђу Србије и Мађарске током 2018. године износила 1.7
милијарди евра, што је за 15 процената више него 2017.
године. Оптимис тичне пројекције изнете на послов
ном форуму “Србија-Мађарска”указују да би размена
у наредним годинама могла достићи износ од 3 мили
јарди евра.93.
Упркос узлазном тренду положаја Срба у Мађарској
у последњих неколико година, постоје одређене мањ
кавос ти у погледу званичне полит ике Беог рад а пре
ма Србима у Мађарској,која предс тав ља део неаде
кватно формулисане опште државне полит ике према
Србима у региону и дијаспори. Имајући у виду колика
су улагањ а мађарске државе у мађарску националну
мањину у Србији, при чему се посебно апос трофира
трогодишњи прог рам који обухвата двадесет мили
јардифоринт и бесповратне помоћи и тридесет мили
јарди у повољним кредит има за држав љане Мађарске
у Војводини (укупно нешто више од 165 милионаевра),
при чему је тај износ касније увећан на 250 милиона
евра, уочава се озбиљна асимет рија у погледу знат
но мањег износа који улаже наша држава у Србе у
93		“Održ anazajedničkasednicaVladaSrbijeiMađarske“, Subotica.
com, https://www.subotica.com/vesti/odrzana-zajednicka-sednicavlada-srbije-i-madjarske-id34787.html (16.07.2019.)
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Мађарској и друг им заграничним облас тима, у којима
су Срби понекад много бројнији и предс тав љају већи
ну становниш тва.94 На седници Конференције срп
ских националних организација из државе региона,
која је одржана у Беог радуод 03. до 04. априла 2019.
године, предс тавник српске заједнице у мађарском
парламент у апеловао је на српску владу да формира
Минис тарс тво за дијаспору или да постојећа Управа
за сарадњу са дијаспором и Србима у региону буде
агилнија у свом раду.95Такође, за унапређењ е поло
жаја Срба у Мађарској важну ставк у предс тав љало би
уколико би Срби у Мађарској били предс тав љени пре
ко пуноправних посланика, а не предс тавника. Пред
ставници мађарске заједнице имају четири посланика
у српском парламент у из редова странке Савез вој
вођанских Мађара. Куриозитет је да је једини грађа
нин Србије у Европском парламент у рођени Бечејац
Андор Дели, обзиром да је влад ајући Фидес уступио
посланичка места за предс тавнике Мађара из Словач
ке, Украјине, Румуније и Србије.96
94		“MađarskakreditiravojvođanskeMađaresa 160 milionaevra“,
Radio-televizija Vojvodine, 05.06.2016. http://rtv.rs/sr_lat/vojvo
dina/madjarska-kredit ir a-vojvodjan-ske- madjar e-sa-160-milionaevra_686584.html (19.07.2019.)
95		“Još jedan apel organizacija Srba iz regiona zvaničnom Beogra
du“, Srpske nedeljne novine, 04. april 2019. http://www.snnovine.
com/sr/index.php?page=news&id=2131&side=18 (17.07.2019.)
96		“Andor Deli: Ne zaboravitenapolitikuproširenja!“, Vajdaság ma,
17.07.2019. (https://www.vajma.info/cikk/szerbkiadas/6665/AndorDeli-Ne-zaboravite-na-politiku-prosirenja.html) 18.07.2019.
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Један од озбиљнијих проблема предс тав ља отежан
поступак за добијањ е српског држав љанс тва. Неопход
но је да се поједнос таве поступци за добијањ е српског
држав љанс тва.
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O ПЕТ НАЈВЕЋИХ НОВИНСКИХ ПОРТАЛА
У СРБИЈИ, ЦРНОЈ ГОРИ, БиХ
Етика – Заборав љена врлина

СРБИЈА
Интернет портали и њихове секције за коментаре су
одувек били место на којима су се изјашњавали људи
разних мишљењ а и убеђењ а.
Њихови коментари били су предмет даље распра
ве на порталу, или су предс тав љали нову тему на дру
штвеним мрежама у круговима корисника који су били
заинтересовани за ту тему.
Неминовно је да се на порталима овог габарита
коментаришу примарно полит ичке теме, које су нај
популарније међу посет иоцима, поготово у земљама
региона.
Србија, Хрваткса, Федерација Босне и Херцеговине
и Црна Гора, као бивше Југос ловенске републике баве
се сличним темама, па тако постоје и сличнос ти у тек
стовима који су објав љени на порталима.
Коментари се, ипак, разлик ују од портала до порта
ла. Корисници неких портала су елоквентнији и боље
подупрт и чињениц ама и истраживањима, док се на
неким порталима преписка у коментарима своди на јед
нос тавно вређањ е саговорника или теме на коју је текст.
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Слобод а говора ипак дозвољ ава ово понашањ е, и
остали читаоци не могу урадит и пуно по питању бесми
слених и увред љивих коментара, осим што им могу
дати негат ивну оцену или пријавит и админис трацији
портала.
Права је реткост видет и да се коментари на порта
лима бришу због увред љивог садржаја, али ипак посто
ји вероватноћа да ће увред љив коментар ипак бити
уклоњ ен.
Разлика у читаоцима ових портала не базира се
само на количини информација које поседују, већ и у
различит им групама људи који их читају.
Неки портали су популарнији код млађих генера
ција, док су неки друг и преп лав љени читаоцима сред
њих година и дубље старосне доби. Ипак, то није нај
већа разлика. Неке од највид љивијих и најприметнијих
подела јесте на национално и глобално, и на позицију
и опозицију.
Наравно, тежа и доминација између оваквих група
се мења у зависнос ти од тога какав је текст у питању и
у чију корист иду информације које су изнете у чланк у.
Неравноправност између популарног и непопулар
ног мишљењ а се не глед а само у коментарима члана
ка на порталима, већ и у самим текс товима чланака.
Наравно, новинарска професија налаже неприс тра
сност и ‘’хладну главу’’, али пракса је нешто потпуно
другачије од теорије овог заната.
Новинари који су запос лени у одређеним кућама
и који пишу за одређене интернет портале више се не
плаше да изразе и своје лично мишњељ е у текс товима
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које објав љују, поготово ако је то мишљењ е подржа
но од стране ‘’мејнстрим’’ организација, или од стране
влас ти.
Новинари којима је ово пракса дискредит ују остале
новинаре и новинарску струк у. Најпопуларнији интер
нет портали у Србији, Хрватској, Федерацији Босне и
Херцеговине и Црној Гори у некој мери сличе један на
друг и. Пракса им је иста, обрад а што популарнијих
тема у региону и у држави како би се рејт инг и ниво
посећенос ти сајта подизао из дана у дан, и тиме се
достигао прес тиж.
Неизбежно је, у оваквом процес у, за портал да у јед
ном тренутк у, бар парцијално, не постане жута штам
па. С обзиром на количину вести, текс това и чланака
који се у 365 дана објаве на овим порталима, немог уће
је покрит и све теме.
С друге стране, само један део овог мора инфор
мација је битан за Србију и српску дијаспору и регион.
Наравно, то су теме које се тичу Срба и њиховог ста
туса, како у отаџбини, тако и у државама са којима се
Србија граничи.
Опет, тешко је покрит и све земље ‘’комшинице’’ и
стат ус Срба у њима, и зато се рад фокусира на четири
најбитније државе за обраду релевантне теме. Србија,
као матиц а свих Срба, битна је као почетна тачка ста
туса Срба у региону, јер је она извор свих права и сло
бод а која припад ају њеном народу, како у њој, тако и
изван ње.
Хрватска је држава у којој се налазио велики број
српског становниш тва пре 1995. године, и самим тим
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игра велик у улог у у стат ус у Срба у региону. Црна Гора,
с друге стране, битна је јер је последњ а српска земља
које се отцепила од матичне територије и постала неза
висна држава, са великим бројем лица који се изјашња
вају као Срби.
Такође велики број религ ијских свет ињ а српског
народ а лоциран је на територији данашње Црне Горе,
као што су цркве и манас тири које су дизали славни
Срби кроз историју.
Неморално је одрећи се онога што је српско, само
зато што је тренутно на територији друге државе, како
би то било равно издаји. Зато је Црна Гора трећа држа
ва која је релевантна за овај текст.
Годинама, кроз либерализацију полит ике и попула
ризацију интернета и ‘’онлајн живота’’ да се примет ит и
опад ањ е у квалитет у односа према Србима у региону.
Наравно, људи налазе за сходно да своје мишљењ е као
потврду ове изјаве оставе на интернет у у вирт уе лним
препискама на друш твеним мрежама и порталима.
Највећа разлика јесте што је на друш твеним мре
жама то најчешће расправа о догађајима из прош ло
сти, попут оружаних сукоба и полит ичких несугласиц а
некад ашњих шефова држава и полит ичара, док је на
порталима реч о актуе лним темама.
Када су у питању портали из Србије, пет најпосећени
јих портала су: Курир, Блиц, Б92, Телег раф.рс и Ало.рс
Ови портали неретко пишу о комшијским односима
са државама са којима Србија дели границу и обрађује
теме које су релевантне за односе Србије са осталим
земљама из региона.
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Прва ствар која се да примет ит и јесте да су комен
тари на овим порталима или подугачке елаборације
теме на коју су писани текс тови, или кратки, најчешће
упитни коментари којима се доказује чест недос татак
закључног дела текс та, што може произвес ти конфликт.
Код посет илац а Курира, најчешћи су ураво ти,
кратки или упитни коментари, који даље имплицира
ју да текс тови или немају закључну тезу, или није било
потребе за тим текс товима.
Курир не преза од обраде текс това попут обележа
вањ а дана државнос ти Републике Хрватске, па све до
кризе Српске Правос лавне Цркве у Црној Гори. Ова
кви текс тови могу бити погодно окружењ е за ширењ е
мржње, али се чини да је главна реакција читалац а,
који већином пишу екавицом, незаинтересованост за
овакве теме.
Када је у питању онлајн портал ‘’Блиц’’, фокус је на
економским и инфрас трукт урним темама. Када се пре
тражи појам ‘’Хрватска’’ или ‘’Хрватски’’ највећи број
резултата прет раге бави се темама које нису инфла
маторне за комшијске односе, и с тога није остав љено
пуно места за коментаре који су свађалачког типа, као
ни за читаоце који су свађалачки настројени.
Неминовно је да се с времена на време и на овом
интернет порталу појави вест о некој ‘’шкак љивој’’
теми, али најчешће су на таквим текс товима прос тори
за коментаре празни.
На порталу ‘’Б92’’ најчешће су дискусије о пробле
мима у Федерацији Босне и Херцеговине као и о поло
жају Срба у Републици Српској. На оваквим текс товима
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најчешћи саговорници људима који пишу екавицом, су
људи који су евидентни припадници Бошњачке етничке
подг рупе. Нађе се понеки Хрватски држав љанин, али
су обично дискусије сведене на свађалачки настројену
преписку између Срба и Бошњака. Како је Федерација
најмулт ик улт уралнија држава у региону, на њен помен
настаје највише конфликта.
Овде је евидентно да се ретко ко служи аргумент и
ма и бира речи, већ је, чини се, најбитније квалитетни
је увредит и саговорника. Ужарене дискусије о мосто
вима, историји, разг раничењу и отцеп љењу Р. Српске
нису чест призор, али када се догоде, најбољ е их је
заобићи јер је готово немог уће водит и конс трукт ивну
дискусију са посет иоцима овог портала ако су у пита
њу ове теме.
Заним љивост везана за портал ‘’Телег раф’’ јесте да
постоји сегмент сајта под именом ‘’Југосфера’’. У овом
делу сајта могу се наћи разни текс тови везани за, како
се чини, бивше земље Југос лавије, и обраде најреле
вантнијих тема током године.
Неминовно је да посет иоци овог сајта показују
велики интерес за дешавањ а из региона, с обзиром да
су модератори овог портала дошли на идеју да отворе
овакав сегмент.
Неизбежне теме су, наравно, прис утне, уз највећи
број коментара до сада. Најобимније секције за комен
таре налазе се испод текс това који су везани за дешава
ња у Републици Хрватској.
Наиме, с обзиром на конс тантно прис ус тво хрватске
председнице Колинде Грабар Китаровић на друш тве
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ним мрежама, најчешће на Твитеру, постоје бројни тек
стови који су везани за њену активност на интернет у.
Поред тога, теме које се чине као најзаним љивије
читаоцима по броју коментара које остав љају јесу и
тема СПЦ у Црној Гори, као и раст десничарских, наци
оналис тичких група у државама из региона.
Када су овакве теме у питању, сукоби су неминовни,
али се такође могу видет и и сусрет и црпских и хрват
ских националис та који долазе до компромиса око
начет их тема, избегавајући конфликт и тиме дајући
добар пример достојанс твеног понашањ а и поштовањ а
међу националис тима у региону које је, изглед а, након
свега могуће.
Чини се да читаоци ‘’Ало.рс’’ портала нису вични
остав љању коментара, или бар јавном коментарисању
актуе лних тема везаних за комшијске односе.
Немог уће је утврдит и разлог недос татка комента
ра на чланцима који се налазе на овом порталу, али је
очигледно да је влад а незаинтересованост за текс тове
објав љене на горе наведеном порталу. На то указује и
мали број ‘’шерова’’ тј. броја пута када је текст подељ ен
на друш твеној мрежи.
За ово се могу окривит и често драмат изовани и
‘’пренадувани’’ наслови текс това који имплицирају на
нешто катас трофално. Овакав прис туп новинарс тву
очиглено не доприноси пуно редакцији, јер је очиглед
но да и ако је у топ 5 најчитанијих интернет портала
у Србији, Ало.рс није ни близу популаран као његови
горе наведени конк урент и.
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Ако се наиђе на неки коментар ту и тамо, то је најчешће
везано за Српска унут рашња питања, која немају додирних
тачака са регионом или државама са којима се граничимо,
с тога, да се закључит и да запаљиве теме и још запаљивији
наслови нису добар покретач ни дијалога у коментарима,
нити инфламаторне расправе међу комшијама.

ЦРНА ГОРА
За разлик у од српских портала, црногорски су
затрпани под хрпом коментара. Наравно, и та гомила
коментара има своје разлике и своје несугласице.
На црногорском порталу ‘’порталаналит ика.ме’’
неретко се води дискусија о историјским темама које
су релевантне за Србију и Црну Гору и њихову про
шлост. Тако су се, на пример, у једном текс ту саговор
ници дотак ли теме Краљ а Николе и његове улоге у буни
1919. године.
Људи који су коментарисали овај текст нису ште
дели увреде упућене ка Краљ евини Србији и оштро су
коментарисали њен однос према братској Краљ евини
Црној Гори.
Било је и речи око Крфске декларације која је пот
писана 1917. године, и расправе око тога зашто Црна
Гора није била позвана да буде једна од потписниц а ове
декларације.
Но, овај текст је само један у мору текс това који се
баве заједничком историјом Србије и Црне Горе, и вели
ка већина оваквих текс това на овом порталу не мањка
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у домену увред љивих и неоснованих увред а упућених
Србима из раздобља о ком се дискут ује.
‘’Вијес ти.ме’’ је портал који по многоме личи на
онлајн портал ‘’Блиц’’, с обзиром на то да у већини слу
чајева пажљиво заобилази запаљиве теме и држи се
подаљ е од иницирањ а конфликта у коментарима.
Додуше, карактерис тика овог портала јесте да се
наилази на коментаре који су писани на јекавици и ћири
личним писмом. Овакви коментари први су знак квали
тетног дијалога у секцији намењ еној за коментаре.
Наравно, коментари варирају од аргументованих ста
вова, преко изношењ а личних мишљењ а, па све до оних
увред љивих који се чини да су прис утни на свим порта
лима. Немог уће је не запазит и мањак симпат ије према
српском председник у Александру Вучићу у коментари
ма на чланцима који су везани за Србију и Србе.
ЦДМ портал је, чини се, најрезервисанији када су у
питању инфламаторне теме и наслови. Већина наслова
који се тичу догађаја у Србији или догађаја везаних за
Србију су написани тако да окупирају пажњу људи који
су свађалачки настројени.
Наравно, ово се озбиљно одражава у коментарима,
како озбиљним нападима на Србе и Србију од стране
црногорских националис та и антисрба, тако и жустрим
одбранама просрпских становника Црне Горе, а поне
кад и самих Срба који су неретки посет иоци црногор
ских онлајн медија.
Антисрпска пропаганда прис утна је у скоро сваком
наслову и текс ту који је везан за Србију, осим ако у питању
није спортски садржај, мада ни ту не презају од провокација.
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Тако се у једном тренутк у наилази на текст са насловом
‘’Србија разбијена у Украјини’’ што додатно интензивира
конфликте међу читаоцима. Монтенег ринска пропаганд а
очигледно је најинтензивнија на овом порталу упркос при
виду да је у питању либералан извор информисањ а.
Заним љива чињениц а је да се на листи најпопулар
нијих медија у Црној гори налазе и два онлајн порта
ла који нису из Црне Горе. Наиме, ради се о “klix.ba” и
“blic.rs” порталима који су неретко посећивани од ста
новника Црне Горе.
Њихово се прис ус тво да примет ит и, како су неретко
активни у коментарима на текс товима везаним за Црну
Гору и дешавањ а у њој. Чини се да за сад Црногорци
узимају прво место по питању активнос ти у секцији
коментара где су убед љиво најприс утнији, како на сво
јим, тако и на комшијским порталима.
Дуги и понекад агресивни коментари могу се про
наћи потписани са неким корисничким именом које
је очигледно везано за Црну Гору. Такође, на српском
порталу се да примет ит и одсус тво црногорских комен
тара на ћирилици, којих је у изобиљу било на црногор
ским онлајн медијима.

ХРВАТСКА
Индекс.хр је истински пример либералног изво
ра информисањ а. За разлик у од црногорских комши
ја којима успос тав љањ ем оваквог медија није успело,
Хрват и су били успешни у испуњ ењу овог задатка.
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Аутори текс това на овом порталу се истински труде
да се држе подаљ е од било какве осетљиве теме попут
историје Србије и Хрватске, или анимозитета који
интензивирано расте у протек лих неколико година.
Једини случајеви на које је могуће наићи а да су
Србија и Хрватска поменуте у истом чланк у јесу када
је у питању економска или спортска тема. Разуме се,
нађу се ту и тамо посет иоци овог сајта који и спортске
и економске теме умеју да прет воре у право жариш те у
коментарима.
Тако се секција за коментаре око спортске теме
прет ворила у зону конфликта где умес то граната лете
увред љиви коментари и неосноване оптужбе. Мада је
оваквих случајева мало, они ипак постоје.
Јутарњи.хр је интересантан портал из једног раз
лога. Најновији текст у чијем наслову се налазе речи
‘’Срби’’ или ‘’Србија’’ је стар две године. Текс тови који
су на овом порталу и те како се баве прош лошћу ове
две земље, али нису релевантни, јер нису актуе лни ни у
Хрватској, ни у Србији.
Портал 24сата.хр је интернет портал којим истин
ски, бар у последњ е време доминирају вести из спорта.
Ватерполо, кошарка, фудбал, то су теме које су најче
шћи резултат и прет раге било чега везаног за Србију.
Права је реткост видет и негат ивне коментаре на
спортским чланцима, али се опет нађе понеки, свађа
лачки настројен читаоц. Овакве провокације у најве
ћем броју случајева заврше као комп летно изигнори
сани делови секције за коментаре, а понекад уследи и
шала на рачун писца негат ивног коментара.
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Сигурно је да је ово, поред ‘’индекс.хр’’ портала
сигурно један од најприс тојнијих интернет портала по
питању инфламаторних текс това и негат ивних комен
тара на њима.
Нет.хр није упечатљив поводом тема релевантних
за односе Србије и Хрватске. Углавном одаје утисак
локалног портала који, осим спорта, не залази у теме
које се не тичу искључиво Републике Хрватске и њених
грађана.
Овакви портали прис утни су у свим земљама, па
тако и у Хрватској, што је доказ да је локално новинар
ство најчешће чистије од оног на националном, регио 
налном или светском нивоу.
Србија се не помињ е скоро нигде, а и ако је помену
та то је у контекс ту недавних ватерполо успеха Српске
репрезентације. Ово је случај и са РТЛ-овим интернет
порталом на Хрватском.
С обзиром да РТЛ изворно није хрватски извор
информисањ а, чини се да су писањ а текс това који под
стичу нетрпељивост између било које две нације, а
поготово Српске и Хрватске неприс утни без изузетка.

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Када су бошњачки медији у питању, тешко је разг р
нут и хрпу текс това о недавној годишњици дешавањ а у
Сребреници и околним селима. Иза тих текс това, осим
ако годишњиц а нечег сличног није у питању, нема пуно
помена о Србима у Србији.
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Највећи фокус је управо на дешавањима у Републи
ци Српској и потезима које праве српски полит ичари на
подручију Федерације.
Портал ‘’klix.ba’’ је један од најпосећенијих у БиХ.
Текс това који се баве питањима везаним за Србију је
мало, али нису непос тојећи.
На овом порталу наилази се на позамашан број тек
стова који се тичу евроинтег рација балканских држава
и утиц аја западних држава и суперсила на државе које
су на европском путу.
Ангела Меркел, немачка канцеларка, често се поми
ње како у текс товима, тако и у насловима, заједно са
припадницима цент ралне обавеш тајне агенције САД и
мног им друг им страним званичницима.
Државни врх Републике Србије често се помињ е у
бошњачком интернет порталу ‘’vijesti.ba’’. Шеф држа
ве, минис тар одбране и минис тар унут рашњих послова
неретко су у саставу наслова чланака на овом сајт у. Уз
њих неретко је помињ ан и Милорад Додик као сарад
ник српског извршног тела у Федерацији, и као лице
преко којег Република Србија шири свој утиц ај.
Коментари на текс товима овог интернет портала
се броје у десет инама. Жустре расправе између про
бошњачких и просрпских читалац а неретко прерас та
ју у увреде и освртањ е на прош лост и мучко страд ањ е
у оружаним сукобима. Овај интернет портал се заис та
издваја по броју коментара на текс товима који су веза
ни за регион и бивше југос ловенске републике.
‘’Аvaz.ba’’ је интересантна мешавина црне хронике,
жуте штампе и спорта када је у питању прет рага веза
142

на за Србију и Србе. Убис тва, хапшењ а, Косово и гено
цид су најчешће у склопу наслова који се могу наћи на
овом порталу. Упркос инфламаторним насловима чла
нака на овом интернет порталу, секције за коментаре
су најчешће празне.
Чини се да овај портал сличи на своје конк уренте
из Србије, Хратске и Црне Горе, на којима упркос тру
ду да се изазове конфликт то најчешће није случај. Ако
се задеси неки коментар на чланк у везаном за Србију,
то су обично коментари везани за спортке или инфра
структ урне теме који нису разлог подизањ а анимозите
та између српских и бошњачких читалац а.
‘’Еxpresstabloid.ba’’је управо то. Таблоид. Наслови
се у највећем броју случајева тичу дешавањ а из ријали
ти шоу прог рама и њихових учесника, турбофолк зве
зда, пропалих јавних веза и јавне сцене региона.
У оваквим текс товима нема никаквих основа за
сукобе етничког и националног типа, већ овакви тек
стови прив лаче читаоце који се најчешће не занимају
темама које су релевантне за ово истраживањ е.

ЗАКЉУЧАК О МЕДИЈИМА
Из истраживањ а које је спроведено о пет најпосе
ћенијих интернет портала у Србији, Хрватској, Феде
рацији Босне и Херцеговине и Црној Гори више је него
евидентно ко је најаг ресивнији и ко је највише огрезао
у мржњи.
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Неизбежно је закључит и да монтенег рински квазина
ционалис ти и некад ашњи сепарат ис ти најмарљивије раде
на успос тав љању новог менталитета међу својим сугра
ђанима и брисању свега што је српско из њиховог ДНК.
Наравно, овакви јефт ини и ниски ударци и полуор
ганизовани покушаји да се српска крв заборави у брат
ској Црној Гори биће неуспешни како су били и до сад.
Утиц ај Јеврема Брковића и њему сличних србомрза
ца настав ља се и данас и злос лутно пушта корене међу
неопредељ ену младеж. На браник у српс тва, како на
терену, тако и у дискусији супротсав љају им се редови
српских родољуба све млађе доби који су одлучни да
очувају национални идент итет, како у матичној отаџби
ни, тако и у свим српским земљама и целој дијаспори.
Срби који се упуш тају у дискусије са монтенег рин
ским националис тима и неоус ташким црнокошуљ аши
ма су у већини случајева обскрбљени тачним инфор
мацијама и непобитним аргумент има који су најчешће
предмет увред а и помена операције ‘’Олуја’’ или слич
них мучких страд ањ а српског рода.
Наравно, разуме се да на свакој страни постоје и
добронамерни и злонамерни људи, па тако и на српској,
али је битно поменут и да је највећи број дискусија на
овим порталима чији су учесници Срби јесу цивилизо
ване и показују обос трано поштовањ е саговорника.
Неки портали бесрамно предс тав љају уточиш те и
сигурну кућу за србомрзце и деструкт ивне умове који
ма је битније да српско пропадне, него да се њихово
ваздигне.
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Ера у којој живимо изискује да модифик ујемо начин
дискутовањ а и места на којима налазимо саговорнике,
и чини се да су интернет портали, поред друш твених
мрежа, најпогодније место за овакве дискусије када су
народи из региона у питању.
Очувањ е националног интереса и достојанс тва
нарочито је битно у оваквим дискусијама како су оне
јавне и доступне свим читаоцима и посет иоцима ових
интернет портла.
Кроз примере на које се може наићи да се закључит и
да велика већина Срба успешно чува и светла образ срп
ске нације када су у питању онлајн преписке и аргумен
товане расправе са особама са којима не деле ставове.
Напред ак је загарантован само обос траним пошто
вањ ем и изношењ ем аргументованих ставова што се
чини као правац у ком се полако али сигурно крећемо.
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ЗАКЉУЧАК

Једанаес ти годишњи извеш тај Напредног клуба о
полит ичким и друг им правима српског народ а у загра
ничним земљама Балкана и Средњ е Европе доноси
целовит у, ружну и тужну хроник у обесправ љивањ а,
запос тав љањ а и прогона већине од 1,7 милиона Срба
који и даље живе у облас тима од којих су многе веко
вима биле српске или биле део старе српске државе.
Током претходне године српски народ је драмат ично
обесправ љен у Црној Гори. Демократске вође опозици
је и сви председници парламентарних српских странака
осуђени су ове године на вишегодишњу робију. Усвојен
је законски пројекат конфискације имовине правос лавне
цркве, а председник једне државе чланице НАТО и кан
дид аткињ е за чланс тво у ЕУ најавио је стварањ е нацио 
налне цркве етничких Црногорац а. Срби су жртве систе
матске просветне и култ урне асимилације које спроводи
држава. Срби су сегрег ирани у овом једином европском
апартхејду 21. века. На основу анализе свега што црнго
орска држава чини, мишљењ а смо да геноцид над Срби
ма у Црној Гори предс тав ља вероватну будућност.
Српски народ је практично политички и култ урно
избрисан у Федерацији Босне и Херцеговине. То су потвр
дили и избори од октобра 2018. године и политика бошња
ког и хрватског националног покрета која је после њих
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настављена Српски народ је предмет настојања државних
установа у циљу обезвређивања и ограничавања постоје
ћих права у Републици Хрватској, где су у току кампање
шовинизма и мржње дела елите, Римокатоличке цркве и
широких слојева друштва. То потврђују чести напади на
Србе, њихову имовину и политичке предс тавнике. Срп
ски народ изгубио је важне политичке позиције и реал
на права у Македонији, стечене после 2001, док питање
права на слободу вероисповес ти није померено са мртве
тачке. Неравноправност и неиспуњење законом предви
ђених права присутно је и на територији Косова-УНМИК.
Срби су данас жртве и економске блокаде, као и прити
сака који их све више политички маргинализују. Очекује
мо отимање манас тира и потпуну асимилацију у наред
ним годинама. У Албанији су и поред формалних промена
ограничена и уска права непромењена. У Словенији срп
ски народ још увек није добио стат ус и права национал
не мањине. За разлику од Федерације БиХ, где је званич
на Србија помогла неуспешно обједињавање преос талих
Срба, у Словенији Београд дели локалне Србе. Извес тан
напредак политичких права српског народа уочен је и ове
године кад је реч о државама у којима је српски народ
национална мањина од давнина – Мађарској и Румунији.
Република Србија ни током 2018./2019. године није
имала сталну и јасну полит ик у према српском народу у
региону. Установе су укид ане, нејасне стратег ије напу
штане. Однос према народу у заграничним српским
земљама био је себичан, парт ијски и посвећен личној
популарнос ти полит ичара какви су Александ ар Вучић,
Ана Брнабић, Александ ар Вучић, Миодраг Линта...
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Напредни клуб и овом приликом поново захтева
права за српски народ каква уживају друг и европски
народи. Иста права која имају Албанци на Косову и
Метохији за српски народ у Републици Српској. Исто
етна права каква имају Албанци у Републици Македо
нији за српски народ у Црној Гори. Пуна права дефи
нисана Ердутским споразумом, Планом З/4 и Уставним
законом о људским и мањинским правима за српски
народ у Хрватској. Пуна права и реципроцитет за срп
ски народ у осталим државама.
Од САД и ЕУ тражимо поштен однос, неоп терећен
историјском мржњом, култ урним расизмом и неравно
правношћу.
Од Републике Србије тражимо јасну и дефиниса
ну полит ик у, изједначавањ е полит ике и инвес тиција
са сличним полит икама Турске, Бугарске, Мађарске и
Хрватске – будући да су српска улагањ а сразмерно гле
дано у просек у десетос труко мања.
Од влас ти и опозиције Републике Српске тражимо
усвајањ е заједничког националног и државног прог рама
и јединс тво до коначног одређивањ а стат уса ентитета.
Захтевамо уврш тавањ е полит ике према заграничном
Српс тву међу „стубове“ државне полит ике, њено укљу
чивањ е у све сегменте државне националне, спољне,
економске, просветне и култ урне полит ике. Залажемо
се за обнову установа посвећених полит ици према срп
ским земљама и расејању, као и њихову департ изацију.
Тражимо да са новом деценијом започне једно ново
полит ичко доба за загранично Српс тво.
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SUMMARY

The Progressive Club, a Belgrade-based civil society
organization, has been publishing reports on the political
rights of the Serbian people in the region since 2009. This
is its eleventh annual report.
Serbs are the largest nation based and concentrated in
the territory of the Balkans, a large peninsula in Southeast
Europe. The Balkans is the only European peninsula where
geographic and historical reasons have always precluded
the creation of a unified and functional modern state governed by the domicile population. Its national liberation
and unification was completed four decades later than in
Germany and Italy. Although the Serbian people have been
the protagonist and proponent of the idea of the liberation and unification of Balkan peoples, and despite its key
contribution to the creation of the Yugoslav state in 1918
and its restoration in 1945, which facilitated the emancipation and nation-building process of other nations, after
the dissolution of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRJ) in the 1990s a quarter of the total Serbian
population ended up outside of the Republic of Serbia. In
some neighbouring countries – Croatia, Bosnia and Herzegovina, FYROM; as well as Kosovo-UNMIK after 1999 and
Montenegro after 2001 – the Serbian population suffered
a systematic violation of human and political rights, lead149

ing to the outbreak of civil wars and, later on, to uneasy
relations between Serbia and these countries. The status
of the Serbian people in neighbouring countries and areas has fueled authoritarian and populist trends in Serbia
proper, especially in view of the fact that at one point in
time Serbia received as many as 800,000 refugees and displaced persons, mostly ethnic Serbs, from the neighbouring countries. In addition, after 1999 about two-thirds of
the Serbian population of Kosovo and Metohija were displaced, with the number eventually reaching around 50%
or 150,000 persons.
In the Balkans and in Central Europe the concept of nation is markedly different than in Great Britain, Russia or
the US. The presence of Serbs in neighbouring countries
was not the result of modern colonization or emigration
processes. The Serbs of Bosnia, Herzegovina, Croatia, Romania and Macedonia have inhabited these areas for centuries, and are no less indigenous to them than their respective majority ethnic groups. Except for parts of Hungary and Macedonia, where the Serbian settlement began
in the late medieval period, and major parts of Slovenia,
where Serbs began to arrive in the 20th century, they are
a domicile ethnic group in these countries. The inclusion
of these areas into a democratic Serbia during the modern nation-building period in European history was largely
prevented by Austria and the Ottoman Empire. Liberating
its own people, notwithstanding errors and difficulties,
the Serbian state let others have their freedom too. The
undemocratic establishment of federal Yugoslavia under
the communist regime led to the fragmentation of ethnic
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Serbs in five republics and two autonomous provinces. Exposed to assimilation and various forms of pressure, the
Serbian ethnic group was essentially unequal and yet it
formally remained a constitutive nation in the entire territory of the federal state. Under the communist regime,
the Serbs were (unfairly) marked as a people with expansionist aspirations and a bulwark of counter - revolutionary tendencies, and so efforts were made to engineer its
political fragmentation and gradual assimilation. The fact
that during the greatest rise of the Muslim community and
the creation of a ‘Muslim’ nation, the Serbian Orthodox
Church (SPC) stagnated and underwent two deep rifts orchestrated by the regime bears evidence to this claim. In
Austro-Hungarian Croatia, there were 23 publications in
the Cyrillic script traditionally used by Serbs; by the end of
the communist era, only one had survived, and only with a
token circulation. The Serbian population in bordering areas continually plummeted in the postwar period. In part,
this was the natural result of the creation of ethnocentric
unitary republics and partly the result of the systematic
assimilation of Serbs, which eventually led to the disappearance of Muslim and Catholic Serbs. Unlike the wide
autonomy of Vojvodina and Kosovo and Metohija – the autonomous provinces in the Republic of Serbia, elsewhere
there was little autonomy or regional self-government.
By the dawn of democracy and the end of real socialism, the Serbs had become one of the largest ethnic
groups indigenously settled along or by the borders of
their mother state: a 2.3 million out of a total population
of 10 million. In SR Bosnia and Herzegovina, there were
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1.4 million Serbs who made up a third of the total populatio and acted as one of its three constitutive peoples. In
Bosnia and Herzegovina, which had not enjoyed autonomy or had elements of statehood in the long period from
the Middle Ages to 1945, the Serbs were once the relative
majority. On the eve of the forced civil war, they were unconstitutionally denied their constitutive status. An international agreement on autonomy was unilaterally refused
by the Bosniaks with US support, and independence was
declared in violation of the constitution and other legislation. A civil war ensued and Serbs were singled out as the
only guilty party by the US, EU and UN. In the republic of
Croatia, there was about 650.000 ethnic Serbs (567.000
Serbs and the majority of the 105.000 that self-identified
as Yugoslavs). Unlike the Croats, Serbs were not politically united when the democratic transition came. They had
been denied their constitutive status and blamed for the
introduction of communism and the civil war between the
Croats themselves. They were expelled from civil service
and denied their cultural rights. The restoration of symbols
used by the fascist Independent State of Croatia (NDH),
an Axis ally during WWII, deepened the fears of the Serbian population. The ensuing civil war saw Serbs expelled
from cities. The Serbs founded the Republic of Srpska
Krajina in areas where they were the majority population;
despite being under UN protection, RSK was captured and
dissolved in August 1995, and its population displaced.
Between 450,000 and 500,000 Serbs were displaced from
Croatia, most of them never to return. Even in 2010, they
ranked as the largest displaced population in Europe and
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the 13th in the world. In Montenegro, the Serbs were continually assimilated and transformed into a new nation –
the Montenegrins. However, since the Serbs and the newly
created Montenegrins had never waged wars against each
other in the past, this assimilation could be implemented
with little resistance. During the dissolution of SFRJ, the
citizens of Montenegro decided to remain with Serbia.
Nurtured and supported by Slobodan Milošević in Serbia,
the local regime was unwilling to abandon the idea of Yugoslavism and the principles of federalism. A return to the
Serbian identity was mentioned only in parts of the opposition. The Serbs, which according to the 1991 census
made up merely 9% of the population, were not even given
the status of a national minority. In FYROM, the Serbs
were not granted minority rights until 1991 and when they
eventually were, it did not include a reversal of the process
of ‘Macedonization’ implemented by the communist regime after 1945. In addition, Serbs in FYROM were denied
freedom of religion, since their own church, SPC, had been
banned from any activities in Macedonian territory, with
its role replaced by the communist-created Macedonian
Orthodox Church, which still remains unrecognized by the
Ecumenical Patriarchate of Constantinople. The Autonomous Province of Kosovo and Metohija was both officially
and de facto a part of the Republic of Serbia until 1999.
The local Serbian population enjoyed full rights but was
manipulated by the regime of Slobodan Milošević, which
due to the Albanian boycott of state institutions in Kosovo
and Metohija depended on around 30 MPs recruited solely
from the ranks of Serbs from Kosovo and Metohija. After
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Slovenia declared independence in 1991, the local Serbs
were not granted the status of a national minority, allegedly because they were not indigenous to this territory
(an incorrect claim, as there were Serbian villages dating
from the late medieval period). In the early 1990s 25,000
Serbs and some Bosniaks lost the citizen status in Slovenia
(which they had enjoyed as SFRJ citizens), thereby becoming ‘erased.’ The ‘erased’ were made unequal and suffered
various grievances over the following twenty years. In Albania, the Serbs enjoyed no rights whatsoever, even 25
years after the formal introduction of democracy in 1991.
In Hungary and Romania, Serbs had the status of a national minority even in the communist period. During the democratic transition in Romania they were granted equality
and full rights; in Hungary this process was gradual and
intensified only after 2010 under Fidesz governments. By
2009, when the Progressive Club began publishing this annual report, the Serbian population inneighbouring countries had decreased by almost a quarter, dropping from 2.4
to 1.75 million. This was partly due to the general trend
of population decrease in the Balkans and the accelerated disappearance of national minorities. However, in 2010
the Serbs ranked 13 th in the world list of displaced populations, a full 15 years after the end of armed of conflicts. The last nine years have seen a worrying drop in the
rights enjoyed by Serbs in neighboring countries. Croatia
has failed to implement the Erdut Agreement and the Constitutional Act on Human and Minority Rights. While the
Serbs do formally enjoy some rights, they are continually
being limited by the establishment and powerful caucuses
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in the parliament. Anti-Serbian public campaigns are systematic and persistent.
In the Federation of Bosnia and Herzegovina – the
larger of the two entities, the rights of the Serbian population are limited and fall short of their full capacity; in
addition, they are essentially unequal to Bosniaks and Croats in the Republic of Srpska. And although the Republic of Srpska has managed to maintain its autonomy over
the last nine years, there is still legislation that violates
the Dayton Agreement and none of the 64 competences
that the entity has lost in this way have been restored. The
protracted campaign to defend its autonomy has rendered
the Republic of Srpska impoverished and divided, with little international support for its demands (incidentally, the
very same demands that the US and EU deemed worthy of
armed intervention in the case of Kosovo). In Montenegro
the Serbs now make up 29% of the population. The efforts of the regime to achieve independence brought some
Montenegrins back to their roots. After having acquired
independence, in 2006 the regime intensified its campaign
to assimilate the local Serbs and limit their rights. Serbs
are not recognized as a national minority in Montenegro.
In Macedonia, Serbs were given minority status owing to
the conflict between the authorities and Macedonian Albanians, which eventually ended in the partial constitutive
status for the Albanian community granted in the Ohrid
Agreement of 2001. The Serbs still enjoy little religious
freedom, and the leader of the canonically recognized
Archbishopric of Ohrid has been unjustly sentenced and
interred in the infamous Idrizovo prison. In Albania, Serbs
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have received a fraction of the rights enjoyed by national
minorities in European countries, and even this has been
limited and partly contested in recent years. In Kosovo and
Metohija the Serbian population enjoys no autonomy or
minority status. Some political rights have been enforced
by the US and EU; however, even in linguistic matters the
Kosovo-UNMIK government chooses to use the Croatian
version of the language and the Latin script as a way of
taunting the local Serbs.
Under Slobodan Milošević the Republic of Serbia neglected the matter of the rights and minority statuses
of Serbs living in the region. The relevant institutions,
such as the Ministry for Expatriate Serbs, never became
involved. The regime saw the struggle of Serbs in Bosnia and Herzegovina and Croatia merely as a tool in its
own battle for the Yugoslav legacy. This state of affairs
did change slightly under the governments of the Democratic Opposition of Serbia. At first, the expatriate policy
had also been neglected, partly in response to the former
regime’s propaganda and partly due to the ideology adopted or fostered by some of the political parties in the new
government. However, there was some sort of continuity.
The Ministry for Expatriate Serbs was transformed into an
agency. After SPO became a government member in 2004,
the Ministry of Diaspora was established and initially the
ministers focused on the expatriate Serbian population.
However, the department had a small budget (with over a
third used for staff salaries) and was the only department
that could not propose legislation to the parliament. This
was changed later on, but the Ministry never formulated a
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specific program or range of activities and operated with
the bare minimum of means. Funds allocated for activities
concerning expatriates remained merely symbolical and
were ten times lower than the annual investments of Croatia for the Croatian cause in Bosnia and Herzegovina and
thirty times lower than Slovenia’s expatriate expenditure.
However, investments were made, including the purchase
of mobile providers in the Republic of Srpska and Montenegro and the founding of Tesla Bank in Croatia. However, most of these projects were eventually abandoned
or passed on or simply failed. All of them – including the
Agreement on Special Parallel Relations, revised and
amended on multiple occasions – have always depended
on the political needs of various ruling parties in Serbia.
However, led by pressures and poor prospects in the resolution of the Kosovo and Metohija problem, by 2010 Mirko
Cvetković’s government allowed the Ministry to be made
equal to others, and made it responsible for the Serbian
population of neighbouring countries. The Ministry adopted a general policy and established institutions meant to
gather and represent Serbs in the region. However, this
policy was merely formal and brought little real change
and few new activities; the objectives, although limited
and formulated to conform to EU and US demands, were
changed by the government as soon as the governments
of Montenegro and Croatia objected to some of them. The
rise of the Serbian Progressive Party in 2012, due to the
party’s nationalistic identity and the fact that some latent
nationalist groups had seen its leaders as the protectors
of the rights of the Serbian people, allowed the emerging
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regime to gradually shut down these fledgeling institutions. The Ministry became an Office and was eventually
attached to the Ministry of Foreign Affairs. All strategies
were abandoned and reduced to the activities of Aleksandar Vučić and his associates.
Compared to other neighbouring countries that have
a large population in their own border areas, in the last
twenty years, Serbia hardly managed to have a consistent, adequate or reciprocal policy. The last eleven years
have seen a drop in rights enjoyed by Serbs in the region,
including the right to their own language and script and
their smaller representation in institution than in the case
of other minorities. Its freedom of religion and education
has been denied everywhere except in Romania, Hungary
and the Republic of Srpska. The situation in Hungary has
recently improved somewhat. The Republic of Srpska still
suffers constant pressure from Sarajevo as well as Brussels, London, Berlin and Washington towards unitarization,
reducing autonomy and the forced creation of a Bosniak
nation. The double standards used by the EU and US towards the Serbs (vs. Albanians, Croatians, Bosniaks and
Montenegrins) also pose a significant problem. In response
to this situation, the Progressive Club uses black covers
for its annual reports. The eleventh annual report is again
bound in black.
Eleven annual reports of the Progressive Club about the
political and other rights of the Serbian people in neighbouring countries in the Balkans and Central Europe provide a comprehensive and ugly chronicle of the deprivation,
neglect and persecution of the majority of 1.7 million Serbs
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who still live in these areas, some of which had been Serbian
for centuries. Throughout this eleven-year period, the Serbian people have become dramatically deprived of its rights in
Montenegro too. In the Federation of Bosnia and Herzegovina they have been virtually eradicated from the political and
cultural scene. In Croatia, Serbs suffered institutional efforts to de-valorize it and limit its existing rights through an
ongoing campaign of chauvinism and antagonism in a part of
the elite, the Roman Catholic Church and wide segments of
the society. In FYROM (as of late 2018 Northern Macedonia)
the Serbian people have lost important political positions
and rights acquired post-2001, while the matter of religious
rights has not progressed at all. Inequality and neglect of
lawful rights is also presence in the territory of Kosovo-UNMIK. In Albania, despite some formal changes, the limited
and narrow rights remain unchanged. In Slovenia, the issue
of the ‘Erased’ has been partially resolved, but the Serbian
community has yet to be given the status and rights of a recognized national minority. Some progress has been made in
Hungary and Romania, countries where Serbs have historically been a national minority. A decade of surveys and analyses has revealed the shameful attitude of the EU, especially
the UK, Germany and France, to the inequality and rights
of the Serbian people. This is not the result of adherence to
domicile laws and non-interference in matters of minority
rights in other countries; to the contrary, it is an unfair relationship with double standards and antagonism towards the
Serbian people, partly due to political pragmatism and the
relationship with Russia, and partly due to old prejudice and
the need for an outlet for self-imposed multi-ethnicity con159

cepts and the illusion of a ‘garden’ society which the elite in
these countries believes to have achieved at home. Over the
past eleven years, the US and EU have mostly tried to maintain the status quo. In most countries except the Republic of
Srpska/Bosnia and Herzegovina, Romania and Hungary, this
status quo is unfavourable for the loca Serbs. Washington
and Brussels have done nothing to protect basic and lawful
rights in these seven countries and entities, although they
have displayed frequent interest minority rights in Serbia,
especially those of their protégés, despite their much better
position than that of Serbs in neighbouring states. The attack on the Republic of Srpska was not called off; instead,
it was merely suspended since the issue of the limiting or
dissolving its constitutionally guaranteed autonomy became
a matter of contention between the Russian Federation and
the US/NATO. Fear of extreme Islamism and the Bosniak refusal to implement the Butmir reform package that would
have led to gradual unitarization of Bosnia and Herzegovina have also diluted the efforts of the US and EU to limit
the rights of or dissolve the Republic of Srpska. However, a
negative attitude remains; in the case of the incumbent US
Ambassador to Sarajevo Maureen Cormack and HR Valentin
Inzko and some of their EU colleagues it can even be described as aggressive and essentially ignorant.
From August to July 2018 - 2019 political rights of the
local Serbian population have further deteriorated in Bosnia and Herzegovina, Montenegro, the Republic of Croatia, the Kosovo-UNMIK region (the so-called Republic of
Kosovo) and the Republic of Northern Macedonia. The
level of political and other rights of ethnic Serbs had been
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stagnating in the Republic of Slovenia and the Republic of
Albania, while good practice and some improvements were
visible in Romania and Hungary.
The policy of Montenegro towards Serbian population
has been scandalous, brutal and injust. Serbs in Montenegro were deprived of basic national rights, guaranteed by
the Constitution of 2007 and several laws. The only two parliamentary leaders who declare themselves as ethnic Serbs
have been persecuted for alleged involvement in the planned
coup and in May 2019 sentenced on five years in prison. The
new law about religious organisations was adopted by the
Montenegrin government according to which all churches
that were built before 1918 would be nationalized. Montenegrin President Milo Djukanovic has announced that his
goal is the establishment of a new, state-funded church.
In Bosnia and Herzegovina, the Bosnian nationalist elite
have tried to deprive the Republic of Srpska – second entity making up the country, of its autonomy guaranteed by
the Dayton peace agreement. They misused the Constitutional Court in order to change the name of the Republic of
Srpska and deprive it of its central holiday. In the other entity (The Muslim-Croat Federation of BiH) ethnic Serbs are
deprived of their constitutional rights and are not equal to
majority ethnic Bosniacs and Croats, but also not equal to
ethnic Bosniac and Croats in the Republic of Srpska. Ethnic
Serbs in the Federation of Bosnia and Herzegovina are not
well represented in the institutions as well and their economic, educational and cultural rights are neglected.
Ethnic Serbs in the Kosovo-UNMIK territory are underrepresented in the institutions. Their economic, educa161

tional and cultural rights are denied or neglected. The EU
brokered and backed Brussels Agreement of 2013, which
foresees the formation of the Association of Serbian Municipalities, has still not been implemented. Serbs are victims of judicial and police terror and their ties with rest of
Serbia are systematically disrupted by the government of
Albanian nationalist separatist in Pristina.
A similar situation to that of the Serbian population in
Kosovo, is seen with Serbs in Croatia which joined the EU
in 2013. During the last three years ethnically motivated
attacks on Serbs and citizens of Serbia are more frequent
than ever since the end of the Yugoslav wars. The Erdut
Agreement of 1996 – which foresees greater rights and
institutional protection for the Serbs – has not been fully
implemented. Economic, educational and cultural rights
of Serbs in Croatia are limited or neglected, especially in
Vukovar where they make over a third of the population.
In the Republic of North Macedonia ethnic Serbs are denied religious freedoms. In Slovenia, Serbs do not enjoy even
the status of a national minority, although they outnumber
any other non-Slovenian ethnic group in the country.
The Republic of Serbia has not formulated a consistent
and clear policy towards the Serbian people in the regions.
Institutions have been dissolved and vague strategies
abandoned. The relationship towards expats in neighbouring counties has been selfish, political and instrumentalized to promote the personal popularity of politicians such
as Aleksandar Vučić, Tomislav Nikolić and Boris Tadić.
The Progressive Club demands the same rights for the
Serbian people as for other European nations: the same
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rights as those enjoyed by Albanians in Kosovo and Metohija for the Serbs of the Republic of Srpska; the same
rights enjoyed by Albanians in FYROM for the Serbs of
Montenegro; full rights defined by the Erdut Agreement,
Plan Z4 and the Constitutional Law on Human and Minority Rights for the Serbs in Croatia; full rights and reciprocity for the Serbian people in other countries.
From the Republic of Serbia we request a clearly defined
policy and funding similar to that provided by Turkey, Bulgaria, Hungary and Croatia to their respective minorities
in other countries (since the funding allocated by Serbia
is tenfold smaller, even proportionally). From the government and opposition of the Republic of Serbia we request
the formulation of a nation-wide program and unity until
the final resolution of the entity’s status. We demand that
the policy of taking care of Serbs in neighbouring countries
should become one of the pillars of state policy and incorporated into all segments of national, foreign, economic,
educational and cultural policy. We advocate the reinstitution of bodies charged with implementing the diaspora and
expat policy, as well as the departization of these bodies.
The Progressive Club asks that the positive laws and
constitutional rights – guaranteed by international and
national legal acts - are implemented when it comes to
ethnic Serbs. We request a new and active policy from the
Republic of Serbia. We also denounce the passive, hypocritical and double-standard policies of the US, Britain,
France and FR Germany towards Serbs who live in the Balkans, beyond the borders or the sovereignty of the Republic of Serbia.
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