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

 за 2018. – 2019. го ди ну

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

Ру му ни ја, Ма ђар ска)

Једанаести го ди шњи из ве штај
2019. го ди не

На пред ни клуб
Бе о град
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ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ ПРАВИМА СРПСКОГ 
НАРОДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ/БиХ 
ЗА 2018-2019. ГОДИНУ

У окто бру 2018. одр жа ни су избо ри у БиХ на свим 
нио во и ма осим општин ског. У Репу бли ци Срп ској побе-
ди ла је коа ли ци ја око СНСД-а. Вла да ју ћа коа ли ци ја 
пре вла да ла је сву да осим на под ру чи ју Бања лу ке, Бије-
љи не и још неко ли ко мањих општи на. Побе ди ли су кан-
ди да ти СНСД-а за чла на пред сед ни штва БиХ и пред-
сед ни ка РС. Шта ви ше, због поде ле бошњач ких гла со ва 
Додик је добио нај ви ше гла со ва од свих кан ди а та због 
чега је први оба вљао осмо ме сеч ни ман дат пред се да-
ва ју ћег пред сед ни штва БиХ. Листа СНСД за Пар ла мен-
тар ну скуп шти ну БиХ, доби ла је зна чај но више гла со ва 
него листа стран ке на енти тет ском нивоу. Реч је о ста-
ву бира ча срп ске наци о нал но сти пре ма коме адми ни-
стра ци ја СНСД боље засту па инте ре се срп ског наро да и 
Репу бли ке Срп ске у зајед нич ким орга ни ма, него у уста-
но ва ма енти те та. То је била спе ци фич на пору ка доса-
да шњим насто ја њи ма инспи ри са ним из врха бошњач-
ког наци о нал ног покре та - СДА - и Кан це ла ри је висо-
ког пред став ни ка за БиХ, да буде ство ре на зајед нич ка 
вла да која би око бошњач ког Сарај ва оку пи ла опо зи-
ци о не стран ке за које већин ски гла са ју Срби и Хрва ти. 

Кан ди до ва ње и побе да Жељ ка Ком ши ћа, који се изја-
шња ва као при пад ник хрват ског наро да а води јед ну 
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поли тич ки у пот пу но сти бошњач ку стран ку и поли ти ку, за 
чла на пред сед ништштва БиХ из редо ва хрват ског наро-
да, отво ри ло је ста ра пита ња. Још је тужба Сеј дић-Фин ци 
поста ви ла пита ње избор них једи ни ца за избо ре за чла-
но ве пред сед ни штва БиХ из Феде ра ци је БиХ, пошто је 
јасно да Бошња ци могу да бира ју хрват ског чла на. Зах тев 
бошња ког наци о нал ног покре та за успо ста вом прин ци па 
један човек - један глас, бесми слен је већ и због чиње ни-
це да је такав прин цип био непри хва тљив свим наро ди ма 
бив ше Југо сла ви је (укљу чу ју ћи САД, Бри та ни ју и Немач-
ку) када су у пита њу били СФР Југо сла ви ја, СР Југо сла ви-
ја и ста тус Косо ва и Мето хи је у Репу бли ци Срби ји. 

Бошњач ки наци о нал ни покрет је уз помоћ чла на 
пред сед ни штва Жељ ка Ком ши ћа запо чео систе мат-
ску опструк ци ју кон сти ту и са ња вла сти у БиХ и Феде-
ра ци ји БиХ са циљем да суштин ски изме не Деј тон ски 
устав. Услов за кон сти ту и са ње Саве та мини ста ра био 
је при хва та ње даљих кора ка укљу чи ва ња у НАТО, како 
би Срп ска при стан ком на то изгу би ла део међу на род-
не подр шке а тиме би била омо гу ће на неле ги тим на и 
неу став на изме на Уста ва из 1996. годи не. Такво усло-
вља ва ње, при том, оду да ра од акту ел не поли ти ке РС и 
БиХ пре ма Север но а тлант ском саве зу. Током прет ход-
них десет месе ци Савет мири ни ста ра није оформ љен, 
а Репу бли ка Срп ска је сву да опту жи ва на као глав ни 
кри вац за зау ста вља ње «европ ског пута» БиХ. Ово је 
уто ли ко чуд ни је пошто у БиХ као и у већи ни држа ва 
кон сен зу ал не демо кра ти је (од Либа на, пре ко Север-
не Маке до ни је до Бел ги је) посто је јасне фор му ле за 
саста вља ње зајед нич ке вла сти. 
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Током 2018. и 2019. вође бошњач ког наци о нал ног 
покре та, пред сед ник СДА Бакир Изет бе го вић и пре ми-
јер Феде ра ци је БиХ Фадил Нова лић дава ли су изја ве о 
при пре ма ма Бошња ка за рат и нао ру жа ва њу. Дело ва ње 
бошња ких оба ве штај них струк ту ра у Моста ру при ме-
тио је и пред се да ва ју ћи пред сед ни штва БиХ Додик и о 
томе изве стио јав ност.  

У тим нере дов ним и кри зним вре ме ни ма СДА је 
јану а ра 2019. изне ла зах тев да се Устав ни суд БиХ изја-
сни о нази ву енти те та Репу бли ка Срп ска. Под но си о-
ци ини ци ја ти ве твр де да је назив који је при хва ћен у 
Чла ну 1 Уста ва Босне и Хер це го ви не неу ста ван. Још је 
чуд ни ја тврд ња да сâм назив Репу бли ка Срп ска нару-
ша ва људ ска пра ва гра ђа на БиХ дру ге наци о нал но сти. 
Савет за спро во ђе ње мира засе дао је након ове ини-
ци ја ти ве, на ини ци ја ти ву амба са до ра Руске Феде ра-
ци је. Иако је ини ци ја ти ва озна че на као «нео д го во р на 
и кон тра пр о дук тив на», ауто ри саоп ште ња са саве та 
нису про пу сти ли да осу де и реак ци ју Репу бли ке Срп-
ске на ову ини ци ја ти ву, а са њом и недав ну декла ра-
ци ју Хрват ског народ ног сабо ра.  Зах тев је про во ка-
ти ван. У име јед ног «добо рог наци о на ли зма» гуши се 
наци о нал ни иден ти тет јед ног наро да као «лош наци-
о нал ни зам». 

Устав ни суд БиХ поно во је пре су дио о пита њу дана 
цен трал не про сла ве држав но сти Репу бли ке Срп ске. 
Ово га пута је, кра јем мар та 2019., донео одлу ку да је 
неу ста ван “Дан Репу бли ке Срп ске”. Зах тев за оце ном 
устав но сти под не ло је девет деле га та Бошња ка и Хрва-
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та кра јем 2018. годи не.1 Устав но суд је поно во гла сао 
тако да су њего ви чла но ви гра ђа ни БиХ били број ни ји 
од чла но ва који су гла са ли у при лог ове одлу ке. Пар-
ла мен тар не стран ке за које гла са срп ски народ у БиХ 
једин стве но су одби ле ову одлу ку суда. 

У јуну 2019. пред се да ва ју ћа Заступ нич ког дома 
Пар ла мен тар не скуп шти не БиХ наја ви ла је повла че ње 
апе ла ци је Устав ном суду БиХ којом је тра жи ла оце ну 
устав но сти устав не фор му ла ци је пре ма којој се у Веће 
наро да Пар ла мен та БиХ има иза бра ти по један пред-
став ник кон сти ту тив ног наро да уко ли ко је исти прет-
ход но иза бран у зако но дав но тело тог кан то на. Пре ма 
про це ни нови на ра ова апе ла ци ја која је под не се на кра-
јем 2018. нала зи ла се пред одба ци ва њем, због чега су 
у ХДЗ-у БиХ одлу чи ли да је сами пову ку као вид ком-
при ми са, а и так тич ки потез, како би могли и даље са 
истим аргу мен ти ма да зах те ва ју рефор му избор ног 
зако но дав ства Феде ра ци је БиХ.2 

Устав ни суд БиХ огла сио се нена дле жним код апе ла ци-
је СДА у вези пита њем који ће попис бити при ме њи ван код 
рас по ре да ман да та Дома наро да Феде ра ци је БиХ. Одлу ка 
Цен трал не избор не коми си је да буду упо тре бље ни резул-
та ти попи са из 2013. иза зва ла је про ти вље ње бошњач ког 

1  “Ustav ni sud: Deve ti janu ar ne može biti dan enti te ta RS”, N1 BiH, 
29. 03. 2019., http://ba.n1info.com/Vije sti/a324825/Zasto-je-ospo-
ren-Zakon-o-Danu-RS.html , (сај ту при сту пље но 12 07 2019).

2  “Ustav ni sud “spa ša va” HDZ: Šta uko li ko se obu sta vi postu pak po 
ape la ci ji Bor ja ne Kriš to?”, Fak tor, https://www.fak tor.ba/vijest/ustav-
ni-sud-spa sa va-hdz -sta -uko li ko-se-obu sta vi-postu pak-po-ape la ci ji-
bor ja ne-kri sto/40994 , (сај ту при сту пље но 12 07 2019).  
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наци о нал ног покре та који зах те ва упо тре бу попи са из 
1991. годи не.3  Дакле рас пра ва се води око тога да ли упо-
тре би ти попис стар шест или два де сет и осам годи на. 

Мно ги посма тра чи, посеб но међу бошњач ким поли-
ти ча ри ма, при ме ти ли су како је после дола ска на место 
пред се да ва ју ћег пред сед ни штва БиХ Мило рад Додик 
дели мич нио про ме нио рето ри ку.4 Разу мљи во, а у скла ду 
са нала зи ма овог изве штајâ из рани јих годи на, ова про ме-
на није поздра вље на ни од стра не сара јев ске јав но сти нити 
од њених саве зни ка у ЕУ или САД. Она je виђе на искљу чи-
во као сла бост. При ли ком отва ра ња вели ке спорт ске мани-
фе ста ци је у Сара је ву почет ком 2019. годи не зви жду ци и 
вика бошњач ких наци о на ли ста виђе ни су на слу чан начин 
као глас гра ђа на про тив наци о на ли зма и коруп ци је.5  

Током про те кле годи не и даље је у току било систе-
мат ско насто ја ње бошња ког наци о нал ног покре та, као 

3  “Ustav ni sud BiH ‘nena dle žan’ u slu ča ju ape la ci je zastup ni ka 
SDA”, Al Jaze e ra Bal kans, 31. 01. 2019,  http://bal kans.alja ze e ra.net/
vije sti/ustav ni-sud-bih-nena dle zan-u-slu ca ju-ape la ci je-zastup ni ka-
sda , (сај ту при сту пље но 12 07 2019).  

4  Samir Huse i no vić, ‘Dodi ko va „kapi tu la ci ja“‘, DW, https://www.
dw.com/sr/dodi ko va-kapi tu la ci ja/a-46387601 , (sajt pose ćen 15. 07. 2019).

5  “Pogle daj te kako je Dodik izvi ždan na sve ča noj cere mo ni ji otva-
ra nja EYOF-a” , SAFF, 10. Febru a ra 2019., http://saff.ba/pogle daj te-
kako-je-dodik-izvi zdan-na-sve ca noj-cere mo ni ji-otva ra nja-eyof-a-
video/, (sajt pose ćen 15. 07. 2019); “SEPA RA TI ZAM KOTLI NE: Zaš to 
su sara jev ski divlja ci izvi žda li ina če sja jan govor našeg Pred sjed ni ka?”, 
10. 02. 2019, Poskok.info, https://poskok.info/sepa ra ti zam-kotli ne-
zasto-su-sara jev ski-divlja ci-izvi zda li-ina ce-sja jan-govor-naseg-pred-
sjed ni ka/ , (sajt pose ćen 15. 07. 2019).
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и њихо во их саве зни ка из поје ди них кру го ва ели та САД 
и држа ва чла ни ца ЕУ, да огра ни че и посте пе но уки ну 
ауто но ми ју Репу бли ке Срп ске. Исто вре ме но Репу бли-
ка Срп ска је била опту жи ва на за сепа ра ти зам.6 Вла сти 
Репу бли ке Срп ске нису одго ва ра ле поку ша ји ма да пре-
кр ше Устав БиХ. Без обзи ра на при ти ске који би, у слу-
ча ју да буду успе шни, дове ли у пита ње поло жај и чак и 
посто ја ње Репу бли ке Срп ске, цело ку пан “сепа ра ти зам” 
срп ског вођ ства сво ди се на неко ли ко гесто ва који углав-
ном тре ба да потвр де неко од пра ва која су енти те ти ма 
оду зе та упр кос чиње ни ци да после 1996. није било зна-
чај ни јих про ме на Уста ва БиХ. Тако је током прет ход не 
годи не власт у РС наја ви ла да ће се оду пре ти могу ћем, 
на осно ву воље стра них суди ја Устав ног суда БиХ ком је 
исте као ман дат извр ше ном, уки да њу нази ва енти те та и 
новом уки да њу дана држав но сти (без обзи ра на про ме-
ну рани јих фор ме и обра зло же ња). Оди јум у Сара је ву 
иза зва ла је наја ва да ће Тре ћи пеша диј ски пук (РС) Ору-
жа них сна га БиХ на неким наред ним пра знич ним дани-
ма носи ти уни фор ме бив ше Вој ске Реп бли ке Срп ске. 
Исто тако је осу ђе на наја ва осно ва ња жан дар ме ри је 
или уво ђе ње резер вног сат ста ва МУП-а Репу бли ке Срп-
ске. Сва ко нао ру жа ва ње поли ци је енти те та виђе но је 
као прет ња суве ре ни те ту БиХ. Исто вре ме но посма тра чи 
углав ном забо ра вља ју да је после завр шет ка гра ђан ског 
рата постиг нут спо ра зум о одно су сна га у реги о ну (СР 

6  Edin Suba šić, “Kakva je cije na otcje plje nja i ko bi je sve pla tio?” , Al 
Jaze e ra.bal kans, 10. april 2019., http://bal kans.alja ze e ra.net/vije sti/kakva-
je-cije na-otcje plje nja-i-ko-bi-je-sve-pla tio , (sajt pose ćen 15. 07. 2019).
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Југо сла ви ја, Р. Хрват ска, енти те ти БиХ), тај однос сна-
га је постао бес пред ме тан после уки да ња енти тет ских 
вој ски, али је и даље на сна зи.7 На дру гој стра ни про-
во ка тив не посе те првих људи бошњач ког наци о нал ног 
покре та намен ској инду стри ји и наја ве нека кве одбра не 
Бошња ка и држа ве ника да нису наи шле на осу ду јав но-
сти Феде ра ци је БиХ, а посеб но пред став ни ка САД и ЕУ.    

Обе ле жа ва ње годи шњи це зло чи на у Сре бре ни ци 11. 
јула 2019. поно во је поде ли ло Босну и Хер це го ви ну и 
реги он. Као и рани јих годи на коме мо ра ци ја се пре тво-
ри ла у наци о нал ну мани фе ста ци ју Бошња ка. Из Срби је и 
Срп ске на коме мо ра ци ји се нису поја ви ли нај ви ши поли-
тич ки пред став ни ци. На пита ње зашто није дошла, пре-
ми јер ка Срби је Ана Брна бић твр ди ла је да није позва на. 
Вла да у Бео гра ду је нагла са и ла да још увек није расве-
тљен напад на тада шњег пре ми је ра Срби је, који се дого-
дио 2015. годи не. Пред се да ва ју ћи пред сед ни штва БиХ, 
Мило рад Додик, твр дио је тих дана да је Сре бре ни ца 
поста ла темељ ни наци о нал ни мит Бошња ка и затра жио 
јед нак однос пре ма свим жртва ма.8 Реак ци је на Доди ков 
став, које су касни је сти за ле из БиХ и Хрват ске, оди са ле 

7  Однос бро ја при пад ни ка МУП-а сле ди одно се бро ја ста нов-
ни ка и нека да шњих вој ски енти те та. “Koli ko poli ca ja ca ima Srp ska, 
a koli ko FBiH?”, Mon do.ba, 18.04.2019.,  http://mon do.ba/a868592/
Info/BiH/Koli ko-poli ca ja ca-ima-Srp ska-a-koli ko-FBiH.html , (sajt 
pose ćen 15. 07. 2019). 

8  «Dodik: Sre bre ni cu ne tre ba posma tra ti na način kako to žele 
Boš nja ci”, Sput nik news, 15.07.2019.,https://rs-lat.sput nik news.com/
regi o ni/201907151120364245-dodik-sre bre ni cu-ne-tre ba-posma tra-
ti-na-nacin-kako-to-zele-bosnja ci/ , (сајт посе ћен, 16. 07. 2019.).
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су мржњом и нетр пе љи во шћу. Мно ги међу комен та то ри-
ма нису раз у ме ли да «мит» у кон тек сту Доди ко вих речи 
не зна чи «изми шљо ти ну». У Срби ји су тако остра шће не и 
искуљ чи ве реак ци је биле при сут не само за вре ме рата.9  

Пишу ћи о поја ча ва њу поли циј ских сна га РС - баш као 
што су прет ход не годи не јавља ли о заме ни ста рих и купо-
ви ни нових пуша ка осли ка ва ју и ћи је као мили та ри за ци ју 
и при пре му за рат - мно ги стра ни меди ји осло ни ли су се на 
нови на ре по наци о нал но сти Бошња ке. Деси ло се да један 
од њих не забо ра ви да ука же на чиње ни цу да у РС, ина-
че доми нант но рурал ном под руч ју, живи мање про це на-
та укуп ног ста нов ни штва БиХ него што овај енти тет чини 
про це на та укуп не повр ши не земље.10 За нови на ре, какав 
је Јасмин Муја но вић, аутор овог тек ста на пор та лу Џаст 
Секју ри ти, пита ње пре ра спо де ле тери то ри је БиХ као да је 
и даље отво ре но и изгле да да пре ма њего вом мишље њу 
сва ки гађа нин тре ба да доби је под јед нак комад земље. 

9  Добар при мер је хрват ски пор тал Теле грам. Zdrav ka Grund, “U 
novom sulu dom istu pu Milo rad Dodik opet pri ča da u Sre bre ni ci uop-
će nije bilo geno ci da”, POLI TI KA & KRI MI NAL, Tele gram, https://www.
tele gram.hr/poli ti ka-kri mi nal/u-novom-sulu dom-istu pi-milo rad-dodik-
opet-pri ca-da-u-sre bre ni ci-uop ce-nije-bilo-geno ci da/  , (сајт посе-
ћен, 16. 07. 2019.); Vla do Vuru šić, “Sre bre ni ca nije mit, ona je straš na 
real nost, ma koli ko se Dodik i Vuči će va Srbi ja tru di li tvr di ti suprot no”, 
Jutar nji list, 13.07.2019., https://www.jutar nji.hr/komen ta ri/sre bre ni ca-
nije-mit-ona-je-stra sna-real nost-ma-koli ko-se-dodik-i-vuci ce va-srbi ja-
tru di li-tvr di ti-suprot no/9114842/ , (сајт посе ћен, 16. 07. 2019.)

10  Jasmin Muja no vi, “Serb ‘Auxi li ary For ce’ Esca la tes Thre ats to 
Bosni a’s Sta bi lity”, Just Secu rity, 22. April 2019., https://www.just se-
cu rity.org/63715/serb-auxi li ary-for ce-esca la tes-thre ats-to-bosni as-
sta bi lity/ , (сајт посе ћен, 16. 07. 2019.)
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У неко ли ко при ли ка, у босан ско хер це го вач ким и 
стра ним меди ји ма поја ви ла се син таг ма пре ма којој је 
Додик једин ствен као пред сед ник јед не држа ве који је 
навод но не при зна је.11 На стра ну чиње ни ца да Додик 
није иза бра ни пред сед ник БиХ, већ пред став ник јед ног 
од њених суве ре них наро да и јед ног њеног кон сти ту-
тив ног дела, али чуд но је да се ауто ри од бошњач ких и 
хрват ских нови на ра до немач ких поли ти ча ра, не досе-
ћа ју Сти је па на Меси ћа. Он је иза бран за пред се ди ка 
пред сед ни шва СФРЈ иако је Репу бли ка Хрват ска наја ви-
ла отце пље ње; а конач но је потвр ђен, уз при ти сак САД 
и ЕЕЗ, када је Хрват ска већ про гла си ла неза ви сност, 
напа ла касар не саве зне арми је и поче ла са масов ним 
про го ном срп ског народ. Хрват ска је у то вре ме ушла 
у про цес неу став не сеце си је, откри ве но је како је тај но 
уво зи ла оруж је из ино стран ства, а Месић је по поврат ку 
у Загреб пред Сабо ром изја вио да је његов зада так извр-
шен пошто Југо сла ви је више нема. Данас Месић твр ди 
да је само изнео чиње нич но ста ње, али фре не ти ни апла-
уз сабор ских заступ ни ка деман ту је ту њего ву тврд њу. 
Слич но је и са чла ном пред сед ни штва СР БиХ Еју пом 
Гани ћем, који је иза бран твр де ћи да је по наци о нал но-
сти Југо сло вен. Он је лич но водио је опса ду касар ни ЈНА 

11  «MILO RAD DODIK – PRED SJED NIK, KOJI NE PRI ZNA JE SVO-
JU ZEMLJU”, Оbjektiva, 03.07.2019.  https://objek ti va.ba/milo rad-
dodik-pred sjed nik-koji-ne-pri zna je-svo ju-zemlju/ , (сајт посе ћен, 
16. 07. 2019.); Kri sti jan Šva rc-Šiling, “Milo rad Dodik, pred sed nik 
koji ne pri zna je svo ju zemlju”, LIČ NI STAV, DW, 03.07.2019., https://
www.dw.com/sr/milo rad-dodik-pred sed nik-koji-ne-pri zna je-svo ju-
zemlju/a-49450549-0 , (сајт посе ћен, 16. 07. 2019.)
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маја 1992. и опту жен је због маса кра заро бље них вој-
ни ка и офи ци ра ЈНА у Добро во љач кој ули ци у Сара је ву.     

Током 2018./2019. тра јао је спор око при је ма и суд-
би не мигра на та у БиХ. Сукоб изме ђу зајед нич ких уста-
но ва и вла сти ени те та и кан то на око њихо вог сме шта ја 
је наста вљен. Вла сти РС су наста ви ле да зах те ва ју ефек-
тив ну кон тро лу гра ни це и спо ра зум око сме шта ја, док 
је ово пита ње из зајед ни чих уста но ва и даље посма трао 
као пита ње првен ства у држа ви12  или, у слу ча ју опо зи-
ци о них стра на ка из РС, које су део вла да ју ће коа ли ци-
је на нивоу зајед нич ких уста но ва БиХ, као страначкo 
пита ње. Упо тре бља ва но и зло у по тре бља ва но са све три 
стра не, ово пита ње је оста ло отво ре но током чита ве 
прет ход не годи не.13

12  Mari ja Arna u to vić, “Dodik odbio ras po re đi va nje voj ske na gra-
ni ci zbog migra na ta”, RSE, 11. juni/lipanj, 2019., https://www.slo bod-
na e vro pa.org /a/bih -izbje gli ce-pred sjed ni stvo/29993559.html ,(сајт 
посе ћен 15. 07. 2019).

13  Ser gej Župa nić, “BiH 2018.: Dodik jedi ni poli tič ki pro fi ti rao na 
migran ti ma”, Express, 24.10.2018.,  https://www.express.hr/top-news/
bih-2018-dodik-na-migran ti ma-jedi ni-poli tic ki-pro fi ti rao-18201 
,(сајт посе ћен 18. 07. 2019
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ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ ПРАВИМА 
СРПСКОГ НАРОДА У ФЕДЕРАЦИЈИ БиХ 
ЗА 2018-2019. ГОДИНУ

Срп ски народ у Феде ра ци ји Босне и Хер це го ви не 
остао је поли ти чи обес пра вљен и током 2018./2019. 
годи не. Пре ма попи су из 1991. годи не, на тери то ри ји 
дана шње Феде ра ци је живе ло је 476.000 Срба, а пре-
ма попи су из 2013. на истој тери то ри ји живи 56.000 
Срба или око 2,5 одсто. Ста ти стич ки пода ци пока зу-
ју да је чак 520 насе ља у БиХ изгу би ло срп ску већи ну 
или су данас нена се ље на. Од тог бро ја, чак 252 срп ска 
насе ља у Феде ра ци ји су поста ла већин ски бошњач ка.14  
Устав ни ста тус срп ског наро да у овом енти те ту уна пре-
ђен је фор мал но пре више од јед не деце ни је како би 
био побољ шан ста тус бошњач ког и хрват ског наро да 
у Репу бли ци Срп ској. Циљ је био додат но огра ни ча ва-
ње устав не ауто но ми је енти те та. Зна чај ни ји повра так 
и нови поло жај бошњач ког наро да у РС није до сада 
довео до оства ре ња циље ва вођ ства бошњач ког наци о-
нал ног покре та. Срп ски народ у РС није још увек изг био 
већи ну у ста нов ни штву енти те та, није оства рен зна чај-

14  Snje ža na Karić, “MJE STO ZA UMI RA NJE Srbi u Fede ra ci ji BiH 
sve de ni na STA TI STIČ KU GREŠ KU”, Srp ska in fo, 10.04.2019., https://
srp ska in fo.com /mje sto-za-umi ra nje-srbi-u-fede ra ci ji-bih-sve de ni-
na-sta ti stic ku-gre sku/ , (сајт посе ћен, 16. 07. 2019.)
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ни ји ути цај на вла ду, није постиг ну та ни бло ка да зако-
но дав не уста но ве посред ством Дома наро да, баш као 
што није про ме ње на ни поли ти ка репу бли ке. На дру гој 
стра ни, срп ском наро ду у ФБиХ није омо гу ће но чак ни 
оства ри ва ње фор мал них пра ва која су му дата. Очи-
глед на је нерав но прав ност Срба у ФБиХ са Бошња ци ма 
и Хрва ти ма који живе у Репу бли ци Срп ској. Зна чај ни-
ји повра так срп ских избе гли ца и даље није забе ле жен. 
Тако ђе, наци о на ле кво те, засно ва не на у свим дру гим 
при ли ка ма толи ко бра ње ном, дав ном попи су из 1991. 
годи ну, нај че шће нису пошто ва не у слу ча ју Срба у 
Феде ра ци ји Босне и Хер це го ви не.

Избо ри одр жа ни у окто бру 2018. отво ри ли су пита-
ње засту пље но сти и пра ва оста та ка срп ског наро да 
који живи у ФБиХ. У месе ци ма после избо ра у меди-
ји ма су обја вљи ва не ста ти сти ке слич не садр жи не као 
и рани је. Тако се у ново фор ми ра ној вла ди Кан то на 
Сара је во15 нашао само један Србин. У акту ел ној Вла ди 
Унско-сан ског кан то на16 нема нијед ног Срби на мини-
стра. У адми ни стра ци ји Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва Унско-сан ског кан то на је запо сле но само 1,74 
одсто Срба, иако су Срби чини ли пре ко 30 одсто ста-
нов ни штва 1991. годи не.  У МУП-у Кан то на Сара је во 
је запо сле но 3,04 одсто Срба, док су Срби у тој обла-
сти 1991. годи не чини ли око 30 одсто ста нов ни штва. У 
адми ни стра тив ним слу жба ма у 70 општи на Феде ра ци-

15  Каби нет чине пре ми јер кан то на и два на ест кан то нал них 
мини ста ра.

16  Пре ми јер кан то на и девет мини ста ра.
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је БиХ  запо сле ни Срби чине про це нат који је на нивоу 
ста ти стич ке гре шке. Изу зе так пред ста вља ју општи не 
Дрвар, Гра хо во, Босан ски Петро вац и Гла моч.17 Одбор 
за зашти ту пра ва Срба у Феде ра ци ји БиХ  навео је да 
пре ма  изве шта ју омбуд сма на, у Мини стар ству уну тра-
шњих посло ва Феде ра ци је БиХ нема нијед ног Срби на 
на руко во де ћим пози ци ја ма.18 Пред се да ва ју ћи Саве та 
мини ста ра БиХ Денис Зви здић, пози ва ју ћи се на подат-
ке из спе ци јал ног извје шта ја инсти ту ци је омбуд сма на 
за људ ска пра ва БиХ о наци о нал ној и пол ној струк ту-
ри запо сле них у поли циј ско-сигур но сним аген ци ја-
ма БиХ, нагла сио је да су Бошња ци мање засту пље ни 
него што би тре ба ло зато што је само њих 18  на руко-
во де ћим пози ци ја ма у Мини стар ству уну тра шњих 
посло ва Репу бли ке Срп ске.19 На дру гој стра ни, пре ма 
истом извје шта ју, у Мини стар ству уну тра шњих посло-
ва Кан то на Сара је во од 19 руко во де ћих пози ци ја нема 

17  Rade Jokić, “SRBI  NE  MOGU DA SE ZAPO SLE U Fede ra ci-
ji BiH se krši pra vo na posao za pri pad ni ke srp skog naro da”, BLIC, 
09.01.2019.,https://www.blic.rs/vesti/repu bli ka-srp ska/srbi-ne-
mogu-da-se-zapo sle-u-fede ra ci ji-bih-se-krsi-pra vo-na-posao-za-pri-
pad ni ke/3nemcc0 , (сајт посе ћен, 16. 07. 2019.).

18  “U MUP-u Fede ra ci je BiH nema Srba na ruko vo de ćim pozi ci ja-
ma”, Tanjug, 04. jun 2019., http://www.rtv.rs/sr_lat/region/u-mup-
u-fede ra ci je-bih-nema-srba-na-ruko vo de cim-pozi ci ja ma_1022744.
html , (сајт посе ћен, 16. 07. 2019.)

19  SPE CI JAL NI IZVJEŠ TAJ O NACI O NAL NOJ I SPOL NOJ STRUK TU RI 
ZAPO SLE NIH U POLI CIJ SKO-SIGUR NO SNIM AGEN CI JA MA U BOSNI I HER-
CE GO VI NI, Insti tu ci ja ombud sme na/ombud sma na za ljud ska pra va 
Bosne i Her ce go vi ne, Banja Luka, april 2018. godi ne, 30.
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нијед ног Срби на. У Мини стар ству уну тра шњих посло ва 
Босан ско –по дрињ ског кан то на од 33 руко вод на рад ни-
ка нема нијед ног Срби на. У Мини стар ству уну тра шњих 
посло ва Сред њо бо сан ског кан то на од 23 руко вод на 
рад ни ка нема нијед ног Срби на. У Мини стар ству уну-
тра шњих посло ва Хер це го вач ко-нере тван ског кан то на 
нема нијед ног Срби на на руко во де ћим пози ци ја ма. У 
Мини стар ству уну тра шњих посло ва Унско-сан ског кан-
то на од 42 руко во де ћа рад ни ка само је један Србин. У 
Феде рал ној упра ви поли ци је од  14 руко во де ћих рад-
ни ка је само један Србин на руко во де ћој пози ци ји. У 
Мини стар ству уну тра шњих посло ва Зенич ко-добој ског 
кан то на од 58 руко вод них рад ни ка само су два Срби на. 
У Мини стар ству уну тра шњих посло ва Тузлан ског кан-
то на од 99 руко вод них рад ни ка само су 3 Срби на.20

Вла да Хер це го вач ко-нере тван ског кан то на је 
фебру а ра 2019. завр ши ла при јем 140 при прав ни ка, 
међу који ма је био само један Србин. Кра јем 2015. 
годи не завр шен је ком пле тан кон курс за поправ ку 
51 стам бе не једи ни це у гра ду Моста ру. Чети ри годи-
не касни је нити један стан није био завр шен. Ради се 

20  “Odbor za zaš ti tu pra va Srba u Fede ra ci ji BiH rea go vao na Zvi-
zdi će vu izja vu, U ruko vod stvu MUP-a FBiH nema nijed nog Srbi na”, 
Info bi rac, 4. juni 2019., http://info bi rac.net/2019/06/04/odbor-za-
zasti tu-pra va-srba-u-fede ra ci ji-bih-rea go vao-na-zvi zdi ce vu-izja-
vu-u-ruko vod stvu-mup-a-fbih-nema-nijed nog-srbi na/ , (сајт посе-
ћен, 16. 07. 2019.);  SPE CI JAL NI IZVJEŠ TAJ O NACI O NAL NOJ I SPOL NOJ 
STRUK TU RI ZAPO SLE NIH U POLI CIJ SKO-SIGUR NO SNIM AGEN CI JA MA U 
BOSNI I HER CE GO VI NI, Insti tu ci ja ombud sme na/ombud sma na za ljud-
ska pra va Bosne i Her ce go vi ne, Banja Luka, april 2018. godi ne, 38-47
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о про јек ти ма који се одно се на избе гла лица Срби је, 
Црне Горе и Хрват ске.21 

Наста вље но је са прак сом да се Бошња ци, Хрва ти 
и Срби «поли тич ки Бошња ци» кан ди ду ју као пред став-
ни ци срп ског наро да. Уме сто 17 деле га та срп ске наци о-
нал но сти у зако но дав ну уста но ву Феде ра ци је БиХ иза-
бра но је само 14, а да апсурд буде већи, само чети ри 
су из реда срп ских стра на ка, а сви оста ли дола зе из 
про бо сан ских.22 Поста вља ло се пита ње леги тим но сти 
кон сти ту и са них орга на демо крат ске вла сти у Феде ра-
ци ји БиХ.23 Зани мљи во је да је кан ди да ти ма само про-
гла ше ним Срби ма у Бошњач ким, али и неким меди ји ма 
бли ским САД и поје ди ним држа ва ма ЕУ, често при пи-
си ва на вели ка гра ђан ска врли на. Они су про гла ше ни 
за заступ ни ке демо кра ти је и отво ре ног дру штва. Тре-
ба се, међу тим, под се ти ти да исти меди ји нису тако 

21  Snje ža na Karić, MJE STO ZA UMI RA NJE Srbi u Fede ra ci ji BiH 
sve de ni na STA TI STIČ KU GREŠ KU, Srp ska in fo, 10.04.2019., https://
srp ska in fo.com /mje sto-za-umi ra nje-srbi-u-fede ra ci ji-bih-sve de ni-
na-sta ti stic ku-gre sku/ , (сајт посе ћен, 16. 07. 2019.) 

22  Д. Ста ни шић, “Срби „мањи на” у Клу бу Срба”, Poli ti ka, 
25.02.2019., http://www.poli ti ka.rs/scc/cla nak/423550/Srbi-manji-
na-u-Klu bu-Srba , (сајт посе ћен, 16. 07. 2019.); “Koor di na ci ja Srba 
Mostar: Dele ga ti u FBiH da podr že pred stav ni ke koje su bira li Srbi”, 
Srna, 22.03.2019., https://www.neza vi sne.com/novo sti/bih/Koor di-
na ci ja-Srba-Mostar-Dele ga ti-u-FBiH-da-podr ze-pred stav ni ke-koje-
su-bira li-Srbi/529282 , (сајт посе ћен, 16. 07. 2019.).

23  «Nema skupštin ske veći ne za for mi ra nje vla sti u FBiH”,  
TANJUG ,11.06.2019.,ht tps://www.b92.net/info/vesti/ index.
php?y y y y=2019& mm= 06 & dd=11& nav_ cate gor y=167& nav_
id=1553763 ,  (сајт посе ћен, 16. 07. 2019.)
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раз ми шља ли о Бошња ци ма и Хрва ти ма кан ди да ти ма 
СНСД-а. Пре непу не три деце ни је избор Мило ше ви ћу 
ода ног Албан ца, Сеј де Бај ра мо ви ћа, у пред сед ни штво 
СФР Југо сла ви је, мно ги посма тра чи, који су живе ли 
изван Срби је и Југо сла ви је, виде ли су као крше ње пра-
ва Алба на ца али и дру гих југо со вен ских репу бли ка, 
које ваљ да без већи не у саве зним уста но ва ма окре ну-
те про тив Бео гра да нису могле да оста ну у зајед нич-
кој држа ви.24 Дело ва ње Срба - бошњач ких и босан ских 

24  Mari ja Arna u to vić, “Ko su ‘auten tič ni’ Srbi, ‘legi tim ni’ Hrva-
ti i ‘pra vi’ Boš nja ci?”, Radio Slo bod na Evro pa, 27. febru ar/velja-
ča, 2019.,https://www.slo bod na e vro pa.org /a/bih -bosnja ci-hrva-
ti-srbi/29793782.html , (сајт посе ћен, 16. 07. 2019.);  JOŠ JEDAN 
‘HRVAT’ IZA BRAN U DOM NARO DA PAR LA MEN TA FEDE RA CI JE 
BIH U Skupšti ni Bosan sko-pod rinj ske župa ni je gla sao je za samo-
ga sebe, Hina, 05.02.2019., https://www.jutar nji.hr/vije sti/svi jet/
jos -jedan-hrvat-iza bran-u-dom-naro da-par la men ta-fede ra ci je-bih-
u-skup sti ni-bosan sko-pod rinj ske-zupa ni je-gla sao-je-za-samo ga-
sebe/8348810/ , (сајт посе ћен, 16. 07. 2019.); Milan Duno vić, pot-
pred sed nik FBiH, “Milan Duno vić za N1: Puzi ga ća naj ve ći Hrvat među 
Srbi ma”, N1, 20.07.2018., https://www.youtu be.com/watch?v=d1G-
bYX20A_4, (сајт посе ћен, 16. 07. 2019.); Atla gić, SDP, “Atla gić odbio 
mje sto dopred sjed ni ka Zastup nič kog doma iz reda srp skog naro da”, 
Ero.tel, 16/07/19, https://ero.tel/bih/atla gic-odbio-mje sto-dopred-
sjed ni ka-zastup nic kog-doma-iz-reda-srp skog-naro da/ , (сајт посе-
ћен, 16. 07. 2019.); “Hrvat će sutra biti iza bran kao Srbin u vod stvo 
Par la men ta FBiH?!”, Kru plja ni.ba, 15. Jula 2019., https://kru plja ni.
ba/bih /hrvat-ce-sutra-biti-iza bran-kao -srbin-u-vod stvo-par la men-
ta-fbih.html , (сајт посе ћен, 16. 07. 2019.); “Srp ska lista osvo ji la tri 
man da ta u Livanj skom kan to nu”, Srna, 22.10.2018., https://www.
neza vi sne.com/novo sti/bih/Srp ska-lista-osvo ji la-tri-man da ta-u-
Livanj skom-kan to nu/504097 , (сајт посе ћен, 17. 07. 2019.)
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наци о на ли ста, пред ста вља но је у Феде ра ци ји БиХ и у 
поје ди ним држа ва ма ЕУ и САД као при ци пи јел но. 

Неза ми сли во је да у меди ји ма какви су Радио сло бод на 
Евро па или Дој че веле, било који зло чин који су почи ни ле 
срп ске вој ске буде на било који начин ума њен или рела-
ти ви зо ван. Тај се прин цип и даље не одно си на зло чи не 
пре ма Срби ма. Тако колум нист ки ња сара јев сог Осло бо
ђе ња, која је радо пре но ше на на овим меди ји ма, наво ди 
како је етнич ко чишће ње Срба из сара јев ских општи-
на извр ше но по нало гу Срп ске демо крат ске стран ке.25 
Иста нови нар ка пои гра ва се погрд ним име ном за Србе 
како би кри ти ко ва ла срп ску поли тич ку опци ју.26  

Током 2018.-2019. није дошло до побољ ша ња поли-
тич ких али ни дру гих пра ва срп ског наро да у Феде ра-
ци ји БиХ. Тре ба, међу тим, нагла си ти да су вла сти Репу-
бли ке Срп ске и Репу бли ке Срби је биле анга жо ва не на 
поли тич ком орган зо ва њу Срба у ФБиХ. На избо ри ма су 
поли тич ке сна ге срп ског наро да биле обје ди ње не у Срп-
ској листи. Срп ска листа се поја ви ла на избо ри ма у све га 
чети ри од два на ест избор них једи ни ца у ФБиХ. У поре-
ђе њу уде ла Срба у ста нов ни штву ФБиХ, пре ма Попи су из 

25  Gor da na KATA NA, «JEDI NA ISTI NA O ODLA SKU SRBA IZ 
SARA JE VA PRI JE 23 GODI NE: Etnič ko čiš će nje po nared bi SDS-a”, 
Info ra dar,  18/03/2019, https://info ra dar.ba/jedi na-isti na-o-odla sku-
srba-iz-sara je va-pri je-23-godi ne-etnic ko-cisce nje-po-nared bi-sds-a/ 
, (сајт посе ћен, 16. 07. 2019.)

26  Gor da na KATA NA, «Pap ci se više ne kupu ju, sami se nude”, 
Oslo bo dje nje, 9. novem bar 2018., https://www.oslo bo dje nje.ba/dosjei/
kolum ne/pap ci-se-vise-ne-kupu ju-sami-se-nude-407358 , (сајт посе-
ћен, 16. 07. 2019.) 
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2013. годи не, за срп ске стран ке (пре све га Срп ску листу) 
гла са ло је 4,7 пута мање бира ча.27 За то вре ме ује ди ње не 
бошњач ке стран ке има ле су кан ди да те у свим избор ним 
једи ни ца ма Репу бли ке Срп ске. У одно су на број Бошња-
ка из Попи са из 2013. за њих је гла са ло 3,2 пута мање.28 
Хрват ске стран ке су, макар кад је реч о опо зи ци о ном 
ХДЗ-1990., има ле кан ди да те у већи ни избор них јед ни ца 
РС, али су доби ле 7,1 пута мање гла со ва у одно су на удео 
Хрва та у ста нов ни штву РС пре ма Попи су из 2013. годи-
не.29 Дакле, при мет на је сла би ја орга ни за ци ја Срба. Срп-
ски народ је добио три посла ни ка у Скуп шти ни Кан то на 
број 10 (где се нала зе Дрвар, Гра хо во и Гла моч, општи-
не са већин ским срп ским ста нов ни штвом), али у Пар ла-
мент ФБиХ нису ушли аутен тич ни пред став ни ци срп ског 
наро да, за раз ли ку од Репу бли ке Срп ске где су пот пред-
сед ни ци репу бли ке и Народ не скуп шти не данас аутен-
тич ни прред став ни ци бошњач ког и хрват ског наро да, у 
ФБиХ ће на тим мести ма и даље бити Бошњац ци, Хрва ти 
или Срби - босан ски наци о на ли сти.   

27   Укуп но бира ча: 3,352,933 у БиХ, у ФБиХ 2,092,336 бира ча а у 
РС 1,260,597.  Иза шло је  у БиХ  53.36%,  ФБиХ 51.25% и  РС 57.30% 
- 1,789,125 у БиХ;  у ФБиХ 1,072,322.  и  РС иза шло 722,322. У ФБиХ 
Срби чине 2,55% ста нов ни штва. Срба би пре ма овом попи су тре-
ба ло да иза ђе 27,344, а  за срп ске стран ке гла са ло је 5,771

28  У РС Бошња ци чине14,1% ста нов ни ка. Бошња ка у РС би тре-
ба ло да у скла ду са изла зно шћу на избо ре иза ђе око 101,847, а за 
бошњач ке и про бо сан ске стран ке  гла са ло је њих 31,000.

29  Хрва ти у РС чине 2,43%  ста нов ни ка, те би у скла ду са изла-
зно шћу тре ба ло да их на избо ре иза ђе 15,552.  За хрват ске стран-
ке гла са ло је њих 2,188.
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ИЗВЕ ШТАЈ О ПОЛИ ТИЧ КИМ ПРА ВИ МА СРП СКОГ 
НАРО ДА У ЦРНОЈ ГОРИ ЗА 2018-2019. ГОДИ НУ

Про гон опо зи ци је у Црној Гори
  
Након две годи не суђе ња за навод ни поку шај држав-

ног уда ра на дан пар ла мен тар них избо ра 2016. годи не, 
про цес је завр шен 28. мар та 2019.  Пет неде ља касни је, 
9. маја 2019. , Суд ско веће Вишег суда у Под го ри ци про-
гла си ло је све опту же не за слу чај теро ри зма на избор ни 
дан у Црној Гори окто бра 2016. кри вим. Вође опо зи ци о-
ног Демо крат ског фрон та Андри ју Ман ди ћа и Мила на 
Kнежевића осу ди ло је на по пет годи на затво ра. Одбор 
за одбра ну Ман ди ћа, Кне же ви ћа и оста лих из Бео гра-
да одр жао је кон фе рен ци ју за нови на ре овим пово-
дом у Бео гра ду при чему се обра тио и писме но свим 
над ле жним међу на род ним орга ни за ци ја ма: „Сва ко ко 
је имао при ли ке да се упо зна са про це сом, зна да је 
то изру ги ва ње прав ди. На пре ко 200 рочи шта тужи лац 
Кат нић и суди ја Муго ша поку ша ли су да гру пу обич ног 
све та спо је са гру пом опскур них све до ка. На кра ју су 
сви они спо је ни са поли тич ким пред став ни ци ма срп-
ског наро да“, иста као је на кон фе рен ци ји за нови на ре 
Чедо мир Антић. Про цес, пре ма њего вим речи ма, није 
био ни регу ла ран ни зако нит, посто је инди ци је да су 
опту же ни муче ни у при тво ру, а нечу ве но је да је опту-
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же ни ма  буде нуђе на сло бо да ако при ста ну на сарад-
њу и све до че про тив оста лих. При том, крун ски све док, 
Алек сан дар Син ђе лић, је након бега из Црне Горе, опо-
вр гао сво је све до че ње. Антић дода је да је црно гор ски 
режим од 2001, када је схва тио да је Срби ја на путу 
демо кра ти за ци је и да не може више на рачун навод-
ног суко ба са Мило ше ви ћем да доби ја подр шку из САД 
и ЕУ, радио на систе мат ском обес пра вљи ва њу срп ског 
наро да у Црној Гори. „Срп ски народ је при хва тио све, 
при хва тио је рефе рен дум и оно што је после тога про-
и за шло, а добио је пот пу ну нега ци ју сво јих мањин ских, 
а сада види мо и људ ских пра ва“, закљу чио је Антић. 
Мати ја Бећ ко вић је нагла сио да Црна Гора, као и соци-
ја ли стич ка Југо сла ви ја у пери о ду пре него што је поста-
ла међу на род но при зна та, кори сти при ли ку да се пре 
него што поста не чла ни ца ЕУ и прав на држа ва обра чу-
на са срп ским наро дом. „У том поду хва ту није једи на и 
она кори сти ту јед ну поја ву обра чу на ва ња са Срби ма 
на ширем пла ну. Таквих суђе ња је било и рани је, али не 
сећам се да је неко ко је опту жен за нај те жа кри вич на 
дела тај који суди дру ги ма“, каже Бећ ко вић.

  Ни сва наве де на деша ва ња нису била довољ на вла-
сти ма у Бео гра ду да про ме не поли ти ку пре ма Ђука-
но ви ће вом режи му. Кра јем маја дво ји ца пред сед ни ка 
гво о ри ла су о добрим одно си ма и нео п ход но сти зва-
нич них сусре та, док су се, по сазна њи ма под го рич ких 
Вије сти поно во нефор мал но саста ли у Бео гра ду сре ди-
ном јуна. 
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Ста тус Митро по ли је Црно гор ско при мор ске, 
Срп ске пра во слав не цркве

Про ле ћа 2019. годи не, поја ча ни су и поста ли уче-
ста ли ји при ти сци на СПЦ у Црној Гори. Пре све га, пред-
сед ник Црне Горе Мило Ђука но вић оштро је кри ти ко-
вао Митро по ли ју Црно гор ско-при мор ску, а хај ци су се 
при дру жи ва ли и науч ни ци, кул тур ни рад ни ци, глум ци, 
дипло мат ски пред став ни ци...Вла да Црне Горе је сре-
ди ном маја, после чети ри годи не рада, усво ји ла Пред-
лог зако на о сло бо ди веро и спо ве сти, који је код СПЦ 
иза звао јав но, оштро про ти вље ње. Митро по ли ја црно-
гор ско-при мор ска закон дожи вља ва као “анти вер ски”, 
сма тра да је усме рен про тив СПЦ у Црној Гори, да је 
поли ти ка вла сти “оти ма ње хра мо ва и пљач ке цркве 
имо ви не са зло ко бо ним и неса гле ди вим после ди ца ма”. 
Таква пору ка посла та је са сабо ра у Под го ри ци, коме 
је при су ство ва ло више хиља да вер ни ка из свих кра је-
ва Црне Горе. Одред бе пред ло га зако на пред ви ђа ју да 
све вер ске зајед ни це у Црној Гори мора ју да дока жу да 
су пре 1918. годи не биле вла сни це цркве имо ви не, ина-
че ће им она бити оду зе та, тач ни је наци о на ли зо ва не и 
про гла ше на држав ном, што је иза зва ло оштро про ти-
вље ње Митро по ли је и јав но сти.

Пред сед ник Црне Горе Мило Ђука но вић обра тио се 
чла но ви ма сво је стран ке на три би ни у Ник ши ћу 8. јуна 
ове годи не, и опту жио је Срп ску пра во слав ну цркву 
(СПЦ) да поку ша ва да чува инфа струк ту ру ,,вели ке 
Срби је“ и да оме та европ ски пут Црне Горе, те наја вио 
обно ву Црно гор ске пра во слав не црка ве (ЦПЦ) коју је 
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овог пута назвао “Пра во слав на црква Црне Горе”. Ђука-
но вић, пред сед ник Демо крат ске пар ти је соци ја ли ста, 
опту жио је СПЦ да поку ша ва да опстру и ше европ ска 
хте ња и амби ци је савре ме ног црно гор ског дру штва, 
тру де ћи се да тако чува ју свој вер ски моно пол у Црној 
Гори. “СПЦ жели да се опстру и ше успо ста вља ње прав-
не држа ве и да и даље наста ви да кори сти оно што јој 
се не при па да сагла сно прав ном систе му држа ве. На 
тај начин поку шај да испра ви оно што су, како то они 
мисле, крат ко ви де ово вре ме не поли ти ке. Да држа ве 
наста ју и неста ју, а црква је ста ри ја од све га тога”, рекао 
је Ђука но вић. Он је на избор ној кон фе рен ци ји ДПС-а у 
Ник ши ћу опту жио СПЦ да данас у Црној Гори поку ша ва 
да чува инфра струк ту ру вели ке Срби је, дода ју ћи да је 
“при ча о пре ко гра нич ним епар хи ја ма супрот на основ-
ним прин ци пи ма пра во слав не орга ни за ци је сву да у 
све ту”. Он каже да ће врло пре да но ради ти на “обно-
ви ауто ке фал не ЦПЦ у пот пу ном дослу ху са основ ним 
прин ци пи ма на који ма почи ва демо крат ска Црна Гора 
“. Ђука но вић је додао да неће дозво ли ти да “савре ме-
на Црна Гора живи под дик та том јед не вер ске орга-
ни за ци је која пред ста вља реликт про шло сти, иако не 
може да схва ти да је то вре ме одав но про шло”. “Ста ње 
у Црној Гори је боље него дру где, али као што види-
мо, ни овде наши про тив ни ци не јења ва ју, било да се 
јавља ју као опо зи ци ја, пара по ли тич ке орга ни за ци је у 
фор ми навод но неза ви сних меди ја, невла ди них и вер-
ских орга ни за ци ја”, рекао је Ђука но вић.  Митро по лит 
Амфи ло хи је, имао је спре ман одго вор: “Након што су 
све рас пар ча ли и рас про да ли хоће да оти ма ју цркве ну 
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имо ви ну како би је раз де ли ли сво јој мафи ји.”, изја вио 
је након сабо ра у Под го ри ци са ког су Митро по ли ја и 
њене три епар хи је затра жи ле од Вла де Црне Горе да 
пову че Пред лог зако на о сло бо ди веро и спо ве сти, који 
на нов начин уре ђу је пита ње цркве не имо ви не. Митро-
по лит Амфи ло хи је сма тра да Ђука но вић “због свог его-
и зма хоће да рас пар ча ва и дели цркве ну имо ви ну, јер 
је само то оста ло у Црној Гори што нису оте ли и поде ли-
ли”. Он је изнео и нада ње да ће црно гор ска власт бити 
довољ но разум на да пову че овај пред лог зако на, јер би 
Црна Гора у супрот ном “дота кла дно”.

“Пред Богом смо се закле ли и сабор но заве то ва-
ли да ћемо чува ти, обна вља ти и бра ни ти сво је све ти-
ње. Ако усво је ова кав закон, тако ће и бити”, рекао је 
Амфи ло хи је.

Митро по ли ја црно гор ско-при мор ска (МЦП) пра ти-
ће импле мен та ци ју мишље ња Вене ци јан ске коми си је 
о Пред ло гу зако на о сло бо ди веро и спо ве сти у Црној 
Гори и обра ти ће пажњу да не дође до било каквих 
поку ша ја зло у по тре бе тог мишље ња, пору чио је данас 
про то је реј-ста вро фор Вели бор Џомић. Џомић, који је 
и коор ди на тор Прав ног саве та МЦП, рекао је да пред-
сто ји вели ки и озби љан зада так да се мишље ње Вене-
ци јан ске коми си је о поје ди но сти ма импле ме ти ра у тај 
пред лог зако на. “Посве ти ће мо вели ку пажњу томе да 
не дође до било каквих поку ша ја зло у по тре бе оног 
што је напи са но у мишље њу Вене ци јан ске коми си је”, 
пору чио је Џомић.

Вене ци јан ска коми си ја обја ви ла је мишље ње о 
пред ло гу овог зако на  које је, како је саоп ште но, вла да 
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дожи ве ла као вео ма пози тив но, док је Џомић пору чио 
да је МЦП била у пра ву и да се пре ма том мишље њу 
имо ви на цркве не може прек њи жа ва ти на дру ге вла-
сни ке без одлу ка суда. Ново сад ски фило зоф, лин гви-
ста и про фе сор уни вер зи те та, Милен ко Перо вић, дао 
је интер вју за Викенд нови не почет ком јуна ове годи не, 
у коме је изнео сво је мишље ње о Срп ској пра во слав ној 
цркви.  Интер вју је оби ман, а један део ћемо цити ра ти 
зато што је инди ка ти ван: ,,Нео бич но је да се пред лог 
овог зако на ста вља у офи ци јел ну про це ду ру целих три-
на ест годи на након рефе рен дум ске обно ве држав не 
само стал но сти Црне Горе. Није могу ће доку чи ти ваљан 
поли тич ки раз лог зашто енту зи ја зам суве ре ни стич ке 
побе де на рефе рен ду му није иско ри шћен да овај закон 
доне се одмах након доно ше ња држав ног Уста ва. Закон-
ско реша ва ње ста ту са пра во слав них вер ских зајед ни ца 
по сво јим духов ним, поли тич ким и морал ним после-
ди ца ма у црно го р ском дру штву по важно сти је одмах 
по про це ни устав не вери фи ка ци је црно гор ске држав-
не неза ви сно сти. По мом суду, гле да но са ста но ви шта 
црно гор ског суве ре ни зма, изгу бље но је дра го це них 
три на ест годи на. Те годи не је иско ри стио Амфи ло хи је 
Радо вић да агре сив но, лука во и вешто уко ре ни инте-
ре се Срп ске пра во слав не цркве и да јој у Црној Гори 
обез бе ди пози ци ју какву она ника да пре није има ла. 
Од Црне Горе је начи нио голе му крсти о ни цу.“

Почет ком јуна ове годи не, дво је људи из обла сти јав-
ног живо та тако ђе су упу ти ли вер бал не прет ње и напа-
ли вер ни ке Срп ске пра во слав не Цркве у Црној Гори. 
Мир на Ник че вић, дипло мат ски пред став ник Црне Горе 
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у Тур ској оштро је напа ла пре ко дру штве них мре жа 
срп ске вер ни ке, а њеним напа ди ма се при дру жио и глу-
мац Зоран Вујо вић. Мир на Ник че вић, савет ни ца у кон-
зу лар ном пред став ни штву у Анка ри, себе карак те ри ше 
да је ,,за теко ви не црно гор ских либе ра ла“, 17.јуна теку-
ће годи не, митро по ли та Амфи ло хи ја вре ђа ла је на свом 
феј сбук про фи лу, Храм Хри сто вог вас кр се ња у Под-
го ри ци назва ла је ,,Срам“, Србе је у сво јим посто ви ма 
озна а ва као ,,чет ни ке“ а пре ти ла је оку пље ни ма како би 
,,запа ли ла сву сто ку у хра му“. Мини стар ство ино стра-
них посло ва Црне Горе огра ди ло се од њених ста во ва.

Слич ним путем је кре нуо и глу мац Црно гор ског 
народ ног позо ри шта, Зоран Вујо вић. Он је на свом феј-
сбук про фи лу нај бру тал ни је извре ђао срп ски народ 
речи ма: ‘’Схва ти те древ на Срп чад да сте поре клом из 
Црне Горе, до јед но га ј * бено га ... Схва ти те од Цети-
ње, Жабља ка Црно је ви ћа, Дукље, оба ла Риб ни це, 
да сте пони кли и поср ну ли одав де , мај ку вам ј * бем 
отров ну, издај нич ку ... Који ваши Хра мо ви, мај ку вам 
ј * бем ненор мал ну до јед но га, иди о ти исфру стри ра-
ни.”  Вујо вић је наста вио са увре да ма: “На шта је личи-
ла кели ја Све тог Васи ли ја Остро шког, од ње сте напра-
ви ли, мај ку вам ј * бем вели ко ни штав ну”, наста вио је 
да вре ђа глу мац Црно гор ског народ ног позо ри шта док 
Србе карак те ри ше речи ма: “Незна ли це”,”Изро ди”... 
  ,,Не могу од вас у Мана стир Цетињ ски ући ништа ви ла 
нијед на. Пали ли су Тур ци мана стир Цетињ ски незна ли-
це, али га нико никад пре у зео није, св. Петар Цетињ-
ски кидао вама изро ди гла ве и носе ве...Не поту ри це..
Тур ци су били про тив ни ци достој ни бор бе, ваша бор-
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ба сме ћа ри нијед ни, доле сцен ти, загор ча ва живот сви-
ма на овим про сто ри ма годи на ма уна зад...“ Нису ове 
отров не речи, пуне мржње, мишље ње јед ног глум ца, 
поје дин ца, то је нажа лост воде ћа и пожељ на поли тич-
ка ман тра којом се слу жи вла да ју ћа поли тич ка опци ја, 
Срби су по њихо вом мишље њу ску пи на пре ма којој су 
све речи и прет ње и ома ло ва жа ва ња дозво ље на.     

     

Забра на ула ска срп ским инте лек ту ал ци ма 
у Црну Гору

Пре ход ну годи ну, као про ме на у одно су на рани је, 
обе ле жи ла је забра на ула ска у Црну Гору четво ри ци 
срп ских инте лек ту а ла ца. Црно гор ска Гра нич на поли-
ци ја је 1. новем бра 2018. годи не доне ла је одлу ку по 
којој је забра њен ула зак у Црну Гору – ака де ми ку Мати-
ји Бећ ко ви ћу, др Алек сан дру Рако ви ћу, Проф др Деја ну 
Миро ви ћу и Проф. др Чедо ми ру Анти ћу. У саоп ште њу 
које су изда ли наво ди се да је реше ње доста вље но свим 
ста ре ши на ма Гра нич не поли ци је, у коме се наво ди да 
истак ну ти Срби “ника ко не сме ју да уђу у земљу, јер 
угро жа ва ју наци о нал ну сигур ност Црне Горе”. Срп ски 
инте лек ту ал ци су били наја вље ни као говор ни ци на 
обе ле жа ва њу сто ти ну годи на од Под го рич ке скуп шти-
не. Зва нич на Срби ја је реа го ва ла мла ко и нефор мал-
но. Пред сед ник репу бли ке Алек сан дар Вучић позвао је 
теле фо ном Анти ћа, Бећ ко ви ћа, Миро ви ћа и Рако ви ћа, 
и пру жио им усме ну подр шку. Изо ста ла је систем ска, 
инсти ту ци о нал на реак ци ја држа ве. Мио драг Лин та, 
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пред сед ник Одбо ра за дија спо ру и Србе у реги о ну у 
Народ ној скуп шти ни Репу бли ке Срби је позвао је црно-
гор ски режим да пре ста не са анти срп ском поли ти ком, 
одно сно да пову че ту анти ци ви ли за циј ску одлу ку.

19. јула 2019. годи не огла сио се црно гор ски мини-
стар уну тра шњих посло ва Мевлу дин Нухо џић, који је 
изја вио да не посто ји било каква забра на ула ска срп-
ским инте лек ту ал ци ма у Црну Гору. Прак са је пока за-
ла да је забра на на сна зи, јер је Дејан Миро вић вра ћен 
са гра нич ног пре ла за у децем бру 2018. годи не, када је 
ишао у поро дич ну посе ту у Црну Гору.

Школ ство, језик, писмо

Под се ћа мо да су још рани је из школ ских уџбе ни-
ка избри са ни Све ти Сава, Јован Јова но вић Змај, Бран ко 
Ради че вић, Мило рад Павић...Про фе сор Весе лин Мато-
вић, аутор неко ли ко зна чај них дела, свој рад је, изме ђу 
оста лог посве тио раз от кри ва њу неи сти на које се нала зе 
у посто је ћим уџбе ни ци ма у Црној Гори. Мато вић гово ри о 
очи глед ним фал си фи ка ти ма исто ри је: „На при мер, иде-
о ло ге ма и аги те ма, почев ши од тврд ње да је ’црно гор ска/
зет ска редак ци ја прва редак ци ја ста ро сло вен ског јези ка 
из које се касни је наста ле босан ска и срп ска’, или да су 
Миро сла вље во јеван ђе ље писа ла два писа ра: Вар се ме ле он 
и Гри го ри је, да је Вар се ме ле он био Црно го рац/Зећа нин, 
а Гри го ри је Србин/Раша нин, да је Вар се ме ле он био ије-
ка вац, а Гри го ри је ека вац, те да део Јеван ђе ља који је 
писао Гри го ри је при па да срп ској, а део који је писао Вар-
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се ме ле он црно гор ској књи жев но сти.”  Мато вић дода је: 
„Слич не фал си фи ка те сре ће мо и у уџбе ни ци ма исто ри-
је, на при мер, да су Симе он Нема ња и Св. Сава огњем 
и мачем Црно гор це пре ве ли из като ли чан ства у пра во-
сла вље, или, реци мо, да је ’по наго во ру Нико ле Паши ћа 
фран цу ска вла да забра ни ла повра так кра љу Нико ли у 
Црну Гору’, те да је срп ска вој ска 1918. оку пи ра ла Црну 
Гору, итд. Таквих при ме ра нала зи мо чак и у уџбе ни ку за 
ликов но вас пи та ње. Реци мо,  испод репро дук ци је Лубар-
ди не сли ке ’Бит ка на Вуч јем долу’ упи са но је: ’Вели ча ње 
црно гор ске бор бе за сло бо ду’, а испод сли ке ’Косов ски 
бој’: ’Сли ка рев обра чун с косов ским митом.’”

30. окто бра 2018. аме рич ка оба ве штај на аген ци-
ја ЦИА иза шла је са резул та ти ма свог истра жи ва ња 
по који ма у Црној Гори срп ским јези ком гово ри 42,9% 
ста нов ни штва, а црно гор ским 37%. Срп ски језик у овој 
држа ви је систем ска гушен пошто је током све га шесна-
ест годи на број оних који гово ре срп ски језик пао за око 
јед ну тре ћи ну - са 64% на мање од 43% . По истом изве-
шта ју да су Црно гор ци изја шња ва се 45% ста нов ни штва.

Уста вом из 2007. годи не црно гор ски језик је про мо-
ви сан као “слу жбе ни језик”-”језик држа ве”, лати ни ца 
је поста ла зва нич но писмо. Ћири ли ца је пот пу но поти-
сну та, у Под го ри ци и даље има више кине ских него јав-
них нат пи са на ћири ли ци. У прак си, по Зако ну о јав ним 
испра ва ма, уко ли ко тра жи те у Црној Гори да вам лич на 
кар та буде напи са на на ћири ли ци, име и пре зи ме ће бити 
тако напи са но, али сви оста ли пода ци ће бити на лати ни-
ци.  Исто важи и за све до чан ство, где роди те љи мора ју 
напи сме но да тра же оно које није напи са но лати ни цом.



36

ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ ПРАВИМА 
СРПСКОГ НАРОДА НА ТЕРИТОРИЈИ 
КОСОВО-УНМИК ЗА 2018-2019. ГОДИНУ

Срп ски народ на тери то ри ји Косо во-УНМИК суо чен 
је током 2018. и 2019. са број ним иза зо ви ма и тешко-
ћа ма. Насто ја ња албан ског наци о нал ног покре та да, 
без обзи ра на цену, ство ри албан ску држа ву под нази-
вом «Репу бљик Косо во», одра жа ва ју се на ста ње поли-
тич ких али и гра ђан ских и људ ских пра ва тами о шњих 
Срба. Тако ђе, неде мо крат ски карак тер режи ма Алек-
сан дра Вучи ћа имао је зна чај ног одра за на ста ње пра ва 
и поли ти ку Срба са КиМ. 

Током прет ход не годи не Косо во-УНМИК је про тив-
но рани јим спо ра зу ми ма успо ста ви ло регу лар ну вој ску. 
Пре го во ри из окви ра «Бри сел ског про це са» су пре ки-
ну ти. Једи ни сег мент спо ра зу ма из 2013. који до сада 
није испу њен јесте упра во ства ра ње Зајед ни це срп ских 
општи на, коју албан ске вла сти не желе да успо ста ве.  У 
пре го ва рач ком про це су од сре ди не 2017. при мет на је 
спрем ност срп ске стра не да под усло вом раз ме не тери-
то ри ја при зна неза ви сност косов ске-албан ске држа ве. 
Албан ска стра на, подр жа на од стра не САД и дела ЕУ, 
већин ски је била одбој на пре ма било каквим уступ ци ма. 

Неу спех албан ских вла сти у При шти ни да даље афир-
ми шу про гла ше ну неза ви сност, посеб но је био оли чен у 
одби ја њу Интер по ла да при ми Косо во у сво је члан ство, 
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као и у засто ју међу ан род ног про це са при зна ва ња. 
Напро тив, насто ја ње срп ске дипло ма ти је дове ло је до 
тога да током прет ход не две годи не више држа ва пони-
шти при зна ње неза ви сно сти Косо ва, него што их је при-
зна ло. 30 Упра во зато је При шти на уве ла удво стру че не так-
се на робу из остат ка Срби је. Тиме је пре кр шен спо ра зум 
ЦЕФТ-а чији је Косо во-Унмик тако ђе пот пи сник. Санк ци је 
су уве де не и Босни и Хер це го ви ни. Током јуна 2019. Срби 
на севе ру Косо ва суо чи ли су се са неста ши ца ма основ-
них пот преп шти на.31 У знак про те ста због ова кве поли-
ти ке При шти не пред сед ни ци чети ри општи не на севе ру 
Косо ва под не ли су остав ке. Током наред них месе ци тра-
ја ла је кри за буду ћи да албан ске уста но ве нису желе ле 
да при зна ју остав ке јер је у њима спо ми ња но “Косо во и 
Мето хи ја”, тер мин који није при су тан у устав ној и закон-
ској регу ла ти ви Косо ва-Унмик.32 Када су избо ри конач-

30  Ури нам је кра јем окто бра 2017. постао прва држа ва која је 
пову кла при зна ње неза ви сно сти Косо ва. У то вре ме je 111 држа-
ва при зна ва ло неза ви сност покра ји не. До сре ди не јуна 2019. при-
знао ју је још Бар ба дос, док је при зна ње пре ма раз ли чи тим вести-
ма пову кло три на ест или десет држа ва (Сури нам, Бурун ди, Папуа 
Нова Гви не ја, Лесо то, Комо ри, Доми ни ка, Гре на да, Соло мон ска 
Остр ва, Мада га скар, Палау, а зва нич на Срби ја твр ди да су при-
зна ње уки ну ли још и Сао Томе и Прин ци пе, Либе ри ја и Гре на да).

31  Tanja Vuji sić, «»Šta kupu ju Srbi sa Koso va dok tra je «carin ski 
rat» Priš ti ne i Beo gra da»», Vice, 22 Novem bar 2018, https://www.vice.
com/rs/artic le/a3m3p5/black-fri day-na-kosov ski-nacin-kako-carin-
ski-rat-vide-u-sever noj-mitro vi ci  , (сај ту прсту пље но 18 07 2019).

32  “Opšti ne sa seve ra Koso va četi ri mese ca bez gra do na čel ni ka”, FoNet, 
23. janu a ra 2019., https://www.danas.rs/poli ti ka/opsti ne-sa-seve ra-koso-
va-ceti ri-mese ca-bez-gra do na cel ni ka/ , (сај ту прсту пље но 19 07 2019)
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но поно во рас пи са ни, при го вор на кан ди да ту ру Срп ске 
листе уло жио је пред став ник Покре та  “Само о пре де ље-
ње” у Цен трал ној избор ној коми си ји. ЦИК је зато одбио 
кан ди да ту ру. После крат ко трај ног засто ја, жал бе и при-
лич не неро зе коју је испо љи ла срп ска стра на, кан ди да ту-
ра је ипак одо бре на.33 Срп ска листа је осво ји ла нај ве ћи 
број гла со ва и власт у све чети ри општи не. Ипак, оста ла 
је чиње ни ца да се на тако важне избо ре ода зва ло мало 
гра ђа на - све га око 39%.34 Тако ђе, осим поје ди них албан-
ских пар ти ја, није било про тив кан ди да та из реда срп-
ских стра на ка.35 Побе ду су пред став ни ци Срп ске листе 
про сла ви ли тако што су се пред каме ра ма меди ја оку пи-
ли око теле фо ског апа ра та пред сед ни ка ове поли тич ке 
орга ни за ци је, Гора на Раки ћа, и скан ди ра ли “Ацо Срби-
не!”, сла ве ћи тако пред сед ни ка Репу бли ке Срби је Вучи-
ћа, који се нала зио на дру гој стра ни везе.36    

Шта ви ше, када на реги о нал ном састан ку одр жа ном 
у Сара је ву, Косо во није доби ло ста тус дру га чи ји оног 

33  “CIK potvr dio, kan di da ti Srp ske liste idu na izbo re”, RTS, 25. APR 
2019,http://www.rts.rs/page/sto ri es/sr/story/9/poli ti ka/3502553/
usvo je na-zal ba-kan di da ti-srp ske-liste-idu-na-izbo re.html,(сај ту 
прсту пље но 19 07 2019).

34  “Srp ska lista pobe di la na izbo ri ma u sve četi ri opšti ne na seve ru Koso-
va”, N1 RS, http://rs.n1info.com/Vesti/a484871/Izbo ri-za-gra do na cel ni ke-
ceti ri-opsti ne-na-seve ru-Koso va.html , (сај ту прсту пље но 19 07 2019).

35  “Опо зи ци ја са КиМ бој ко ту је избо ре на севе ру”,ТАН ЈУГ, ФОНЕТ, 
http://www.rts.rs/page/sto ri es/ci/story/1/poli ti ka/3485546/opo zi ci ja-sa-
kim -boj ko tu je-izbo re-na-seve ru-.html , (сај ту прсту пље но 19 07 2019).

36  “Rakić Vuči ću: Aco Srbi ne”, Tanjug, 19.05.2019., https://www.
youtu be.com/watch?v=6civbPyXBI8 , (сај ту прсту пље но 19 07 2019).
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пред ви ђе ног спо ра зу мом са Срби јом, косов ска стра на 
је одби ла да дође, а зва нич на Алба ни ја се са њом соли-
да ри са ла. Реак ци ја САД и ЕУ, озбиљ на и веро до стој на, 
том је при ли ком изо ста ла.  

Наста вље ни су напа ди на Србе на КиМ. Повре ме но 
је реч о насу мин чним напа ди ма на циви ле, а поне кад о 
актив но сти ма косов ске поли ци је.37 О томе је чак писа но 
у редов ном изве шта ју Стејт департ ме на посве ће ном ста-
њу људ ских пра ва.38 У овом доку мен ту наве де но је да су 
етнич ке мањи не на Косо ву угро же не и да је током прет-
ход них месе ци било око 100 напа да на Србе.39 И пари ски 
лист Фига ро јавио је о томе како су Срби на Косо ву «тре-
ти ра ни као гра ђа ни дру гог реда».40 У члан ку је наве де-

37  «НА КОСО ВУ НИ МРТВИ МА НЕ ДАЈУ МИРА”, Про ку пље на дла
ну,14.07.2019.,https://pro ku plje na dla nu.rs/koso vo/na-koso vu-ni-
mrtvi ma-ne-daju-mira-6470.htm , (сај ту прсту пље но 18 07 2019).

38  “”SRBI SU META” Oštre kri ti ke za Priš ti nu u izveš ta ju STEJT 
DEPART MEN TA, pome nut i Oli ver Iva no vić””, Tanjug,  13.03.2019., 
https://www.blic.rs/vesti/poli ti ka/srbi-su-meta-ostre-kri ti ke-za-pri-
sti nu-u-izve sta ju-stejt-depart men ta-pome nut-i-oli ver/m6z68nz, 
(сај ту прсту пље но 18 07 2019).

39  “EKS KLU ZIV NO! OVO su Srbi koje su ALBAN CI DANAS OTE LI 
na seve ru Koso va», Srbi ja Danas, 28.05.2019., https://www.srbi ja da nas.
com/vesti/koso vo/eks klu ziv no-ovo -su-srbi-koje-su-alban ci-danas-ote-
li-na-seve ru-koso va-foto-2019-05-28 , (сајт посе ћен, 18. 07. 2019.).  

40  Jean-Lou is Trem bla is  , «Au Koso vo, les Ser bes font de la résistan ce”, 
Le Figa ro, http://www.lefi ga ro.fr/inter na ti o nal/au-koso vo-les-ser bes-
font-de-la-resi stan ce-20190613 , (сајт посе ћен, 18. 07. 2019.);  “Figa ro: 
Srbi na Koso vu tre ti ra ni kao gra đa ni dru gog reda”, RTS, 14.06.2019., 
https://www.radi o kon taktplus.org/vesti/figa ro-srbi-na-koso vu-tre ti ra-
ni-kao -gra da ni-dru gog-reda/20017 , (сајт посе ћен, 18. 07. 2019.).
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но да је  током два де сет годи на од завр шет ка рата 1999. 
сру ше но чак 150 срп ских цра ва, капе ла и ман сти ра. О 
одно су пре ма Косо ву на Запа ду, међу тим, речи то гово-
ри сум ња већег дела поли ти ча ра и меди ја у ЕУ да ли ће 
шпан ски поли ти чар иза бран на висо ку дужност у уни-
ји моћи да буде објек ти ван, пошто њего ва држа ва није 
при зна ла неза ви сно Косо во.41 Они чије држа ве при зна-
ју неза ви сност Косо ва, пре ма том раз у ме ва њу прав де и 
исти не, неће бити при стра сни. Дакле, објек тив ност зах-
те ва прет ход но при зна ње про ме не гра ни ца међу ан род но 
при зна те држа ве које нису при хва ти ле УН, већи на гра ђа-
на све та и вели ки број чла ни ца свет ске орган за ци је. 

У одно си ма Бео гра да и При шти не срп ски народ на 
Косо ву и Мето хи ји био је чест посред ник и моне та. Тако 
је Алек сан дар Вучић држао један од сво јих «исто риј-
ских гово ра» у Митро ви ци, а у исто вре ме је Хашим Тачи 
посе тио језе ро Гази во де, пло вио је чам цем, а на ресто-
ран који је посе тио је касни је баче на руч на бом ба.42 

Уби ство Оли ве ра Ива но ви ћа, лиде ра опо зи ци је међу 
Срби ма, обе ле жи ло је чита ву 2018. годи ну. Одре ђен 
помак је напра вљен у јану а ру ове годи не када је косов-
ско тужи ла штво затра жи ло, а Основ ни суд у При шти ни 
неду го затим издао налог за хап ше ње Мила на Радо и-

41  Mic hael Peel, Ian Mount, “Can did Josep Bor rell faces daun ting 
agen da as EU fore ign envoy”,  Finan cial Times, 9. JULY 2019,  https://
www.ft.com/con tent/01c4bc50-9e85-11e9-9c06-a4640c9feebb , 
(сајт посе ћен, 18. 07. 2019.).

42  «Vučić: Milo še vić je bio veli ki srp ski lider, ali su nam rezul ta ti 
bili loši ji»,  Al Jaze e ra Bal kans, 09.09.2018., https://www.youtu be.com/
watch?v=5INg16FegoA ,  (сајт посе ћен, 18. 07. 2019.).
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чи ћа, као глав ног осум њи че ног за уби ство Оли ве ра 
Ива но ви ћа. 1. јула 2019. је рас пи са на и међу на род на 
потер ни ца за Радо и чи ћем, који се поред уби ства Ива-
но ви ћа тере ти и за орга ни зо ва ни кри ми нал. Уз Радо и-
чи ћа међу на род не инсти ту ци је су про ши ри ле истра гу и  
изда ле налог за хап ше ње и Звон ка Весе ли но ви ћа, дру-
гог нај у ти цај ни јег Срби на са севе ра Косо ва и Мето хи је, 
који се тере ти за орга ни зо ва ни кри ми нал, угро жа ва ње 
осо бља УН-а, иза зи ва ње опште опа сно сти, као и за уби-
ство Иви це Раја чи ћа 2014. годи не. Обо ји ца су се почет-
ком ове годи не “скло ни ли” у цен трал ну Срби ју, а често 
су при сут ни на зва нич ним мани фе ста ци ја ма СНС-а и 
Вла де Репу бли ке Срби је. Милан Радо и чић је све вре ме 
пот пред сед ник Срп ске листе, која је сто жер косов ске 
вла де, којом руко во де Рамуш Хара ди нај и Хашим Тачи.

Још један вели ки про блем за Србе на Косо ву и Мето-
хи ји пред ста вља пита ње поврат ка. Око 280.000 интер-
но расе ље них и прог на них лица са Косо ва и Мето хи је 
има при вре ме но пре би ва ли ште на тери то ри ји Срби је, 
ван Косо ва и Мето хи је. Резул та ти у про це су поврат ка у 
послед њих пет годи на више су него сла би, а сво јим домо-
ви ма вра ти ло се само 11.000 лица, од чега су све га 5.000 
Срби, с тим да их је око 4 хиља де расе ље но и прог на но у 
мар тов ском погро му, када је спа ље но 900 кућа и ста но-
ва и уни ште но више од 30 пра во слав них хра мо ва широм 
Косо ва и Мето хи је. На овај број тре ба дода ти и око 20 
хиља да интер но расе ље них лица уну тар Косо ва и Мето-
хи је који су из етнич ки мешо ви тих сре ди на пре шли у 
већин ске, ско ро јед но ет нич ке енкла ве. Број реги стро ва-
них расе ље них и прог на них лица у Срби ји је 212.781, по 
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зва нич ним пода ци ма Вла де Репу бли ке Срби је. Ови пода-
ци јасно пока зу ју да крше ње основ них зага ран то ва них 
људ ских пра ва, међу која спа да и пра во на рас по ла га ње 
и ужи ва ње имо ви не, што гаран ту је Европ ска кон вен ци ја 
о људ ским пра ви ма, кочи про цес поврат ка на Косо во и 
Мето хи ју. Немо гућ ност да се поно во дође у посед сво је 
имо ви не, као и да се оства ре дру га пра ва по Европ ској 
кон вен ци ји о људ ским пра ви ма и Резо лу ци ји СБ УН 1244 
пита ња су од при о ри те та за све чини о це који се баве и 
који ће се бави ти будућ но шћу овог дела Евро пе.

Као и у мно гим дру гим слу ча је ви ма поли тич ких пра-
ва загра нич них Срба, и у слу ча ју Косо ва је доми цил ни 
невла дин сек тор непо гре ши во дру га чи је ори јен ти сан 
од срп ских коле га. Док бео град ски Фонд за хума ни тар-
но пра во у свим при ли ка ма осу ђу је срп ски наци о на ли-
зам и рела ти ви зу је само посто ја ње срп ског држав ног 
инте ре са, косов ски насто ји да афир ми ше наци о нал ни 
циљ албан ског наро да - косов ску неза ви сност. Тако је 
Беким Бла кај, дирек тор Фон да за хума ни тар ни пра-
во Косо ва, изнео тврд њу да би Срби на Косо ву «боље 
живе ли» уко ли ко би Срби ја при зна ла неза ви сну Репу-
бли ку Косо во.43  У Срби ји је живот ни стан дард дале ко 
виши него на Косо ву и Мето хи ји, па би могло да сле-
ди и да би и Албан ци боље живе ли када би покра ји на 
поно во поста ла ауто но ми ја у окви ри ма срп ске држа ве.  

43  Jele na Petro vić, «Bla kaj: Kad bi Srbi ja pri zna la Koso vo, kosov ski 
Srbi bi bolje žive li nego sada», N1.RS, 28.03.2019., http://rs.n1info.
com/Vesti/a471755/Bla kaj-Kad -bi-Srbi ja-pri zna la-Koso vo-kosov ski-
Srbi-bi-bolje-zive li-nego-sada.html, (сајт посе ћен, 18. 07. 2019.).
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После јед не од број них акци ја навод не бор бе косов ске 
поли ци је про тив орга ни зо ва ног кри ми на ла усме ре не 
пре ма срп ским кра је ви ма на Косо ву и Мето хи ји, пред-
став ни ци Кфо ра су, баш као и након ства ра ња косов ске 
вој ске, изја ви ли да Срби ма не пре ти ника ква опа сност 
и да акци је нису усме ре не про тив њихо ве зајед ни це.44

Зва нич на Срби ја је у про те клим месе ци ма води ла 
кон тра дик тор ну и кон тро верз ну поли ти ку пре ма Косо ву-
УНМИК. Са јед не стра не она је актив но ради ла на спре-
ча ва њу даљег афир ми са ња косов ске држав но сти. На дру-
гој стра ни, јасно је ста вља но до зна ња да вла дин циљ није 
повра так покра ји не у састав Срби је, већ искљу чи во побољ-
ша ње пре го ва рач ког поло жа ја Бео гра да. Иако је у мно го 
при ли ка поно вљен став да Срби ја жели «раз гра ни че ње» са 
Косо вом, још чешће су се пред ста ви ци срп ске вла де закли-
ња ли да ће сачу ва ти суве ре ни тет на цело куп ној тери то ри-
ји држа ве и да ника да неће при зна ти неза ви сност Косо ва. 
Вести о тај ним састан ци ма врха Срби је и албан ског наци-
о нал ног покре та на Косо ву уче ста ле су током прет ход не 

44   «KFOR: Akci ja poli ci je na Koso vu nije pro tiv Srba», Alja ze e ra.Bal-
kans, 28. maj 2019., http://bal kans.alja ze e ra.net/vije sti/kfor-akci ja-poli-
ci je-na-koso vu-nije-pro tiv-srba , (сајт посе ћен, 18. 07. 2019.); OGLA SIO 
SE PRED STAV NIK KFOR NAKON FOMI RA NJA VOJ SKE KOSO VA: Srbi 
apso lut no mogu da oče ku ju našu podrš ku i zaš ti tu, Kurir,14.12.2018. ,  
https://www.kurir.rs/vesti/poli ti ka/3172909/ogla sio-se-pred stav nik-
kfor-nakon-fomi ra nja-voj ske-koso va-srbi-apso lut no-mogu-da-oce ku ju-
nasu-podr sku-i-zasti tu , (сајт посе ћен, 18. 07. 2019.)
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годи не.45 Оста вље но је мало сум ње да је посто јао тај ни 
спо ра зум две стра не о раз гра ни че њу и пот пи си ва њу “све-
о бу хват ног прав но оба ве зу ју ћег спо ра зу ма”, али је суде ћи 
пре ма мно гим изво ри ма ово спре чи ла немач ка стра на.46 

Срп ске вла сти су често зло у по тре бља ва ле косов-
ско пита ње. Опо зи ци ја је по пра ви лу ста вља на у исту 
раван са вођа ма албан ског наци о нал ног покре та на 
Косо ву и Мето хи ји.47 Вође Албан ца сли ка не су у држав-
ним меди ји ма као зло чин ци и кри ми нал ци, о који ма је 

45  Ana Ota še vić,»Taj ni pre go vo ri Vuči ća i Tači ja: Poli ti ka «dila»», 
Demo stat,  13. Oct 2018., https://demo stat.rs/sr/vesti/eks klu zi va/taj-
ni-pre go vo ri-vuci ca-i-taci ja-poli ti ka--dila-/516 , (сајт посе ћен, 18. 07. 
2019.); „Otkri ve na ‘baza’ gde se Vučić i Tači sasta ju za taj ne raz go vo re 
o pode li“, Gaze ta Express, 4. decem bra 2018., https://kos sev.info/otkri-
ve na-baza-gde-se-vucic-i-taci-sasta ju-za-taj ne-raz go vo re-o-pode li/ 
, (сајт посе ћен, 18. 07. 2019.); Omer Kara beg, “Zaš to Vučić i Tači žele 
da trgu ju teri to ri ja ma?”, MOST, 16. decem bar/pro si nac, 2018., https://
www.slo bod na e vro pa.org /a/zasto-vucic-i-taci-zele-da-trgu ju-teri to ri-
ja ma/29658156.html , (сајт посе ћен, 18. 07. 2019.); ЗАЕВ НАСЕО ПА 
ПРИ ЗНАО: Вучић и Тачи већ дого во ри ли поде лу Косо ва, Србин.инфо, 
10.07.2019., https://srbin.info/poli ti ka/zaev-naseo-pa-pri znao-vucic-i-
taci-vec-dogo vo ri li-pode lu-koso va-video/ , (сајт посе ћен, 18. 07. 2019.).

46  «Posled nja bit ka Ange le Mer kel», DW, 14.04.2019., https://
www.dw.com/sr/posled nja-bit ka-ange le-mer kel/a-48318406-0 , (сајт 
посе ћен, 18. 07. 2019.

47   «Mar ko Đurić POSLAO OŠTRU PORU KU  Hara di na ju, Đila su i 
Boš ku Obra do vi ću: Ne seki raj te se, Srbi ja ide napred brzo, pre sti žu-
ći vašu mržnju!», Pink.rs, 16. 07. 2019., http://pink.rs/vesti/144358/
mar ko-uric-poslao-ostru-poru ku-hara di na ju-ila su-i-bosku-obra do vi-
cu-ne-seki raj te-se-srbi ja-ide-napred-brzo-pre sti zu ci-vasu-mrznju , 
(сајт посе ћен, 18. 07. 2019.
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и сâм пред сед ник Вучић јав но гово рио све нај го ре.48 
Не тре ба, при том забо ра ви ти, да су посла ни ци Срп-
ске листе гла са ли за избор Тачи ја за пред сед ни ка (пре 
три годи не) и Хара ди на ја (пре мање од две годи не) за 
пре ми је ра “Репу бли ке Косо во». Поли ти ча ри бли ски 
срп ској вла ди често су нала зи ли за сход но да хва ле 
дело ва ње поје ди них срп ских спор ти ста, чак и оних 
који су ради ли у ино стран ству,  у одно су на насту пе 
Косо ва на међу на род ним спор ти ским утак ми ца ма,  
забо ра вљај ћи да њихо ва вла да неко ли ко годи на рани-
је није учи ни ла ништа да би спре чи ла сту па ње Косо ва 
у Међу на род ни олим пиј ски коми тет.49 Срп ска вла да 
води ла је и тај ну и неја сну поли ти ку. Одго ва ра ју ћи на 
навод не пози ве срп ских вођа на КиМ да им одо бри 
напу ша ње косов ских уста но ва, пред сед ник репу бли ке 
Вучић позвао их је фебру а ра 2019. да саче ка ју 45 дана 
док он не оба ви раз го во ре са кине ским пред сед ни ком 
и шефо ви ма зна чај них држа ва.50 Није било изве шта-
ја да је о том пита њу раз го ва рао са стра ним држа ви-

48   “SIK TER BAN DO” Vučić Priš ti ni: Srbi ju ni mno go jači nisu uspe-
li da skra te, pa neće ti ni vi, Tanjug  08.03.2019., https://www.blic.rs/
vesti/poli ti ka/sik ter-ban do-vucic-pri sti ni-srbi ju-ni-mno go-jaci-nisu-
uspe li-da-skra te-pa-nece ti-ni/2vbyssr , , (сајт посе ћен, 19. 07. 2019.)

49  «Лин та: Тум ба ко вић, Ива нић, Стој ко вић пока за ли да су час-
ни Срби”,   Tanjug,  08.06.2019https://www.dnev nik.rs/poli ti ka/lin ta-
tum ba ko vic-iva nic-stoj ko vic-poka za li-da-su-casni-srbi-08-06-2019 , 
(сајт посе ћен, 17. 07. 2019.)

50  “Vučić: Srbi s Koso va tra ži li izla zak iz insti tu ci ja, zamo lio sam 
ih da sače ka ju 45 dana”, Beta, Insaj der, https://insaj der.net/sr/sajt/
vazno/13584/ , (сајт посе ћен, 17. 07. 2019.)
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ци ма, а у мају је Срп ска листа иза шла на избо ре по 
косов ским зако ни ма.51

Власт Срби је није учи ни ла ништа да кон сул ту је гра-
ђа не Срби је, а посеб но не срп ски народ са Косо ва и 
Мео хи је, око сво је косов ске поли ти ке.52 Кра јем маја 
2019. Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је рас пра-
вља ла је после пет годи на о Косо ву и Мето хи ји. Опо зи-
ци ја је већим делом бој ко то ва ла скуп шти ну због рани јег 
крше ња демо крат ских про це ду ра. Сед ни ца опет није 
на днев ни ред доне ла нај ва жни ја стра те шка пита ња.53 
Напро тив. За то вре ме, албан ска власт и опо зи ци ја у 
При шти ни над ме та ли су се у екс тре ми зму.  Неза до вољ-
ни самим посто ја њем до сада нее фи ка сног Суда за зло-
чи не ОВК у Хагу, зах те ва ли су осни ва ње посеб ног међу-
на род ног суда за срп ске зло чи не пре ма Албан ци ма. 54 

51  Nenad Božo vić, Izbo ri na Koso vu bez inci de na ta, pozi tiv ne reak-
ci je Vese lji ja i Hara di na ja, FoNet, 20.05.2019., http://rs.n1info.com/
Vesti/a485049/Vese lji-Izbo ri-potvr di li-insti tu ci o nal ni-i-teri to ri jal ni-
suve re ni tet-Koso va.html (сајт посе ћен, 17. 07. 2019.)

52  «Šta kažu Srbi s Koso va i Meto hi je o raz gra ni če nju?”, KoS Sev, 22. 
febru a ra 2019., https://kos sev.info/sta-kazu-srbi-s-koso va-i-meto hi-
je-o-raz gra ni ce nju/ , (сајт посе ћен, 17. 07. 2019.)

53  «Vučić o Koso vu: Ima li tog Obi li ća danas, poka ži te ga», MON-
DO/Agen ci je, 27.05.2019., http://mon do.rs/a1189022/Info/Srbi ja/
Skup sti na-Srbi je-o-Koso vu.html , (сајт посе ћен, 17. 07. 2019.)

54  Ble r ta Begis hol li, “Koso vo: Ini ci ja ti va za for mi ra nje suda 
koji bi sudio Srbi ma za rat ne zlo či ne je „nere al na““, BIRN, 16. Маy 
2019., https://bal ka nin sight.com /2019/05/16/koso vo-ini ci ja ti va-za-
for mi ra nje-suda-koji-bi-sudio-srbi ma-za-rat ne-zlo ci ne-je-nere al-
na/?lang=sr , (сајт посе ћен, 18. 07. 2019.)
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Све то после свих суђе ња у Хагу,  Бео гра ду (где су 90% 
опту же них били Срби) и При шти ни, те упр кос нала зи-
ма поје ди них албан ских невла ди них орга ни за ци ја.55  
Позив косов ском пре ми је ру Раму шу Хара ди на ју да све-
до чи пред овим судом у свој ству осум њи че ног, који је 
сти гао кра јем јула 2019. годи не, само је допри нео расту 
њего ве попу лар но сти и огор че њу Алба на ца.  

Поли тич ка пра ва срп ског наро да на КиМ суже на су 
у одно су на прет ход ну годи ну. Кљу чан раз лог је поче-
так осе тљи ве фазе у одре ђи ва њу Репу бли ке Срби је 
пре ма ста ту су отце пље не покра ји не. Одлу ке вла сти у 
При шти ни, посеб но њихо ва ради ка ли за ци ја у вези са 
трго ви ном са остат ком Срби је, те кад је реч о гоње њу 
опту же них за рат не зло чи не и конач но у одно су са срп-
ским посла ни ци ма у Скуп шти ни Косо ва, допри не ле су 
реал ном ума њи ва њу поли тич ког зна ча ја Срба и њихо-
вих пра ва. Шесто го ди шње одла га ње успо ста ве Зајед-
ни це срп ских општи на, чак и са сасвим огра ни че ним 
и сим бо лич ним пра ви ма, још један је допри нос томе. 
Срп ска листа била је лоја лан и ста би ли зи ра ју ћи део 
вла да ју ће коа ли ци је на Косо ву-УНМИК. На неки начин 
- упр кос свим крше њи ма пра ва срп ског наро да, прет-
ња ма, напа ди ма, хап ше њи ма, при во ђе њи ма, наја ва ма 
оти ма ња црка ва, систе мат ском запо ста вља њу Ћири-
ли це као зва нич ног писма Срба на КиМ и свих наја ва 

55  Bekim Bla kaj, PRE GLED SUĐE NJA ZA RAT NE ZLO ČI NE NA KOSO VU U 
PERI O DU 1999.–2018., Priš ti na, оktobar 2018, http://www.hlc-koso vo.
org/wp-con tent/uplo ads/2018/10/HLC-Koso vo-An-over vi ew-of-war-
cri me-tri als-in-Koso vo-1999-2018.pdf , (сајт посе ћен, 18. 07. 2019.)
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напу шта ња вла да ју ће коа ли ци је... - она је то оста ла до 
данас. Коруп ци ја и кри ми на ли за ци ја вођ ства Срба на 
КиМ, посеб но посред ством сум њи вих лич но сти, какви 
су Звон ко Весе ли но вић  и Милан Радо ји чић, допри не ла 
је додат ној мар ги на ли за ци ји срп ског поли тич ког фак-
то ра на КиМ. 
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ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ ПРАВИМА 
СРПСКОГ НАРОДА У РЕПУБЛИЦИ 
ХРВАТСКОЈ ЗА 2018-2019. ГОДИНУ56

Гене рал на оце на

Срби у Хрват ској изло же ни су стал ној дис кри ми на ци ји 
и напа ди ма, како у јав ној сфе ри тако и кроз инсти ту ци је. У 
про те клих годи ну дана, уз „уоби ча је не“ про бле ме са који ма 
се већ годи на ма суо ча ва ју када је реч о оства ри ва њу пра ва, 
посеб но се иста као пораст отво ре ног раси зма и мржње пре
ма Срби ма. У Хрват ској и даље тра је тихи егзо дус срп ског 
ста нов ни штва. Србе и даље про це су и ра ју и хап се на под руч
ју Хрват ске и шире, по потер ни ца ма за ствар не и навод не 
зло чи не које је изда ло хрват ског пра во су ђе. Хрват ски судо
ви и даље суде по „дво стру ким стан дар ди ма“. Мно га срп ска 
села ни данас нема ју стру ју или еле мен тар ну инфра струк
ту ру. Срп ски ста нов ни ци су ту нерав но прав ни са хрват
ским поврат ни ци ма и коло ни сти ма. Неис пла ће не пен зи је 
из деве де се тих и даље предствља ју неис пла ће ни  дуг хрват
ске држа ве. Анекс Г Беч ког спо ра зу ма о сук це си ји још увек 
није при ме њен. Обно ва у рату пору ше них кућа и стам бе но 

56  Изве штај је писан на осно ву јав но доступ них пода та ка 
Хрват ске и Срби је, инфор ма ци ја држав них орга на обе земље, 
ана ли за међу на род них и дру гих невла ди них орга ни за ци ја која 
се баве људ ским пра ви ма, меди ја, као и раз го во ра са чла но ви ма 
срп ске зајед ни це у Хрват ској.
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збри ња ва ње бив ших носи ла ца ста нар ског пра ва су реше ни у 
малој мери и сим бо лич но.

Поло жај Срба

Међу наци о нал ним мањи на ма у Хрват ској, пре ма 
попи су из 2011., Срба је нај ви ше и то 186.633 или 4,36 
одсто. Нај ви ше Срба живи на под руч ју Вуко вар ско-
сри јем ске, Осјеч ко-барањ ске, Сисач ко-мосла вач ке, те 
Кар ло вач ке жупа ни је.

Срби у Хрват ској свој поло жај оце њу ју као тежак и 
ука зу ју на то да се ста ње погор ша ва.

Систе мат ска дис кри ми на ци ја Срба се 2018. (као и 
свих прет ход них годи на) апо стро фи ра у изве шта ји ма 
„Куће сло бо де“57 и „Амне сти ин тер нешнл“58.Изве штај 
хрват ског Заштит ни ка пра ва гра ђа на за 2018. исти че 
да „као и рани јих годи на нај че шћа дис кри ми на циј ска 
осно ва у при ту жба ма је етнич ка при пад ност одно сно 
наци о нал но под ри је тло, при чему се осо би то издва-
ја ју при пад ни ци ром ске и срп ске наци о нал не мањи не 
те мигран ти... При пад ни ци срп ске мањи не тако ђер су 
сна жни је изло же ни дис кри ми на ци ји теме љем етнич ке 
при пад но сти или наци о нал ног под ри је тла, а свје до-

57  Fre e dom in the World 2018, Cro a tia, извор: https://fre e dom ho u se.
org /report/fre e dom-world/2018/cro a tia, при сту пље но 18.7.2019. 

58  Amnesty Inter na ti o nal: Cro a tia 2017/2018 Report, извор: https://
www.amnesty.org/en/coun tri es/euro pe-and-cen tral-asia/cro a tia/
report-cro a tia/,при сту пље но 18.7.2019.
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чи мо и већ дуго го ди шњем трен ду погор ша ња одно са 
дије ла већин ске јав но сти и неких поли тич ких и јав них 
акте ра пре ма тој зајед ни ци.“59

Нема кон крет них пома ка у повра ћа ју/обно ви имо-
ви не и сте че них пра ва, а посеб но се апо стро фи ра ју 
стам бе но збри ња ва ње и неис пла ће не пен зи је/зара де за 
пери од 1991-1997.Штед ни уло зи из деве де се тих код екс-
по зи ту ре „Југо бан ке” у Хрват ској још се не испла ћу ју.

Држа ва ула же мало у обно ву срп ских сре ди на што 
ства ра све већи јаз у одно су на дру ге дело ве Хрват-
ске. Мно ге срп ске сре ди не су и даље без еле мен тар не 
инфра струк ту ре, укљу чу ју ћи стру ју и воду.  Нере ше-
ни имо вин ско-прав ни одно си често зло у по тре бље ни 
од хрват ских вла сти како би оту ђи ле имо ви ну на коју 
Срби пола жу пра ва. Повра так је гото во обу ста вљен 
и годи шње се у Хрват ску вра ти све га десе так Срба, а 
мно го се више исе ли из ње само у Репу бли ку Срби ју.

Срби се и даље суо ча ва ју са систе мат ском дис кри-
ми на ци јом пред инсти ту ци ја ма и при ли ком запо шља-
ва ња. Пре ма пода ци ма Срп ског наци о нал ног вије ћа, 
закључ но с 31. децем бром 2016., у тели ма држав не 

59  Izvješ će puč ke pra vo bra ni te lji ce za 2018. godi nu, извор: 
ht t ps ://ombud sman hr-my.sha re po int .com /per  so nal/ info _
omb u d  sman _ hr/_ layo u t s /15/on e  dr i  v e . aspx? id = % 2Fp er-
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 en 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% 87e % 2 0
pu%C4%8Dke%20pra vo bra ni te lji ce%20za%202018%2E%20godi-
nu%2Epdf&parent=%2Fper so nal%2Fin fo%5Fom bud sman%5Fhr-
%2FDo cu ments%2Fizvje sce2018&cid=08f7c390-9a89-40d5-9ff0-
95c7369daac9, при сту пље но 18.7.2019.
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упра ве било је запо сле но 49.697 осо ба, од чега 1.103 
одно сно 2,22 одсто Срба. То је сма ње ње бро ја запо сле-
них Срба за 0,13 одсто у одно су на 2013. Срба уоп ште 
није било у Мини стар ству упра ве (0,00%) а гото во ни у 
мини стар стви ма одбра не (0,23%), спо ља шњих и европ-
ских посло ва (0,36%). Нега ти ван тренд је наста вљен и у 
про те кле две годи не.

Пра во на кори шће ње јези ка и писма, иако гаран-
то ва но Устав ним зако ном о пра ви ма наци о нал них 
мањи на, се или не при ме њу је или опстру и ше (посеб-
но погле да ти оде љак о Вуко ва ру овог изве шта ја). Нема 
кон крет них пома ка у рефор ми мањин ског обра зо ва ња 
и побољ ша ња усло ва и ква ли те та рада шко ла у срп-
ским сре ди на ма. Про фе со ри и ђаци у срп ским шко ла-
ма изло же ни су кон стант ним напа ди ма и шика ни ра њу.

Срби су и даље глав на мета екс тре ми стич ких и 
раси стич ких вер бал них и физич ких напа да у Хрват ској, 
који често дола зе и од инсти ту ци ја и висо ких држав-
них пред став ни ка. Пред став ни ци Срба у Хрват ској су у 
про те клих годи ну дана (јул 2018 – јул 2019) више пута 
иста кли да су анти срп ски инци ден ти одо ма ће на поја ва 
и да се у хрват ском дру штву одр жа ва кли ма у којој је 
пожељ но вре ђа ти и пре ти ти Срби ма, што се пред ста-
вља како нека кав родо љу би ви чин.

У про те клих годи ну дана сва ког месе ца било је инци-
де на та у коме су Срби напад ну ти због етнич ке при пад-
но сти. Један од напа да резул ти рао је смрт ним исхо дом, 
када је пот пред сед ник Вије ћа срп ске наци о нал не мањи-
не Гра да Каства и члан жупа ниј ске орга ни за ци је СДСС-а 
Радо је Пет ко вић пре ми нуо, месец и по дана пошто га је 
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апри ла 2019. тешко пре ту као Или ја Гла вић (који се, пре-
ма све до че њу оче ви да ца, уочи напа да „хва лио“ за почи-
ње не зло чи не над Срби ма у Репу бли ци Срп ској у вре ме 
рата).60 Гото во да нема јав не мани фе ста ци је наци о нал-
ног карак те ра а на којој се нису били истак ну ти уста-
шки сим бо ли и узви ки ва не уста шке пору ке упе ре не про-
тив Срба. Напа ди на Србе се спро во де: вре ђа њем кроз 
узви ки ва ње уста шких паро ла, испи си ва њем увре дљи вих 
пору ка на јав ним мести ма, уни шта ва њем/скр на вље њем 
срп ске имо ви не, као и директ ним физич ким напа ди ма 
на Србе, укљу чу ју ћи и мало лет не уче ни ке.

Почет ком фебру а ра 2019. у Спли ту су напад ну ти 
ватер по ли сти Црве не зве зде. Само зато што су неки од 
њих носи ли тре нер ке са зна ком клу ба, коно бар (ина-
че син фуд бал ског тре не ра из Спли та) их је при ја вио 
насил ни ци ма који су их нала пи хлад ним оруж јем. 
Наси ље је било толи ко да је један од напад ну тих ско-
чио у море, иако је реч о нај хлад ни јем зим ском месе-
цу на при мор ју. При ме ће но је да се већи на про ла зни ка 
соли да ри са ла са напа да чи ма. У кафи ћу повре ђе ни ма 
нису желе ли да пру же помоћ. Ватер по ли ста који је ско-
чио у море, тра же ћи спас и помоћ про ла зни ка оба цио 
је дрес и из мора викао да није Србин, већ Црно го рац. 
Први људи Репу бли ке Хрват ске су осу ди ли овај напад, 
посеб но након што су о све му јави ли стра ни меди-

60  “ISTI NA O ILI JI GLA VI ĆU Rado ju Pet ko vi ća ubio čovjek osum nji čen 
za uboj stva Srba u ratu”, 14.6.2019, линк: http://www.novi list.hr/Vije sti/
Crna-kro ni ka/ISTI NA-O-ILI JI-GLA VI CU-Rado ju-Pet ko vi ca-ubio-covjek-
osum nji cen-za-uboj stva-Srba-u-ratu, при сту пље но 19. јула 2019.
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ји. Напа да чи су при ве де ни, али није било вести да су 
кажње ни. Зани мљи во је да је већи на напа да ча рође-
на после рата што гово ри о чиње ни ци да мржњу шире 
хрват ске ели те из поли тич ких раз ло га.   

Поло жај Срба у Вуко ва ру

Попи сом је утвр ђе но да број Срба у Вуко ва ру изно-
си 34,87%, чиме је пре ва зи ђен праг из Устав ног зако на 
о пра ви ма наци о нал них мањи на којим је мањин ским 
наро ди ма зага ран то ва но пра во на рав но прав ну упо тре-
бу јези ка и писма у гра до ви ма  и општи на ма у који ма 
чине више од тре ћи не укуп не попу ла ци је. Међу тим, ова 
пра ва Срби ма годи на ма оспо ра ва ју и не при ме њу ју. Тре-
ба напо ме ну ти да из уста но ва ЕУ непре кид но твр де како 
је пита ње регу ли са ња мањин ских пра ва ствар зако но-
дав ства сва ке неза ви сне држа ве. То, нарав но није у пот-
пу но сти тач но зато што у неким слу ча је ви ма у Бри се лу и 
Вашинг то ну јако бри ну о пра ви ме наци о нал них мањи на. 
Но, буду ћи да су у дру гим слу ча је ви ма (посеб но ита ли-
јан ске мањи не која је из Хрват ске одав но прог на на, али 
сада нат пи си на ита ли јан ском допри но се тури стич кој 
при вре ди ове земље) ова пра ва пошто ва на, Срби поно во 
нису рав но прав ни са дру гим гра ђа ни ма (при пад ни ци ма 
наци о нал них мањи на), чиме ово пита ње од пре кр ше них 
мањин ских пре ла зи у пога же на људ ска пра ва. 

Устав ни суд Хрват ске је почет ком јула 2019. при хва-
тио чети ри годи не стар зах тев за оце ну устав но сти Ста-
ту та Гра да Вуко ва ра. Одлу ком Устав ног суда уки нут је 
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чла нак 5. Ста ту тар не одлу ке и то у делу који се одно си на 
пра ва већ ни ка Град ског вије ћа Гра да Вуко ва ра из редо-
ва при пад ни ка срп ске наци о нал не мањи не о кори шће њу 
мате ри ја ла на срп ском јези ку и ћири ли ци, али тек када 
то затра же у писме ној фор ми. Новом одлу ком Устав ног 
суда сви мате ри ја ли за сед ни цу Град ског вије ћа као и 
запи сни ци са сед ни ца мо ра ју се обез бе ди ти на срп ском 
јези ку и ћири лич ном писму на усме ни зах тев а не писме-
ни. Ово се тако ђе одно си и на доста ву пре пи са и ака та.

Гра до на чел ник Вуко ва ра Иван Пена ва је на ову одлу-
ку реа го вао изја вом да је „уво ђе ње дво је зич них табли 
било нера зум но“ (иако су за тако нешто годи на ма уна зад 
испу ње ни сви закон ски усло ви) и додао: „Ако стра дал-
ни ци Домо вин ског рата 28 годи на чека ју на прав ду, е па 
онда у овој држа ви у којој се куне мо у Домо вин ски рат 
и у бра ни те ље и у Вуко вар, онда дои ста схва ти те да сви 
дру ги мора те чека ти док наши људи не наи ђу на прав ду 
и док Вуко вар не нађе свој мир. А наћи ће га кад они који 
су га тукли и раза ра ли буду за то и одго ва ра ли“.6162 Он је 
тако ђе додао да би већа пра ва срп ске мањи не дове ла до 

61  J. Ker bler, “PORU KE IZ SPLI TA: Bra vo, eki pa, voli mo vas! Jutar nji 
list: Hrvat ska je zemlja nasi lja!”, Večer nje  novo sti, 10. febru ar 2019., http://
www.novo sti.rs/vesti/spo rt.297.html:776577-PORU KE-IZ-SPLI TA-
Bra vo-eki pa-voli mo-vas-Jutar nji-list-Hrvat ska-je-zemlja-nasi lja , 
(сај ту при сту пље но 22 јула 2019)

62  “PENA VA PRO TIV ODLU KE USTAV NOG SUDA O ĆIRI LI CI U 
VUKO VA RU”, Jutar nji list, 14.07.2019, линк:https://www.jutar nji.hr/
vije sti/hrvat ska/pena va-pro tiv-odlu ke-ustav nog-suda-o-ciri li ci-u-
vuko va ru-situ a ci ja-u-vuko va ru-nije-zre la-za-nado gra di va nje-ljud skih-
pra va-jer -zabo ra vi ti-ne-moze mo/9119099/, при сту пље но 19.7.2019.
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погор ша ња одно са у том гра ду. Хрват ска пред сед ни ца 
Колин да Гра бар Кита ро вић изја ви ла је да подр жа ва став 
гра до нач ле ни ка Вуко ва ра, Ива на Пена ве.

Децем бра 2018. у акци ји хрват ске поли ци је у Вуко-
ва ру ухап ше но је пето ро Срба због сум ње да су уче-
ство ва ли у рат ним зло чи ни ма. Зва нич на Срби ја, као и 
Мило рад Пупо вац тада шњи пред сед ник СНВ, оце ни ли 
су овај дога ђај као одраз даљег при ти ска на пре о ста ле 
Србе. Гра до на чел ник Вуко ва ра Иван Пена ва је почет-
ком 2019. изја вио да је тај град „епи цен тар кон ти ну и ра-
не вели ко срп ске пуза ју ће агре си је“, реа гу ју ћи на изја-
ву Мило ра да Пупов ца који је дао подр шку пето ри ци 
ухап ше них Срба.63

Однос пре ма рат ним зло чи ни ма

У Хрват ској се и даље рас плам са ва агре сив на шови-
ни стич ка кам па ња пово дом деша ва ња из гра ђан ског 
рата 1991-1995 и то је очи то и када се ради о одно су 
пре ма рат ним зло чи ни ма.

Сеп тем бра 2018. годи не навр ши ло се 25 годи-
на од опе ра ци је „Медач ки џеп“ у Госпи ћу у којој је у 
зашти ће ној зони Ује ди ње них наци ја 1993. уби је но 36 
срп ских циви ла (од којих 17 жена) и 52 срп ска вој ни-

63  Гра до на чел ник Вуко ва ра: У Хрват ској посто ји кон ти ну и тет 
вели ко срп ске поли ти ке, 14.1.2019, линк: http://www.rts.rs/page/
sto ri es/ci/story/3/region/3387190/gra do na cel nik-vuko va ra-u-hrvat-
skoj-posto ji-kon ti nu i tet-veli ko srp ske-poli ti ke.htmlприступљено 
19.7.2019.
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ка, углав ном после заро бља ва ња. Хашки три бу нал је 
слу чај пре пу стио хрват ском пра во су ђу које је у два 
про це са осу ди ло Мир ка Нор ца на обје ди ње ну казну 
затво ра од 15 годи на. Норац је, након две-тре ћи не 
одслу же не казне пуштен на сло бо ду, а како су пре-
не ли хрват ски меди ји у казну му је ура чу на то и вре-
ме про ве де но у Кра пин ској бањи у коју је упу ћен због 
лече ња. На обе ле жа ва њу годи шњи це, којој је при су-
ство вао хрват ски мини стар одбра не Давор Крсти че-
вић као пред став ник хрват ске вла де, поја вио се и осу-
ђе ни рат ни зло чи нац Мир ко Норац који је поздра вљен 
апла у зом. Хрват ски мини стар одбра не је том при ли-
ком изја вио да „На акци ју ‘Медач ки џеп’ мора мо бити 
поно сни, а што се тиче Мир ка Нор ца, био је рат, био је 
запо вед ник Збо р ног под руч ја Госпић, и због оно га што 
се ту дого ди ло носи свој криж, а мени је дра го што је 
данас овде с нама“.64

Сре ди ном окто бра 2018. у Вуко ва ру, у орга ни за ци-
ји гра до на чел ни ка који је из редо ва вла да ју ћег ХДЗ-а, 
одр жан је про тест на коме је уче шћа узе ло више хиља-
да људи из Хрват ске и БиХ. На про те сту, који није имао 
зва нич ну подр шку Загре ба, затра же на је већа анга-
жо ва ност хрват ских вла сти у про це су и ра њу Срба због 
навод них рат них зло чи на.

Новем бра 2018., на коме мо ра ци ји хрват ске вла-
де у Вуко ва ру се поја вио Мило рад Пупо вац, тада као 
пред сед ник СНВ, који је поло жио венац. Током пола-

64  http://www.rts.rs/page/sto ri es/ci/story/3/region/3252773/
osu dje ni-rat ni-zlo ci nac-na-obe le za va nju-akci je-medac ki-dzep.html
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га ња вен ца Пупов цу су хрват ски рат ни вете ра ни, који 
су били при сут ни на дога ђа ју, окре ну ли леђа. Касни је 
му је гра до на чел ник Вуко ва ра заме рио што није посеб-
но нагла сио хрват ске жртве. Пово дом коме мо ра ци је у 
Вуко ва ру, у Сабо ру Хрват ске отво ре на је изло жба „Да 
се не забо ра ви Вуко вар“ а на њој је била изло же на и 
сли ка фран цу ског добро вољ ца који је рато вао на стра-
ни Хрва та а на којој се види уста шки поздрав „За дом 
спрем ни“. Хрват ски пре ми јер Плен ко вић, који је био на 
отва ра њу изло жбе, рекао је да није видео спо р ну сли ку.

Бра ни мир Гла ваш – коме је пони ште на пре су да због 
зло чи на над срп ским циви ли ма у Оси је ку, новем бра 
2018. тужио је дво ји цу заступ ни ка у Сабо ру зато што су 
га назва ли осу ђе ним рат ним зло чин цем. Гла ваш је из 
истог раз ло га децем бра 2018. под нео и тужбу про тив 
уред ни ка хрват ског пор та ла Индекс.

Децем бра 2018, на 19. годи шњи цу смр ти првог 
пред сед ни ка Хрват ске Фра ње Туђ ма на, Колин да Гра-
бар Кита ро вић му је откри ла спо ме ник у Загре бу. Том 
при ли ком је изја ви ла да је његов циљ био да оства ри 
„иде ал људ ских пра ва“.65 Ова изја ва је наи шла на реак-
ци је невла ди них орга ни за ци ја и Срби је. Зва нич ни ци у 
Загре бу нису се огра ди ли.

65  Otkri ven spo me nik Fra nji Tuđma nu, 19.1.2019, линкhttps://
vije sti.hrt.hr/477084/obljet ni ca-smr ti-fra nje-tuma na-na-otkri va nje-
spo me ni ka-sti ze-drzav ni-vrh, при сту пље но 19.7.2019.
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Слу ча је ви Дра га на Васиљ ко ви ћа и Гори сла ва Ђуки ћа: 
Хрват ско пра во су ђе је Дра га на Васиљ ко ви ћа – капе та-
на Дра га на (држа вља нин Срби је и Аустра ли је), у лето 
2018. осу ди ло на три на ест и по годи на затво ра због 
рат них зло чи на. Васиљ ко вић је 19. јану а ра 2006. годи-
не по потер ни ци Хрват ске ухап шен у Аустра ли ји, која 
га је Хрват ској изру чи ла 2015. Пошто је одле жао више 
од 90 одсто казне (има ју ћи у виду да се у казну рачу на 
и вре ме про ве де но у при тво ру), те да закон дозво ља ва 
осу ђе ни ку да тра жи услов ни отпуст након две тре ћи не 
одслу же не казне, Васиљ ко вић је авгу ста 2018. под нео 
зах тев за пушта ње на сло бо ду. Над ле жни суд у Вара-
жди ну је новем бра 2018. одбио Васиљ ко ви ћев зах тев 
нази ва ју ћи га нео сно ва ним, пошто „затво ре ник неги-
ра почи ње ње казне ног дела, а казну сма тра неза слу-
же ном, што ука зу је да свр ха кажња ва ња није оства ре-
на“. Сре ди ном 2019. Васиљ ко вић је у хрват ском затво-
ру Лепо гла ва кажњен са 30 дана сами це због навод-
ног писма упу ће ног срп ским меди ји ма, што је његов 
адво кат неги рао иста кав ши да је Васиљ ко вић упу тио 
писмо њему и да је он одлу чио да га поша ље нови на ма. 
Васиљ ко вић је потом пре ба чен на три месе ца у оде ље-
ње са осо ба ма осу ђе ним за нај те жа кри вич на дела, што 
је он дожи вео као угро жа ва ње сигур но сти.

Жупа ниј ски суд у Спли ту је кра јем новем бра 2018. 
осу дио на девет годи на затво ра пен зи о ни са ног гене-
ра ла ЈНА Бори сла ва Ђуки ћа (71) због разних зло чи на 
у Хрват ској у пери о ду од авгу ста 1991. до крај 1993. 
Ђукић је ухап шен у Црној Гори 2015. по потер ни ци 
Интер по ла коју је рас пи сао Загреб.
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Обе ле жа ва ње опе ра ци је „Олу ја“

У Хрват ској 5. август – дан хрват ског зау зи ма ња 
Кни на – обе ле жа ва ју као „Дан побе де и домо вин ске 
захвал но сти“ и „Дан бра ни те ља66“. На цере мо ни ји у 
Кни ну авгу ста 2018. Гра бар Кита ро ви ће ва је уру чи ла 
нај ви ша одли ко ва ња пен зи о ни са ним гене ра ли ма Анти 
Гото ви ни и Мла де ну Мар ка чу, који су у Хагу осло бо-
ђе ни за рат не зло чи не у  овој опе ра ци ји. Пре ми јер 
Андреј Плен ко вић изја вио је рани је у интер вјуу за ХРТ 
да Хрват ска шаље Срби ји и срп ској мањи ни пору ке 
исти не, сарад ње и мира, и  да „Хрват ска жели исти ну о 
вели ко срп ској агре си ји“. У меди ји ма је обја вље но да је 
на цере мо ни ји у Хрват ској забе ле жен мањи број уста-
шких сим бо ла и покли ча него рани јих годи на.

Хрват ском нови на ру Дома го ју Зов ку, који је на реги-
о нал ној теле ви зи ји Н1 напра вио сати рич ну еми си ју у 
вези са про сла вом „Олу је“, пре ће но је смр ћу.

Маја 2019. у Хрват ској је отпо че ло сни ма ње сери је 
„Неста ли“ коју изво ди Хрват ска радио-теле ви зи ја. Пред ви-
ђе но је да сери ја има чети ри епи зо де од по 50 мину та а 
у њима се гово ри о шесто ри ци хрват ских вој ни ка који су 
десе так дана уочи акци је „Олу ја“ били иза срп ских лини ја.67

Тема „Олу је“ је поно во дошла у жижу јав но сти маја 
2019. када је хрват ски мини стар одбра не Дамир Крсти-

66  “Бра ни те љи” је зва нич ни назив за хрват ске рат не вете ра не. 

67  Zavr ša va sni ma nje dram ske seri je “Nesta li”, 27.6.2019, 
линк:https://maga zin.hrt.hr/523758/zavr sa va-sni ma nje-dram ske-
seri je-nesta li, при сту пље но 19.7.2019.
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че вић, гово ре ћи о деша ва њи ма на Косо ву и Мето хи ји, 
изја вио да „Олу ја чека сва ко га ко се усу ди да напра ви-
ти нешто лоше про тив Хрват ске“, додав ши: „хрват ска 
вој ска је ство ре на у Домо вин ском рату, а није насли-
је ђе на као неке дру ге вој ске из дру гих држа ва. Кру на 
Домо вин ског рата су акци је Бље сак и Олу ја“.68

Пита ње неста лих у вре ме рата

Јед на од тема коју Хрват ска апо стро фи ра у била те-
рал ним одно си ма тиче се суд би не неста лих. Из хрват-
ског поли тич ког врха више пута је пору че но да ће новог 
састан ка пред сед ни це Колин де Гра бар Кита ро вић и срп-
ског пред сед ни ка Алек сан дра Вучи ћа бити када Срби ја 
начи ни кон крет ни је пома ке у реша ва њу суд би не неста-
лих.69 Изве сно је да ће Хрват ска кори сти ти ову тему како 
би успо ра ва ла Срби ју на путу ка Европ ској уни ји.

68  MINI STAR KRSTI ČE VIĆ ‘Olu ja čeka sva ko ga tko se usu di napra vi-
ti neš to loše pro tiv Hrvat ske’, 29.5.2019, линк: https://www.jutar nji.hr/
vije sti/hrvat ska/mini star-krsti ce vic-olu ja-ceka-sva ko ga-tko -se-usu di-
napra vi ti-nesto-lose-pro tiv-hrvat ske/8937923/, при сту пље но 19.7.2019.

69  19. jul 2019. Tra ži te... Dnev ni list Danas Dnev ni list Danas Naslov-
na NOVO Poli ti ka Di ja log Druš tvo E ko no mi ja Svet Spo rt Kul tu ra Sce na Ži vot 
Auto IT Lju di Beo grad Čita o ci BBC Doda tak Nede lja Počet na » Poli ti ka 
» Gra bar Kita ro vić zame ra Vuči ću što nije rešio pita nje nesta lih Poli ti ka  
Diplo ma te o čestit ki pred sed ni ka Srbi je pred sed ni ci Hrvat ske povo dom 
Dana držav no sti Gra bar Kita ro vić zame ra Vuči ću što nije rešio pita nje  
nesta lih, 26.6.2019, линк: https://www.danas.rs/poli ti ka/gra bar-kita ro vic-
zame ra-vuci cu-sto-nije-resio-pita nje-nesta lih/, при сту пље но 19.7.2019.
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Уз изја ву да је „вели ко срп ска агре си ја зада ла Хрват-
ској мно го рана али рана неста лих нај ве ћа је од свих“, 
пред сед ни ца Хрват ске Колин да Гра бар Кита ро вић је 
кра јем авгу ста 2018. изја ви ла како је један од раз ло га 
зашто она инси сти ра на дија ло гу са Срби јом реша ва ње 
пита ња суд би не неста лих, додав ши да ће „инси сти ра ти 
на том као кључ ном еле мен ту дија ло га и наше (Хрват-
ске) подр шке ула ску Срби је у ЕУ“. Гра бар Кита ро вић 
је у новем бру 2018, поно ви ла да њена посе та Срби ји 
зави си од напрет ка у раз го во ри ма са Срби јом у реша-
ва њу про бле ма неста лих.

У послед њих осам на ест годи на из зајед нич ких, 
масов них и поје ди нач них гроб ни ца, укљу чу ју ћи и екс-
ху ма ци је у орга ни за ци ји самих поро ди ца, екс ху ми-
ра но је укуп но 1.600 срп ских жрта ва из Хрват ске и 
бив ше РСК, од чега је до сада иден ти фи ко ва но 1.214 
посмрт на оста та ка. За раз ли ку од Упра ве за зато че не 
и неста ле Мини стар ства хрват ских бра ни те ља, пре-
ма чијим пода ци ма Репу бли ка Хрват ска тра га још за 
1.482 неста ле осо бе, те посмрт ним оста ци ма 411 поги-
ну лих осо ба, што укуп но чини 1.893 нере ше на слу ча ја 
из „Домо вин ског рата”, на спи ску неста лих Доку мен-
та ци о ног цен тра Вери тас нала зи се 1.766 осо ба срп ске 
наци о нал но сти, које су неста ле у раз до бљу од 1991. до 
1995. на под руч ју Хрват ске и бив ше РСК. Међу неста-
ли ма је 1.273 циви ла, од чега 485 жена. Вери тас рас-
по ла же поу зда ним пода ци ма за још 163 реги стро ва на 
гроб на места у који ма се нала зе неи ден ти фи ко ва ни 
посмрт ни оста ци смрт но стра да лих Срба на поме ну-
том под руч ју и у истом пери о ду, који, због опструк ци-
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је хрват ске стра не, и после два де сет и чети ри годи не 
чека ју на екс ху ма ци је.70

Хрват ска спи сак неста лих бази ра искљу чи во на 
пода ци ма Међу на род ног Црве ног крста из 2015. годи-
не. На том спи ску нема наци о нал не при пад но сти 
неста лих осо ба, док у Вери та су твр де да њихо ве ана ли-
зе пока зу ју да на том спи ску има више неста лих Срба 
него Хрва та! Ово је важно напо ме ну ти, пошто Срби 
чине несра змер но вели ки удео у жртва ма рата - више 
од 30% жрта ва а чини ли су нај ви ше 15% ста нов ни штва 
Хрват ске. У овом слу ча ју, чак и у овом за Хрва те “тако 
бол ном” пита њу, на спи ску неста лих који пред ста вља 
хрват ска вла да, мањи на која је чини ла око 1/6 ста нов-
ни штва чини више од 1/2 неста лих.  

Вели ки про блем пред ста вља и недо ста так аде кват-
них узо ра ка крви нај бли жих срод ни ка неста лих. Ово-
ме допри но си и непо сто ја ње медиј ске кам па ње која 
би оба ве сти ла поро ди це и срод ни ке о потре би дава ња 
узо ра ка крви. После иден ти фи ка ци је поро ди це доби ја-
ју само потвр ду о иден ти те ту али не и о узро ци ма смр-
ти. У суд ским про це си ма за рат не зло чи не почи ње не 
над Срби ма сла бо се кори сте дока зни мате ри ја ли при-
ку пље ни током екс ху ма ци ја.

70  DIC  Veri tas, 18.06.2019, Saopšte nje o novoj iden ti fi ka ci ji 11 
Srba u Zagre bu, линк:http://www.veri tas.org.rs/dic-veri tas-18-06-
2019-saop ste nje-o-novoj-iden ti fi ka ci ji-11-srba-u-zagre bu/,при сту-
пље но 18.7. 2019.
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Нео фа ши зам и исто риј ски реви зи о ни зам

У Хрват ској је забе ле жен низ инци де на та који ука зу-
ју на висок ниво при хва тљи во сти фаши зма у тој земљи. 
Жртве јача ња фаши зма у Хрват ској су нај ви ше Срби, 
али нису једи ни. Тако је у Међу мур ју 1. јуна 2019. орга-
ни зо ван анти ром ски про тест под нази вом „Желим нор-
ма лан живот“ а у пози ву на про тест је ста ја ло да „чак и 
међу Роми ма има часних и поште них људи“.71

Почи ни о це ових дела или не про це су и ра ју или их 
осло ба ђа ју из про це ду рал них раз ло га. Шта ви ше, јану-
а ра 2019. се деси ла пара док сал на ситу а ци ја да један 
ста нов ник Задра буде кажњен због „уни шта ва ња туђе 
имо ви не“, јер је пре пра вио анти срп ски гра фит „Уби 
Срби на“ у „Љуби Срби на“.72

Заштит ник пра ва гра ђа на Хрват ске је 20. новем бра 
2018. обја вио ана ли зу „Рела ти ви за ци ја зло чи на НДХ 
нару ша ва темељ не ври јед но сти Уста ва, а изо ста нак 

71  ‘Poka zao je da je on cigan, a mi smo Romi’: Zeka no vić nepo-
zvan banuo na Kaj ta zi je vu pre si cu, 31.5.2019. линк: http://www.
novi list.hr:8090/novi list_public/Vije sti/Hrvat ska/Poka zao-je-da-je-
on-cigan-a-mi-smo-Romi-Zeka no vic-nepo zvan-banuo-na-Kaj ta zi je-
vu-pre si cu, при сту пље но 19.7.2019.

72  Задра нин кажњен јер је пре пра вио гра фит “Уби Срби-
на”, 10.1.2019, линк: http://www.rts.rs/page/sto ri es/ci/story/3/re-
gion/3383628/zadra nin-kaznjen-jer-je-pre pra vio-gra fit-ubi -srbi na.
html, при сту пље но 19.7.2019.
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реак ци ја отва ра про стор мржњи“73 У ана ли зи се наво ди 
да се „посљед њих годи на тиска ју књи ге, пишу и обја-
вљу ју члан ци и интер вјуи, одр жа ва ју три би не, сни ма ју 
доку мен тар ни фил мо ви и еми ти ра ју теле ви зиј ске еми-
си је, у који ма се неги ра или ума њу је зло чи нач ки карак-
тер НДХ. Осим у хушкач ким и наци о на ли стич ки обо је-
ним меди ји ма, ова кви ста во ви изно се се и у слу жбе ном 
гла си лу Като лич ке цркве, а про др ли су и у пре вла да ва-
ју ће меди је, укљу чу ју ћи и јав ну теле ви зи ју.“74

 „За дом спрем ни“: На гото во свим јав ним ску по ви-
ма наци о нал ног карак те ра мно штво редов но скан ди ра 
уста шки повик „За дом спрем ни“.

Почет ком фебру а ра 2019. Европ ски суд за људ ска 
пра ва у Стра збу ру донео је пре су ду у којој се каже да је 
поклич „за дом спрем ни“ наци фа ши стич ки поздрав. Суд 
је закљу чио да је „уста шки покрет настао из фаши зма 
те да је уте ме љен на расној мржњи и сто га сим бо ли зу је 
мржњу пре ма људи ма теме ље ну на раз ли чи тој рели ги ји 
или етнич ком пори је клу” те да је изви ки ва ње ‘За дом 
спрем ни’ „мани фе ста ци ја раси стич ке иде о ло ги је”.75

73  Rela ti vi za ci ja zlo či na NDH naru ša va temelj ne vri jed no sti 
Usta va, a izo sta nak reak ci ja otva ra pro stor mržnji, линк: http://
ombud sman.hr/hr/dis/cld/1484-rela ti vi za ci ja-zlo ci na-ndh -naru sa-
va-temelj ne-vri jed no sti-usta va-a-izo sta nak-reak ci ja-otva ra-pro stor-
mrznji?fbclid=, при сту пље но 19. јула 2019.

74  Ибид.

75  Europ ski sud otkan tao Šimu ni ća: ‘Za dom sprem ni’ je faši stič-
ki pozdrav, 29.1,2019, линк: https://www.index.hr/vije sti/cla nak/
europ ski-sud-otkan tao-simu ni ca-za-dom-sprem ni-je-fasi stic ki-
pozdrav/2059994.aspx, при сту пље но 19.7.2019.
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Хрват ска 2013. годи не доне ла нови Кри вич ни закон 
у чијем чла ну 325 јасно сто ји да ће казном затво ра до 
три годи не бити кажњен сва ко ко рас пи ру је мржњу и 
под сти че на наси ље. Про шло је више од пет годи на од 
усва ја ња наве де ног зако на, а у Хрват ској по наве де ном 
чла ну нико није кажњен.

Фебру а ра 2019. хрват ска пред сед ни ца је изја ви ла како 
би тре ба ло раз ли ко ва ти поздрав „За дом спрем ни“ од 
покли ча „За дом спрем ни“: „‘За дом’ је јед на од пови је сних 
вари јан ти хрват ског поздра ва и покли ча, а ‘За дом спрем-
ни’ јест слу жбе ни, ком про ми ти ра ни поздрав Неза ви сне 
држа ве хрват ске (НДХ) који тре ба раз ли ко ва ти од  покли-
ча ‘За дом спрем ни’ при пад ни ка построј би из Домо вин-
ског рата, који је дио њихо вих никад забра ње них инсиг ни-
ја“. Колин да Гра бар Кита ро вић се касни је огра ди ла од ове 
изја ве, рекав ши да су јој је суге ри са ли савет ни ци.

У шко ли у Задру забе ле жен је слу чај да је један ђак 
вре лим пред ме том ути снуо сло во „У“дру га ри ци и дру гу из 
раз ре да у кожу. Девој чи ци је рекао „сад имаш тето ва жу и 
можеш се хва ли ти да си уста ша.76 До реак ци је хрват ских 
орга на је дошло тек пошто је при ча про цу ре ла у меди је.

- Томп сон: У Хрват ској и даље сло бод но насту па ултра-
де сни чар ски певач Томп сон који изво ди песме које оби-
лу ју уста шким пору ка ма и у чијим тек сто ви ма се отво ре но 
гово ри о про го ну и уби ству Срба. И у про те клих годи ну 

76  ZA VRI JE ME NASTA VE UČE NIK UČE NI CI ŽIGO SAO SLO VO 
“U” NA RUKU “Sad imaš te to va žu i mo žeš se hva li ti da siu sta ša!”, 
7.2.2019, линк: https://www.zadar ski list.hr/clan ci/07022019/za-vri-
je me-nasta ve-uce nik-uce ni ci-zigo sao-slo vo-u-na-ruku-sad-imas-
teto va zu-i-mozes, при сту пље но 19.7.2019.
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дана Томп сон је насту пио на дога ђа ји ма који ма су при су-
ство ва ли и нај ви ши држав ни чинов ни ци Хрват ске, укљу-
чу ју ћи и дочек хрват ских фуд ба ле ра са свет ског првен-
ства, јула 2018. где је одр жао кон церт пред пола мили о на 
људи. Томп со но ва песма је пуште на и на стра нач ком ску-
пу ХДЗ маја 2019. на коме је гост била и немач ки кан це-
лар Анге ла Мер кел. Иако су током про те клих годи на више 
пута под но ше не при ја ве про тив Томп со на због уста штва, 
сви хрват ски судо ви су га сва ки пут осло бо ди ли.

- Изда ва штво и меди ји: Хрват ска наци о нал на теле ви-
зи ја је сеп тем бра 2018. на теле тек сту обја ви ла вест у 
којој је пар ти зан ско осло ба ђа ње уста шког лого ра смр-
ти у Јастре бар ском назва но “пар ти зан ским напа дом на 
Дјеч ји дом за рат ну сиро чад”.77

У Загре бу је окто бра 2018. про мо ви са на књи га под 
нази вом Слу га домо ви не – живот хрват ског вите за Вје ко
сла ва Мак са Лубу ри ћа гене ра ла Дри ња ни на. Књи га о овом 
коман дан ту јасе но вач ког лого ра и бру тал ном масов-
ном уби ци, про мо ви са на је и у Кар лов цу у про сто ри-
ја ма које при па да ју като лич кој цркви. Како је пре нео 
хрват ски пор тал Индекс про мо ци је књи ге су завр ша ва-
не уста шким поздра вом „За дом спрем ни“.

На јутар њем про гра му Хрват ске радио-теле ви зи је 
(ХРТ), пово дом одр жа ва ња „Фести ва ла домо људ бног 
фил ма“, новем бра 2018. про мо ви са ни су Мит о Јасе нов

77  “HRT dječ ji ustaš ki logor pro gla sio domom za siro čad koji su 
napa li par ti za ni”, 14.9.2018, линк: https://www.index.hr/vije sti/cla-
nak/hrt -dje cji-usta ski-logor-pro gla sio-domom-za-siro cad-koji-su-
napa li-par ti za ni/2023920.aspx, при сту пље но 19.7.2019.
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цу (филм и књи га) реви зи о ни стич ког десни чар ског исто-
ри ча ра Рома на Љеља ка, као и филм Јако ва Седла ра 
Сто годи на срби јан ско га теро ра у Хрват ској 1918.–2018. на 
чијим кори ца ма се нала зе фото гра фи је кра ља Алек сан-
дра Кара ђор ђе ви ћа, Све то за ра При би ће ви ћа, Мило ра-
да Пупов ца и Алек сан дра Вучи ћа. Док Седла ров филм 
гово ри о „Срби јан ској оку па ци ји 1918.“ а завр ша ва се 
2018 годи ном (док су две од чети ри лич но сти са кори-
ца и пла ка та рође не у хрват ској, па тако не могу бити 
“Срби јан ци”, шта год то зна чи ло ), у књи зи Мит о Јасе
нов цу систе мат ски је ума њен број жрта ва у том лого ру и 
са сим па ти ја ма је пред ста вљен уста шки покрет. И Мит 
о Јасе нов цу и Сто годи на срби јан ско га теро ра у Хрват ској 
1918–2018 има ли су више про мо ци ја широм Хрват ске.

Хрват ски науч ни часо пис Хисто риј ски исто риј ски 
збо р ник је мар та 2019. обја вио чла нак са ана ли зом како 
су у хрват ским уџбе ни ци ма од 1990. до 2012. пред ста-
вље ни Срби. Аутор тек ста исто ри чар Дома гој Шви гир, 
уоча ва две фазе у настан ку сте ре о ти па о Срби ма: прва 
почи ње 1992, кад је ство ре на рат нич ка сли ка о про-
шло сти одно са Хрва та и Срба, а дру га од 1996, када 
се уво де пара лел ни уџбе ни ци у наста ву. Како наво ди, 
теза о „вели ко срп ској хеге мо ни ји“ је син тет ски појам 
у обли ко ва њу сли ке о Срби ма. Чак и кад се гово ри о 
жртва ма Срби ма, каже се да су „сами за то кри ви”.78

78  Histo rij ski zbor nik: Srbi su u udž be ni ci ma pri ka za ni izra zi-
to nega tiv no, 5.3.2019, линк: https://www.index.hr/vije sti/cla nak/
histo rij ski-zbor nik-srbi-su-u-udzbe ni ci ma-pri ka za ni-izra zi to-nega-
tiv no/2068458.aspx, при сту пље но 19.7.2019.
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 Јасе но вац:  Четвр ти пут за редом, помен жртва ма у 
лого ру Јасе но вац пред став ни ци жрта ва и пред став ни ци 
хрват ске држа ве обе ле жи ли су одво је но. Као раз лог за 
одби ја ње уче шћа у повор ци са хрват ском вла дом, орга-
ни за ци је жрта ва иста кле су све нагла ше ни ју фаши за-
ци ју хрват ског дру штва, неги ра ње Холо ка у ста и гено-
ци да у Дру гом свет ском рату.

Ина че, хрват ске вла сти за мемо ри јал ни цен тар Јасе-
но вац издва ја ју два мили о на куна, а за цен тар у Вуко-
ва ру 40 мили о на куна годи шње.79

Фебру а ра месе ца из хрват ског Мини стар ства обра-
зо ва ња наја вље но је да ће шко ле доби ти пре по ру ку да 
посе те Спо мен-под руч је Јасе но вац. Пре ма пода ци ма 
Спо мен-под руч ја, у 2018. посе ти ло их је 15 школ ских 
гру па – осам из сред њих и седам из основ них шко ла 
Хрват ске. У Хрват ској има више општи на са срп ском 
већи ном од овог сим бо лич ног бро ја. 

 Бај бург: Иако је Биску пи ја у Кла ген фур ту ини ци јал-
но одлу чи ла да, због недо стат ка дис тан це пре ма уста-
штву, забра ни коме мо ра ци ју на Блај бур шком пољу, до 
ње је ипак дошло. Покро ви тељ овог ску па је Хрват ски 
држав ни сабор, а хрват ске вла сти и црква су реа го ва ле 
на ини ци јал ну забра ну послав ши деле га ци ју пар ла мен-
та да раз го ва ра са пред став ни ци ма вла сти у Аустри ји. 
Под при ти ском зва нич не Хрват се, Аустри ја је на кра ју 

79  Пупо вац:  За Јасе но вац  два, а за Вуко вар 40 мили о на куна, 
30.3.2019, линк: http://www.rts.rs/page/sto ri es/ci/story/3/re-
gion/3472504/pupo vac-za-jase no vac-dva-a-za-vuko var-40-mili o na-
kuna.html, при сту пље но 19.7.2019.
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дозво ли ла одр жа ва ње ску па уз изри чи ту забра ну кори-
шће ња уста шких сим бо ла. Пред сед ник сабо ра, Горан 
Јадран ко вић, рекао је да скуп нема везе са поли ти ком 
и да се ради о коме мо ра ци ји за жртве, за људе који су 
уби је ни без суђе ња.

Десет дана уочи коме мо ра ци је у Блај бур гу на спо-
ме ник уби је ни ма у том месту хрват ска пред сед ни-
ца Колин да Гра бар Кита ро вић поло жи ла је цве ће. Из 
Kабинета хрват ске пред сед ни це саоп ште но је да је то 
било „масов но уби ство рат них заро бље ни ка“ као и да је 
то био по раз ме ра ма „нај ве ћи порат ни масов ни зло чин 
у Евро пи након Дру гог свет ског рата”. На фото гра фи-
ји која је обја вље на на сај ту Каби не та хрват ске пред-
сед ни це она сто ји испред спо ме ни ка на коме је грб 
Неза ви сне држа ве хрват ске, а на коме на хрват ском и 
немач ком пише „у част и сла ву поги ну лој хрват ској вој-
сци, сви бањ 1945“.80

Фебру а ра 2019. кар ди нал Јосип Боза нић, нај ви ши 
като лич ки вели ко до стој ник у Хрват ској,  одр жао је 
бесе ду у загре бач кој кате дра ли пово дом 59. годи шњи-
це смр ти кар ди на ла Алој зи ја Сте пин ца – чије про гла-
ше ње за све ца тра жи црква у Хрват ској - а кога су кому-
ни стич ке вла сти у Југо сла ви ји осу ди ле због сарад ње са 
оку па то ром и уста ша ма.

80  Сајт пред сед ни ка Хрват ске, линк:http://pred sjed ni ca.hr/obja-
va/1/1/3071, при сту пље но 19.7.2019.
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Орга ни за ци ја Срба

Јед на од нај ва жни јих срп ских уста но ва у Хрват ској 
је Срп ско народ но вије ће (СНВ) које је про из и шло из 
Ердут ског спо ра зу ма и Писма Вла де Р. Хрват ске о довр-
ша ва њу мир не инте гра ци је. Међу тим, хрват ско зако но-
дав ство није дало већа овла шће ња вије ћи ма осим да 
делу ју као саве то дав на тела, нити је систе мат ски реше-
но пита ње њихо вог финан си ра ња. СНВ функ ци о ни ше 
као кров на орга ни за ци ја само у пра ве Срба у Хрват ској.

Нај у ти цај ни ји пред став ник Срба у Хрват ској је 
Само стал на демо крат ска срп ска стран ка, чији је пред-
сед ник Мило рад Пупо вац. СДСС је коа ли ци о ни парт-
нер вла да ју ћем ХДЗ. СДСС је више пута наја вио пре-
и спи ти ва ње међу соб них одно са има ју ћи у виду отво-
ре ну кам па њу про тив Срба у Хрват ској, у којој често 
суде лу ју упра во прва ци ХДЗ.

Сре ди ном јула 2019. дошло је до про ме не на челу 
Срп ског наци о нал ног вије ћа. После 22 годи не, пред-
се да ва ње орга ни за ци ји је са Мило ра да Пупов ца пре-
шло на Бори са Мило ше ви ћа, чла на СДСС и сабор ског 
заступ ни ка. Мило ше вић, чији ман дат тра је чети ри 
годи не, је по сту па њу на дужност изнео два циља: бор-
ба за оства ре ње пра ва срп ске зајед ни це у Хрват ској и 
да се избри ше дис кри ми на ци ја у хрват ском дру штву. 
Пупо вац је са места пред сед ни ка СНВ пре шао на пози-
ци ју пред сед ни ка Саве та те орга ни за ци је. Као раз лог 
за про ме ну навео је потре бу да се пру жи при ли ка мла-
ђим кадро ви ма.
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У мају су у Хрват ској одр жа ни избо ри за саве те 
наци о нал них мањи на. Срби су на тим избо ри ма оства-
ри ли пра во да фор ми ра ју већа у 19 жупа ни ја, 77 гра до-
ва и 148 општи на.

- Европ ски избо ри: Маја 2019. одр жа ни су избо ри за 
Европ ски пар ла мент. Само стал на демо крат ска срп ска 
стран ка насту пи ла је само стал но. Доби ла је више од 
28.000 гла со ва и није успе ла да осво ји ни један ман-
дат. Сло ган СДСС је био „Зна те ли како је бити Србин 
у Хрват ској“ (где је реч „Србин“ испи са на ћири ли цом а 
оста так тек ста лати ни цом). Међу тим, и овај дога ђај је 
пра ћен кам па њом про тив Срба: широм Хрват ске неко-
ли ко пута су оште ће ни или увре дљи вим пору ка ма пре-
ша ра ни бил бор ди СДСС. На иша ра ним бил бор ди ма су 
допи са не увре де попут „Зако љи срп ску децу“ и „Убиј 
Срби на“. Хрват ске вла сти нису реа го ва ле на ове инци-
ден те. Кам па њу СДСС је подр жао и хрват ски фуд бал-
ски тре нер Ћиро Бла же вић после чега је на дру штве ним 
мре жа ма у Хрват ској шире на лажна умр ли ца са њего-
вим ликом. У Кар лов цу је почет ком јула отво рен Музеј 
“Домо вин ског рата”. Често спо ми ња на син таг ма ту је 
напи са на на сли чан начин као и ова паро ла СДСС-а: 
“Kar lo vac neće posta ti Кор ду но вац.”81 

Хрват ска у новом сази ву Европ ског пар ла мен та има 
11 посла ни ка, међу који ма је и ултра де сни чар ка са 

81  Tanja Kutu ro vac, “U Kar lov cu otvo ren muzej Domo vin skog 
rata”, HRT, 05. 07. 2019., https://vije sti.hrt.hr/525728/u-kar lov-
cu-otvo ren-muzej-domo vin skog-rata , (сај ту при сту пље но 22 07 
2019).
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листе “Хрват ских суве ре ни ста” Ружа Тома шић, позна-
та по анти срп ским ста во ви ма, која је осво ји ла нај ви ше 
пре фе рен ци јал них гла со ва — 68.882.

Поли ти ка Срби је

Кра јем фебру а ра 2019. у Вуко ва ру је бора вио гра-
до на чел ник Новог Сада Милош Вуко вић. Том при ли ком 
Вуко вић је изја вио да ће Срби ја инси сти ра ти да Срби 
у Хрват ској има ју пуно пра во да кори сте сво је писмо 
и да се не сти де сво је наци о нал не при пад но сти. Он је 
додао да Срби увек могу да оче ку ју инсти ту ци о нал ну 
подр шку од Срби је.

Пре ма доступ ним пода ци ма и инфор ма ци ја ма Срба 
из Хрват ске нису забе ле же на кон крет на план ска ула га-
ња, финан сиј ски или дру ги дуго роч ни про јек ти подр-
жа ни од Срби је.

Била те рал ни одно си Срби је и Хрват ске

Срби у Хрват ској исти чу да се сва ка про ме на у рела-
ци ја ма изме ђу Бео гра да и Загре ба директ но одра жа-
ва на њихов поло жај. У про те клих годи ну дана одно си 
Срби је и Хрват ске су били интен зив ни а ста во ви нај че-
шће међу соб но суко бље ни.

Уочи обе ле жа ва ња 23. годи шњи це „Олу је“ годи-
не пред сед ник Срби је Алек сан дар Вучић је з Бач кој 
Палан ци, на држав ној коме мо ра ци ји жртва ма овог зло-
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чи на, упо ре дио ту хрват ску опе ра ци ју са наци змом.82 
Три дана касни је, 7. авгу ста 2018., хрват ски Јутар њи 
лист је обја вио да је због ове Вучи ће ве изја ве хрват-
ски пред сед ник Колин да Гра бар Кита ро вић одлу чи ла 
да не дође у зва нич ну посе ту Срби ји. Лист је, цити ра ју-
ћи „висо ког држав ног функ ци о не ра“, тако ђе наја вио да 
„сле ди дубо ко захла ђе ње одно са са Срби јом на нео д-
ре ђе но вре ме“83, док је гра до на чел ник Вуко ва ра Мари-
јан Павли чек, затра жио је да Хрват ска пову че амба са-
до ра из Бео гра да и да успо ри пре го во ре Срби је о при-
сту па њу Европ ској уни ји.

У про те клих годи ну дана нај ви ши била те рал ни 
кон такт висо ких зва нич ни ка Срби је и Хрват ске био је 
новем бра 2018. када су се сре ли пред сед ник срп ске 
вла де Ана Бнра бић и хрват ски пред сед ник Колин да 
Гра бар Кита ро вић на мар ги на ма Европ ског фору ма у 
Бер ли ну. Пре ма пода ци ма из меди ја, раз го во ром су 
пре све га доми ни ра ле еко ном ске теме.

82  „Наци сти су 4. авгу ста 1944. годи не про ва ли ли у сигур но 
скро ви ште јевреј ске девој чи це Ане Франк и одве ли је у логор, да 
умре. Они који су, на исти тај дан, 4. авгу ста 1995. годи не про ва ли-
ли у Кра ји ну, уби ли више од 2.000 људи и 250.000 прог на ли, само 
су поно ви ли исту ствар“, Алек сан дар Вучић, РТС, 4.8.2018, линк: 
http://www.rts.rs/page/sto ri es/ci/story/124/dru stvo/3220600/dan -
seca nja-na-stra da le-i-prog na ne-srbe.html, при сту пље но 19.7.2019.

83  „Izvo ri izdr žav nog vrha: Sli je di dubo ko zahla đe nje odno sa sa 
Srbi jom“, Jutar nji list, 7.8.2018, линк: https://www.jutar nji.hr/vije sti/
hrvat ska/izvo ri-iz-drzav nog-vrha-sli je di-dubo ko-zahla de nje-odno-
sa-sa-srbi jom-vucic-pozvao-pred sjed ni cu-u-uzvrat ni-posjet-srbi ji-
ali o na-nece-oti ci/7695495/, при сту пље но 19.7.2019.
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Хрват ска поли ти ка је у про те клих годи ну дана на 
међу на род ном пла ну више пута исти ца ла како Срби-
ја, навод но, није спрем на да се суо чи с про шло шћу, 
а тако ђе се отво ре но гово ри ло о томе да би хрват ско 
члан ство у ЕУ тре ба ло иско ри сти ти како би биле успо-
ре не срп ске евро ин те гра ци је.

Зах те ви да Хрват ска успо ри или бло ки ра евро ин-
те гра ци је Срби је су више пута исти ца ни током про те-
кле годи не: Хрват ски пре ми јер Андреј Плен ко вић је 
у хрват ском Сабо ру сеп тем бра 2018. изја вио да „пут 
Срби је у Европ ску уни ју води и пре ко Загре ба и пре ко 
реша ва ња пита ња која нису реше на годи на ма“ додав-
ши да у вези са овим посто ји „врло широ ки кон сен зус 
на поли тич кој сце ни... као и кон сен зус пред сед ни це 
и хрват ске вла де“. Децем бра 2018, на састан ку Саве-
та за спољ не посло ве ЕУ, мини стар спољ них и европ-
ских посло ва Хрват ске Мари ја Пеј чи но вић-Бурић је 
изја ви ла да у Срби ји „и даље нема поли тич ке воље за 
суо ча ва њем с про шло шћу и оду ста ја ње од иде о ло ги-
је из 90-тих годи на про шлог века што озбиљ но дово ди 
у пита ње спрем ност за реша ва ње дру гих пита ња која 
су после ди ца рас па да бив ше држа ве, као што је пита-
ње гра ни ца, или оних која су после ди ца агре си је на 
Хрват ску, као што су пита ња неста лих или суђе ња за 
рат не зло чи не“. Хрват ски мини стар је ову пору ку више 
пута послао у току 2018. и 2019. годи не. Апри ла 2019. 
тро је хрват ских посла ни ка зах те ва ло је од вла де да 
бло ки ра ју Срби ју у при ступ ним пре го во ри ма о члан-
ству у ЕУ док не пру жи све доступ не инфор ма ци је о 
неста ли ма и масов ним гроб ни ца ма. Уочи избо ра за ЕУ 
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пар ла мен тар на гру па „Хрват ски суве ре ни сти“, пред-
во ђе на евро-посла ни цом Ружом Тома шић на про мо-
ци ји избор не плат фор ме зало жи ла се за „бло ки ра ње 
Срби је у ЕУ док Срби ја не испла ти рат ну одште ту за 
србо чет нич ку агре си ју на Хрват ску и док не при зна ту 
исту агре си ју“. Посла ник у Сабо ру стран ке Храст Хрво-
је Зека но вић пору чио је да „Хрват ска не кори сти при-
ли ку да као чла ни ца ЕУ бло ки ра Срби ју у при ступ ним 
пре го во ри ма“. „Хрват ски наци о нал ни инте рес мора да 
буде на првом месту. Срби ја не сме да уђе у ЕУ док 
се не реше отво ре на пита ња са Хрват ском“, иста као је 
Зека но вић.

Почет ком јуна, после европ ских избо ра, хрват ски 
мини стар спољ них посло ва Мари ја Пеј чи но вић Бурић 
иза бра на је за новог гене рал ног секре та ра Саве та Евро-
пе на пето го ди шњи ман дат. Има ју ћи у виду њене рани-
је изја ве и ста во ве, као и цело куп ну поли ти ку Хрват ске 
када је реч о одно су пре ма Срби ји и њеним евро-инте-
гра ци ја ма, гото во је изве сно да ће доћи до поку ша ја 
да пре ко Саве та Евро пе буду спро ве де не нове непри ја-
тељ ске ини ци ја ти ве пре ма Бео гра ду и Срби ма.

У ново го ди шњем интер вјуу Вечер њем листу, хрват-
ски пре ми јер Андреј Плрен ко вић је изја вио да је 
Хрват ска „модер на држа ва“ док је „пред Срби јом пут 
про цес суо ча ва ња с њеном про шло шћу“. На про сла-
ви пра во слав ног Божи ћа 2019. у про сто ри ја ма СНВ, 
пре ми јер Плен ко вић је одно се Срби је и Хрват ске 
упо ре дио са одно си ма после рат не Немач ке и Фран-
цу ске: „као што се трај но поми ре ње изме ђу Фран цу-
ске и Немач ке није дого ди ло пре ко ноћи, тре ба ће још 
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вре ме на да заце ле још све же ране у одно си ма изме ђу 
Хрват ске и Срби је“.84

Слич не изја ве о потре би да се Срби ја „суо чи с про-
шло шћу“ хрват ски зва нич ни ци су дали и при ли ком 
изри ца ња конач не пре су де Радо ва ну Кара џи ћу у Хагу, 
мар та 2019. годи не.

Под но се ћи изве штај хрват ском Сабо ру окто бра 
2018. пре ми јер Андреј Плен ко вић је рекао да да су 
одно си Хрват ске и Срби је опте ре ће ни не само отво ре-
ним пита њи ма из вре ме на оса мо ста ље ња и „агре си је” 
већ и “рето ри ком којом се о Хрват ској лоше гово ри у 
међу на род ној зајед ни ци”.

Почет ком окто бра 2018. у току рас пра ве о Зако на о 
набав ци и посе до ва њу оруж ја посла ник вла да ју ћег ХДЗ-а 
Сте во Цулеј зало жио да „сва ки пси хич ки и физич ки здрав 
Хрват, који се нала зи у погра нич ним дело ви ма с бив шом 
непри ја тељ ском Срби јом, има оруж је под кон тро лом и 
при руци, јер ко зна што доно си ноћ и будућ ност“.

Почет ком маја 2019 . хрват ска пред сед ни ца Колин-
да Гра бар Кита ро вић јав но је кри ти ко ва ла Срби ју што 
је дозво ли ла да Срп ска ради кал на стран ка Воји сла ва 
Шеше ља одр жи сво ју скуп шти ну у Хрт ков ци ма, које је 
опи са ла као „сим бол стра да ња Хрва та Вој во ди не“. Пово-
дом овог слу ча ја јав но је реа го ва ло и хрват ско Мини-
стар ство спољ них и европ ских посло ва које је осу ди ло 
скуп СРС. Сре ди ном маја хрват ски десни чар ски евро-

84  Пупо вац: Мора мо се изву ћи из живог бла та, 6.1.2019, линк: 
http://www.rts.rs/page/sto ri es/ci/story/3/region/3378949/pupo vac-
mora mo-se-izvu ci-iz-zivog-bla ta.html, при сту пљр но 19.7.2019.
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посла ник Ружа Тома шић писа ла је пред сед ни ку и пре-
ми јер ки Срби је, тра же ћи од њих да изру че Меха ни зму у 
Хагу дво је чла но ва СРС, Петра Јоји ћа и Вје ри цу Раде ту, 
које ова међу на род на инсти ту ци ја тра жи због непо што-
ва ња про це са суда при ли ком суђе ња Воји сла ву Шеше љу.

Јану а ра 2019. хрват ски пре ми јер Пле ан ко вић је 
после састан ка са пред став ни ци ма хрват ске мањи не 
у Срби ји наја вио веће држав не инве сти ци је у про јек те 
хрват ске зајед ни це у Срби ји.

Срби ја и Хрват ска и даље има ју отво ре но пита ње 
гра ни це на Дуна ву. Ово је била јед на од тема раз го во ра 
при ли ком посе те пред сед ни ка Срби је Хрват ској 2018. 
и тада је дого во ре но да две стра не у наред не две годи-
не раде на изна ла же њу реше ња, а ако га не буде, да се 
иде на међу на род ну арби тра жу.

Са срп ске стра не нај ак тив ни ји пред став ник држа ве 
Срби је у пита њи ма веза ним за срп ско-хрват ске одно се 
био је народ ни посла ник и пред сед ник Одбо ра за дија-
спо ру и Србе у реги о ну Мио драг Лин та.

Међу на род на зајед ни ца није реа го ва ла на кри ти ке 
и упи те које су Срби у Хрват ској иста кли у вези са сво-
јим поло жа јем и дис кри ми на ци јом са којом су суо че ни.

Еко ном ска пита ња

Мини стар ство држав не имо ви не Хрват ске обја ви-
ло је почет ком новем бра 2018. јав ни позив којим даје 
у закуп одма ра ли шта и дру ге некрет ни не на Јадра ну, 
а на које Срби ја пола же пра во пре ма Спо ра зу му о сук-
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це си ји – Анекс Г. На спи ску је 15 некрет ни на, одма ра-
ли шта и пра те ћих обје ка та на при мор ју Хрват ске, чији 
су вла сни ци пред у зе ћа из Срби је и Босне и Хер це го ви-
не, а у закуп се дају на 30 годи на. Прет ход но је хрват-
ско мини стар ство обја ви ло про да ју нека да шњег вој-
ног одма ра ли шта у Башким вода ма, где је као вла сник 
у земљи шним књи га ма у Макар ској упи са но Мини-
стар ство одбра не Срби је, прав ни наслед ник Мини-
стар ства одбра не СФРЈ. Одлу ке су доне те упр кос зах-
те ви ма из Срби је да се то не ради. Овај корак пред-
ста вља директ но крше ње Анек са Г Беч ког спо ра зу ма 
о сук це си ји под нази вом „При ват на сте че на пра ва”, у 
којем је наве де но да свим гра ђа ни ма и прав ним лици-
ма мора бити при зна та, зашти ће на и вра ће на имо ви на 
коју су има ли на дан 31. децем бра 1990. годи не у јед-
ној од држа ва бив ше СФРЈ.

Закључ ци и пре по ру ке

У пери о ду август 2018. - август 2019. наста вље но 
је систе мат ско погор ша ва ње поло жа ја и пра ва Срба 
у Хрват ској. У про те клих годи ну дана посеб но су до 
изра жа ја дошли раси стич ки напа ди на срп ску мањи ну 
и њене пред став ни ке. Мржња пре ма Срби ма је поста-
ла како део дру штве не сва ко дне ви це, тако и део наци-
о нал ног иден ти те та који слу жи за дока зи ва ње хрват-
ства. Хрват ске вла сти нису пока за ле заин те ре со ва ност 
а пита ње је да ли има ју и сна гу да се ова квом трен ду 
супрот ста ве.
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Реак ци је Срби је слу же као повод за нову дис кри ми-
на ци ју, а Хрват ска је више пута иста кла да ће иско ри-
сти ти свој поло жај у ЕУ како би оспо ри ла све што дола-
зи са срп ске стра не и успо ри ла срп ске евро-инте гра-
ци је. Срби ја и даље нема било какву план ску поли ти ку 
пре ма Срби ма и срп ском насле ђу у Хрват ској.

Као и про те клих годи на, Напред ни клуб пози ва вла-
сти у Бео гра ду да, уз сарад њу са срп ским пред став-
ни ци ма у Хрват ској, фор ми ра стра те ги ју и кон кре тан 
план за помоћ у зашти ти пра ва Срба у тој земљи. План 
би тре ба ло да буде фоку си ран на, барем, два кључ на 
аспек та: јача ње поло жа ја Срба у Хрват ској (финан сиј-
ског као и веће при су ство и зашти ту у хрват ским инсти-
ту ци ја ма) и помоћ да про бле ми Срба у Хрват ској доби-
ју више пажње у међу на род ној јав но сти.
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ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ ПРАВИМА 
СРПСКОГ НАРОДА У РЕПУБЛИЦИ 
СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ ЗА 2018-2019. ГОДИНУ

Како смо у прет ход ном десе то го ди шњем Изве шта-
ју детаљ но пред ста ви ли и у изве сној мери наслу ти ли, 
про стор Маке до ни је је током прет ход не годи не остао 
у фоку су деша ва ња. Про цес декон струк ци је, и она ко 
тан ке, маке дон ске наци је је наста вљен. 

Дана 17.06.2018. у селу Нави ци на оба ли Пре спан-
ског језе ра, пот пи сан је „Пре спан ски спо ра зум“ који 
је заме нио Спо ра зум из Њујор ка од 13.09.1995.годи не. 
Пот пи сни ци спо ра зу ма су Нико ла Дими тров, мини стар 
дипло ма ти је БЈРМ, Нико лас Коци јас, мини стар ино-
стра них посло ва Грч ке и Метју Нимиц, пред став ник 
УН, човек који је од почет ка био заду жен да води пре-
го во ре изме ђу две држа ве. Пре спан ским спо ра зу мом 
се фор мал но завр ша ва про цес пре го во ра који је тра јао 
ско ро 3 деце ни је, пун неспо ра зу ма, пре ки да и одла га-
ња. Тим спо ра зу мом БЈРМ поста је Репу бли ка Север на 
Маке до ни ја, слу жбе ни језик се дефи ни ше као „маке-
дон ски“ а држа вљан ство као „држа вља нин Репу бли ке 
Север на Маке до ни ја“. Спо ра зум пред ви ђа да се у року 
од годи ну дана извр ши реви зи ја школ ских уџбе ни ка, у 
скла ду са про јек том „Ско пје 2014“ којим је пред ви ђе но 
изба ци ва ње свих еле ме на та које Грч ка стра на уочи као 
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при сва ја ње дела древ не хелен ске исто ри је и циви ли за-
ци је. Нова држа ва је дужна да у наред них пет годи на 
про ме ни зва нич ни мемо ран дум, пасо ше, реги стар ске 
озна ке и оста ла доку мен та.

Као логи чан наста вак Пре спан ског спо ра зу ма, дана 
30.09.2018. одр жан је рефе рен дум са сле де ћим пита-
њем: „Да ли сте за ула зак у ЕУ и НАТО при хва та њем дого
во ра Репу бли ке Маке до ни је и Репу бли ке Грч ке?“. И поред 
тру да да суге стив ним и пот пу но нело гич ним пита њем 
уз меша ње и дово ђе ње у везу непо ве зи вих ства ри сти-
му ли шу гла са че, рефе рен дум није успео. По Чла ну 30 
зако на, нео п ход но је било да одзив буде пре ко 50% а 
сво је рефе рен дум ско пра во је иско ри сти ло тек 36,11% 
упи са них бира ча, од којих је 91,25% гла са ло ЗА а 5,82% 
ПРО ТИВ. Малој изла зно сти је кумо вао и позив опо зи-
ци је (међу који ма је била и срп ска ДПСМ на челу са 
Ива ном Сто ил ко ви ћем, који су исправ но зау зе ли став 
да се не меша ју у одлу ке које тре ба само стал но да 
доне се маке дон ски народ) да се рефе рен дум бој ко-
ту је. Чак је и Оли вер Дре ко ски, дирек тор маке дон ске 
избор не коми си је рефе рен дум про гла сио неу спе шним.

У том тре нут ку су пред став ни ци ЕУ, веро ват но се 
руко во де ћи соп стве ним „Дем Деф“ прин ци пом, про-
гла си ли рефе рен дум успе шним и чести та ли маке дон-
ском наро ду на одлу ци. Одлу ци која није ни у скла ду са 
зако ном нити је израз леги тим но изра же не воље маке-
дон ског наро да. Подр шка није мањ ка ла ни од англо-
сак сон ских и атлан ти стич ких гла сно го вор ни ка, вео ма 
заин те ре со ва них за тај стра те шки важан про стор. Како 
би се зао би шла воља наро да, одлу ка је спу ште на на 
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Собра ње где су 11.01.2019.годи не устав не изме не усво-
је не једва оства ре ном нео п ход ном већи ном (81 глас 
ЗА), у про це су пре бро ја ва ња који је тра јао више дана. 
Албан ске стран ке (на првом месту БЕСА) нису про пу-
сти ле шан су да испо ста ве и додат не зах те ве да би уче-
ство ва ли у ства ра њу већи не. Украт ко, Маке дон ци ма ће 
писа ти „маке дон ско држа вљан ство“ а Албан ци ма ће 
писа ти „из Маке до ни је“. Тако ђе, и етнич ки Албан ци су  
при зна ти за маке дон ску дија спо ру. Опо зи ци ја није уче-
ство ва ла у гла са њу а испред Собра ња се оку пио незна-
тан број демон стра на та.

Позив на бој кот и бла га реак ци ја опо зи ци о не ВМРО 
ДПМНЕ нај бо ље пока зу је ста ње у држа ви и сна гу ути-
ца ја САД и ЕУ. Сти че се ути сак да је ВМРО ДПМНЕ једва 
доче као да ова кву одлу ку усво ји неко дру ги. Њихов 
отпор се пока зао као фор ма лан и оно што их веро ват но 
нај ви ше зани ма јесте да на сле де ћим пар ла мен тар ним 
избо ри ма про фи ти ра ју из чиње ни це да нису директ но 
уче ство ва ли у све му томе. Неће мо погре ши ти ако кон-
ста ту је мо да се ипак све деси ло у међу соб ном дого во-
ру маке дон ских стра на ка, про тив но посто је ћој вољи 
маке дон ског наро да. Мањи на Маке до на ца и маке дон-
ски Албан ци доне ли су  јед ну важну, конач ну одлу ку.

Кра јем месе ца, грч ки Пар ла мент је рати фи ко вао 
Пре спан ски спо ра зум тан ком већи ном од 153 гла са ЗА. 
То је био повод за рас пад вла да ју ће коа ли ци је из које је 
исту пи ла стран ка „Неза ви сни Грци“. Иако се коа ли ци ја 
рас па ла, Ципра со ва вла да је пре жи ве ла гла са ње.

Усе ди шту НАТО је 06.02.2019. годи не пот пи сан Про-
то кол о при сту па њу Север не Маке до ни је НАТО-у тако 
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што су Про то кол, мимо оби ча ја, уме сто Мини ста ра 
спољ них посло ва, пот пи са ли Амба са до ри при НАТО. 
Два дана касни је, 08.02.2019.годи не, Грч ка је рати фи-
ко ва ла Про то кол о при сту па њу Север не Маке до ни-
је НАТО. Пре ма про це ни НАТО зва нич ни ка, Север на 
Маке до ни ја ће и зва нич но при сту пи ти али јан си кра јем 
2019. или у првој поло ви ни 2020.годи не.

Усва јан у два навра та, 11.01.2018. и 14.03.2018. годи-
не а мимо пот пи са тада шњег пред сед ни ка Репу бли ке 
Север не Маке до ни је Ива но ва, Закон о дво је зич но сти 
је дана 14.01.2019.сту пио на сна гу тако што га је пред-
сед ник Собра ња Џафе ри лич но пот пи сао и послао да 
буде обја вље на у Слу жбе ном весни ку. Опо зи ци ја је овај 
чин назва ла наси љем и Устав ном суду под не ла ини ци-
ја ти ву за оце ну устав но сти.

Редов ни пре сед нич ки избор су одр жа ни у два кру-
га. Сма тра мо потреб ним да украт ко пред ста ви мо кан-
ди да те. Сте во Пан да ров ски, кади дат вла да ју ће СДСМ/
ДУИ, про фе сор је међу на род не без бед но сти и спољ не 
поли ти ке на Аме рич ком коле џу у Ско пљу. И 2014. био је 
пред сед нич ки кан ди дат. Саве то вао је два бив ша пред-
сед ни ка (Трај ков ског и Црвен ков ског), наци о нал ни је 
коор ди на тор за држа ве ула зак у НАТО. Гор да на Сми ља-
нов ска Дав ко ва, опо зи ци о ни кан ди дат, ВМРО/ДПСМ..., 
про фе сор ка је Прав ног факул те та у Ско пљу где пре да-
је Устав но пра во). Бле рим Река, кан ди дат Али јан се за 
Албан це/БЕСА, про фе сор  је Уни вер зи те та Југо и сточ на 
Евро па (Шту лов Уни вер зи тет у Тето ву) и амба са дор у 
маке дон ској миси ји при ЕУ.
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Кан ди дат вла да ју ће стран ке је кам па њу водио на 
тала су прет ход них дога ђа ја, Река се фоку си рао на 
Албан це и њихо ва навод но угро же на пра ва, пот пу но 
оду ста ју ћи од маке дон ских гла са ча  - током кам па ње 
није посе тио ни јед но место са изра зи том маке дон ском 
већи ном. Кам па ња опо зи ци о ног кан ди да та је оце ње на 
као лоша, са мно го гафо ва и мањ ком енер ги је. На пита-
ње да се изја сни око Пре спан ског спо ра зу ма, рекла је 
да ће испу ни ти оба ве зе из спо ра зу ма а да ће се про тив 
истог бори ти пред међу на род ним судо ви ма.

Под се ти мо се да је Маке до ни ја 2009.годи не тужи ла Грч
ку пред Међу на род ним судом у Хагу са наво ди ма да је Грч
ка пре кр ши ла тада шњи спо ра зум који је пред ви ђао да Грч ка 
не спре ча ва Маке до ни ју у сту па њу у члан ство међу на род
них орга ни за ци ја. Суд је пре су дио у корист Маке до ни је али 
то није спре ча ва ло Грч ку да Маке до ни ју спре ча ва на сва ком 
кора ку, мимо пре су де Међу на род ног суда, уз пасив но држа ње 
САД и ЕУ. 

У првом кру гу избо ра (21.04.2019.) изла зност је 
била 41,76% (755.702 гла со ва), Пан да ров ски 42,84% 
(323.714), Сми ња нов ска 42,24% (319.225), Река 10,58% 
(79.921)

Дру ги круг (05.05.2019.) изла зност 46,70%, Пан-
да ров ски 51,66% (436.212), Сми ља нов ска 44,73% 
(377.713).

Бро је ви гово ре више од речи. Албан ски фак тор пока зао се 
као кљу чан.

Уме сто да послу шна и снис хо дљи ва Север на Маке-
до ни ја, после деце ни ја испу ња ва ња буквал но свих зах-
те ва и жеља САД и ЕУ, закључ но са про ме ном име на и 
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одри ца њем од оно га на чему су бази ра ли свој неја ки 
наци о нал ни иден ти тет, доби је датум за поче так пре го-
во ра са ЕУ, ништа се није дого ди ло. Није се дого ди ла 
ни таква јед на  фор мал ност која суштин ски ништа не 
зна чи. Фор мал но је наве де но да неко ли ко чла ни ца ЕУ 
има ју при мед бе, као и обич но, Низо зем ска прва међу 
њима.

У часу опште јаг ме око Маке до ни је, Репу бли ка Срби-
ја је оста ла неза ин те ре со ва на за онај мали пре о ста ли 
део Срба који још увек живи на про сто ру око Кума но ва. 
Бугар ска је сту пи ла на сце ну и акти ви ра ла ста ре и већ 
виђе не пла но ве. Вра та им широ ко отва ра спо ра зум који 
је Север на Маке до ни ја пот пи са ла са вла дом у Софи ји, 
а чији је резул тат маке дон ско-бугар ска Коми си ја о исто
риј ски спо р ним пита њи ма. Почет на тач ка и први зах тев је 
већ пред ста вљен јав но сти. Бугар ска Мини стар ка ино-
стра них посло ва, Ека та ри на Заха ри е ва је изја ви ла да 
„Бугар ска неће пре го ва ра ти о томе да ли је Гоце Дел чев 
Буга рин или Маке до нац“, пре те ћи не само повла че њем 
из Коми си је већ и затва ра њем „европ ске пер спек ти-
ве“ Север не Маке до ни је. Нико ла Дими тров је задр жао 
посло вич но снис хо дљив став, исти чу ћи нео п ход ност 
про на ла же ња реше ња „у духу при ја тељ ства и зајед нич-
ке будућ но сти“.

Ништа се данас не деша ва што се већ нека да није 
деша ва ло, у мало дру га чи јем обли ку и са истом сушти-
ном. Како би пот пу но раз у ме ли тре нут ну ситу а ци ју и 
при пре ми ли се за буду ће дога ђа је, под се ти мо се неко-
ли ко дета ља из исто ри је ВМРО и „спо р ног“ Гоце Дел-
че ва.
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Као израз тежње маке дон ског наро да за осло бо ђе њем 
од Осман ли ја, у Солу ну 1893.годи не је осно ва на Уну тра
шња Маке дон ска Рево лу ци о нар на Орга ни за ци ја (ВМРО). До 
1901. годи не у саста ву је има ла 8 коми те та и ору жа не сна
ге (комит ске чете) на тери то ри јал ном прин ци пу (солун ски 
и битољ ски вила јет и про стор Маке до ни је). Руко во ди ли су 
се изре ком „Маке до ни ја Маке дон цма“ а циљ успо ста вља ње 
ауто ном не Маке до ни је у скло пу Осман ског цар ства. Истак
ну ти иде о ло зи су били Гоце Дел чев, Ђор че Петр ов, Јане та 
Сан дан ски и Диме Хаџи Димов. Прва дво ји ца су стра да ла 
још 1903.годи не од стра не Тура ка. Већ 1895.годи не у Софи
ји се, под патро на том бугар ске вла де фор ми ра супар нич ки 
Врхун ски маке дон ски коми тет, при сва ја ју ћи про грам ВМРО 
у циљу при вла че ња у аси ми ла ци је маке дон ског наро да. Тај 
Врхов ни коми тет је постао бугар ска аген ту ра у маке дон
ском осло бо ди лач ком покре ту. Слич но пото њим кому ни сти
ма, „врхо ви сти“ су тен ден ци о зно про во ци ра ле Осман ли је на 
осве те и про гон наро да чиме су поку ша ва ле да попра ве број
но ста ње. Од почет ка су се директ но суко бља ва ли са ВМРО. 
Инфил тра ци ја „врхо ви ста“ у „цен тра ли сте“ је успе ла и 
офор ми ли су сво је кри ло („уну тра шњи врхо ви зам“) у окви ру 
ВМРО. И сам Илин ден ски уста нак, 02.08.1903., је дело „врхо
ви ста“. Масов но је при хва ћен па је и ВМРО морао да се при
дру жи. Побу на је у крви угу ше на. Од 1910.годи не (зна чај но 
после смр ти Гоце Дел че ва) може мо рећи да су „врхо ви сти“ 
пот пу но пре у зе ли ВМРО (Тодор Алек сан дров, Алек сан дар 
Про то ге ров и Петар Чау лев). Од тог тре нут ка је успо ста
вље на тесна сарад ња са албан ским прва ци ма, про тив Тура
ка још у већој мери про тив срп ских чет ни ка и грч ких андар
ти ма. Од бал кан ских рато ва, пот пу но про бу гар ски ВМРО 
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попри ма изри чи то анти срп ски став и тако је све до данас 
 тач ни је, до про гла ше ња неза ви сно сти 1991. када је поста
ло јасно да су кому ни сти и њихо вим насле ди ни ци из СДСМа 
нај ве ћи шови ни сти и непри ја те љи Срба и Срби је на маке
дон ској поли тич кој сце ни. Пери од изме ђу два вели ка рата 
оби лу је теро ри стич ким актив но сти ма ВМРО на чита вој 
тери то ри ји Срби је, све до Бео гра да. Баца ње бом би, атен та
ти, поко љи и дивер зи је су поста ли сва ко дне ви ца. Иде о ло ги ја 
је пот пу но бази ра на на кон цеп ту „вели ке Бугар ске“ и про
сто ра Маке до ни је као њеног састав ног дела.

Ни међу соб ни суко би и уби ства нису недо ста ја ли. Током 
1924.годи не поби је на је већи на руко вод ства и руко во ђе ње је 
пре у зео ИванВан чо Миха и лов чији је први сарад ник и егзе
ку тор, добро позна ти, Вла до Геор ги евЧер но зем ски (Вла до 
шофер, инструк тор уста шких теро ри ста на тери то ри ји 
Мађар ске, пото њи уби ца кра ља Алек сан дра у Мар се ју). Од 
тог тре нут ка је сарад ња са Косов ским коми те том и кача
ци ма на врхун цу. 1927.годи не дола зи до хап ше ња гру пе сту
де на та у Ско пљу а један од бра ни ла ца на суд ском про це су 
је био вођа хрват скох фаши ста, фран ко ва ца Анте Паве лић. 
1929.годи не је у Софи ји одр жан саста нак изме ђу гла ве ши на 
ВМРОа и уста шке еми гра ци је где је пот пи са на Декла ра ци ја 
о зајед нич кој бор би. Наста вак сарад ње је пре ба чен у Ита ли ју 
и све је интен зив ни ји у пред ве чер је II Свет ског рата...

У доме ну вер ских пра ва Срба ситу а ци ја се није 
мења ла. Суде ћи по инфор ма ци ја ма које је пред сед-
ник север но ма ке дон ске вла де Зоран Заев поде лио са 
руским пран ке ри ма, акци ја за при зна ва ње ауто ке фал-
но сти МПЦ ће тек насту пи ти, ни мито није искљу че на 
опци ја. Но, ситу а ци ја веза на за МПЦ ће бити зна чај но 
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ком пли ко ва ни ја од ситу а ци је са тзв. “ЦПЦ”. Може мо 
бити сигур ни да ће пра во слав не цркве у Грч кој и Бугар-
ској бити непре мо сти ва пре пре ка у том про це су. То 
ће бити дру га фаза у про це су аси ми ла ци је, прва фаза 
одва ја ња од срп ског кор пу са и СПЦ је већ завр ше на. У 
тој дру гој фази сва ка ко неће бити дозво ље но фор ми ра-
ње МПЦ јер је то можда једи ни модус нека квог „зида-
ња“ маке дон ског наци о нал ног иден ти те та. То сва ка ко 
ова два сусе да неће дозво ли ти. Срп ски народ са про-
сто ра Север не Маке до ни је ће у том про це су бити коле-
та рал на ште та и јед на ко под ло жан буга ри за ци ји. Архи-
је ре ји МПЦ су суде ћи пре ма инфор ма ци ја ма који ма 
рас по ла же Напред ни клуб неза до вољ ни Пре спан ским 
спо ра зу мом. Власт их сум њи чи за накло ност пре ма 
опо зи ци ји. Заев се зато осла ња на јед ног нижег архи је-
ре ја који му је одан, а кога је чак упо зна вао са поје ди-
ним гости ма из Срби је.  

Про цес одли ва ста нов ни штва који је пого дио источ-
не вроп ске земље, није зао би шао ни Север ну Маке до ни-
ју (пре ма про це на ма, про стор ове држа ве је у послед-
њих пет на ест  годи на напу сти ло око 620.000 људи) а 
тиме ни Србе који живе на тим про сто ри ма. Кад у то 
ура чу на мо нега ти ван при ра штај, раз ме ре сма њи ва ња 
бро ја Срба ће бити јасне тек при ли ком сле де ћег успе-
шног попи са. Оно што је већ данас мер љи во а нео до љи-
во под се ћа на ситу а ци ју у Црној Гори јесте пад засту-
пље но сти Срба у јав ној адми ни стра ци ји. У пери о ду од 
2016. (1272) до 2018.(1019) годи не, број Срба у адми ни-
стра ци ји је сма њен за ско ро 20% (253).
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Демо крат ска Пар ти ја Срба у Маке до ни ји (чији 
пред сед ник Иван Сто ил ко вић је посла ник у Собра њу), 
Срп ска зајед ни ца у Маке до ни ји и пор тал СПО НА оста-
ју једи не орга ни за ци је које на ква ли те тан и теме љан 
начин оку пља ју наше суна род ни ке и боре се за пра ва 
Срба у Маке до ни ји. Мудра одлу ка да Србе позо ву да 
не уче ству ју у про це си ма који су директ но супрот ни 
инте ре си ма већин ског маке дон ског наро да за сад је 
сачу ва ла срп ску зајед ни цу од већих уда ра и про бле ма, 
а држи је још увек по стра ни од ретро град них про це са. 
Акци је обе ле жа ва ња свих зна чај них дату ма и дога ђа ја 
су поста ле тра ди ци о нал не. 

Поку шај пре у зи ма ња нај ва жни јег дога ђа ја и зва-
нич ног пра зни ка Срба у Маке до ни ји, Све то сав ске 
аке де ми је, и низа про сла ва од стра не зва нич ног Ско-
пља успе шно је осу је ћен. Ти поку ша ји ће се сва ка ко 
наста ви ти у будућ но сти а циљ је да се из свих пра-
зни ка и важних дога ђа ја и дату ма изба ци пре фикс 
„срп ски“, при да ју ћи им неу тра лан тон а потом у сле-
де ћој фази може мо оче ки ва ти пот пу но пре у зи ма ње и 
зна чај не изме не. Ови про це си су оче ки ва ни, зва нич-
но Ско пље све снис хо дљи ве уступ ке на уштрб свог 
иден ти те та негде и на неки начин мора да надок на-
ди. Срби су нај по год ни ји - како мало број но шћу тако 
реги о нал ним трен дом. 

Нова тума че ња исто ри је су већ при сут на, можда 
уско ро сазна мо да су Тур ци сами оти шли са про сто ра 
дана шње Маке до ни је и да су бал кан ски рато ви и Први 
свет ски рат били “осва јач ки”. Логи чан наста вак Тиран-
ске плат фор ме била би теза да су и Маке дон ци били 
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под оку па ци јом и изло же ни гено ци ду. Ни цар Душан 
неће избе ћи уло гу нега тив вног сим бо ла. По при ме-
ру Њего ша ће, ако не успе ју да га изоп ште из срп ске 
исто ри је и упи шу у Маке дон це, на кра ју сру ши ти његов 
спо ме ник и избри са ти све табле које носе њего во име. 
У паке ту са руше њем оно га што им нало же Грци а по 
Пре спан ском спо ра зу му.

Корак даље пред ста вља про во ка ци ја зва нич ног Ско-
пља који је пара лел но са све ћа ма упа ље ним за жртве 
зло чи нач ке НАТО агре си је у јед ном хоте лу орга ни зо-
вао про сла ву у част истог дога ђа ја. Има ли боље пре-
по ру ке за Хоџа јев пакт про тив Срби је који тре ба поред 
тзв.Косо ва и Алба ни је да сачи ња ва ју Север на Маке до-
ни ја, Црна Гора и Хрват ска. 

„Што се тиче суд би не срп ског наро да у Маке до ни ји, она ће 
зави си ти од спо соб но сти да се пра вил но одре де основ на наче
ла наше наци о нал не поли ти ке, али и од успо ста вља ња наци о
нал ног једин ства за њено оства ре ње. То је, све, изу зет но тежак 
посао, јер се не ради само о нашим међу соб ним раз ли ка ма, него 
и о директ ном меша њу држав них вла сти у поли тич ко и сва ко 
дру го орга ни зо ва ње Срба са циљем да се пре у зме директ на кон
тро ла над срп ским орга ни за ци ја ма и асо ци ја ци ма. 

Ваљ да смо конач но поста ли све сни да нас је мало за поде
ле и да само сло жно, мудр ом и одлуч ном поли ти ком може мо 
одго во ри ти на иза зо ве новог вре ме на, има ју ћи у виду ко води 
и кре и ра држав ну поли ти ку, ко кре и ра наше суд би не, мења 
нашу исто ри ју и, у крај њој инстан ци, одлу чу је, буквал но, о 
нашим живо ти ма.

Искри вље на сли ка исто риј ских дога ђа ја као осно ва за 
сата ни за ци ју Срба – пре све га кроз тен ден ци о зно и нео бјек
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тив но тума че ње Бал кан ских рато ва, и у уџбе ни ци ма и кроз 
све овда шње меди је, који се тре ти ра ју као навод но ”осва јач
ки”, а не осло бо ди лач ки (од више ве ков ног тур ског роп ства) 
– само су мали део дири го ва них и вешто пла си ра них лажи, 
које се упо р но фор си ра ју и пона вља ју са иде јом да, вре ме ном, 
поста ну ”зва нич на вер зи ја маке дон ске исто ри је”. А све то 
на ште ту срп ског наро да и њего ве истин ске уло ге у исто
ри ји Маке до ни је. Једи но на тери то ри ји која је тада осло бо
ђе на до пре неки дан је посто ја ла и функ ци о ни са ла неза ви
сна и само стал на Репу бли ка Маке до ни ја, којој исти ти који 
је, тобо же, ”бра не од Срба”, мења ју лич ни опис, име, иден
ти тет и исто ри ју. Толи ко о нама и о њима.“ ...напи сао је 
Иван Сто ли ко вић.

Раду је чиње ни ца да су пред став ни ци Срба из Маке-
до ни је изгра ди ли вео ма бли зак однос са срп ским пред-
став ни ци ма и из оста лих кра је ва Бал ка на. На пред лог 
Ива на Сто ил ко ви ћа, спро ве де на је кам па ња „купуј мо 
срп ске про из во де“ у свим срп ским земља ма, што тако-
ђе пока зу је све бољу сарад њу и кому ни ка ци ју.

Уоча ва се, тако ђе, да су срп ски пред став ни ци из 
Маке до ни је редов ни гости дога ђа ја, про сла ва и три би-
на у орга ни за ци ји зва нич ног Бео гра да. Тре ба, међу тим, 
при ме ти ти да је ово зани ма ње Бео гра да интен зи ви ра но 
након што је Ско пље пре по зна то као сре ди ше међу ан-
род них актив но сти усме ре них пртив Вучи ће вог режи-
ма. Изра жа ва мо наду да ће то интен зи ви ра ње одно са 
уро ди ти и кон крет ним поте зи ма и кора ци ма Бео гра да 
у прав цу помо ћи нашем наро ду у Север ној Маке до ни ји 
и да сви ти дога ђа ји неће оста ти на нивоу пред из бор не 
кам па ње у Срби ји.
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Један од лиде ра опо зи ци о ног Саве за за Срби ју, Дра-
ган Ђилас, посе тио је Маке до ни ју сре ди ном фебру а ра 
2019.годи не и одр жао саста нак са Зае вом, не нала зе-
ћи за сход но да се срет не са пред став ни ци ма Срба у 
Маке до ни ји. Све сни да опо зи ци ја није у могућ но сти 
учи ни ти мно го, нала зи мо да је то нео д го во ран потез и 
напо ми ње мо да сва ко ко пре тен ду је на власт у Срби ји 
мора пока за ти бри гу и осе тљи вост за сво је суна род ни-
ке у реги о ну. Макар на нивоу подр шке и жеље да сазна-
ју у каквој ситу а ци ји Срби живе и са каквим се про бле-
ми ма и иза зо ви ма сусре ћу.

И за крај, цити ра ће мо Посла ни цу Срби ма у Маке-
до ни ји коју је 04.09.2011.годи не упу ти ла ДПСМ (која 
је  ове годи не про сла ви ла 27 годи на посто ја ња). У вре-
ме ни ма која насту па ју, садр жај ове Посла ни це која је 
напра вље на пред и у свр ху пози ва на тада шњи (неу спе-
шан) попис у Маке до ни ји, данас је сво јом садр жи ном 
пору ка ма и поу ка ма бит на не само за Србе у Маке до-
ни ји већ и за цело ку пан срп ски народ, пого то во у Срби-
ји. Текст пре но си мо у извор ном обли ку.

Бра ћо и сестре,

У земља ма од реда попис је редов на ствар, пита ње којим 
се држа ва ста ра о себи и сво јим гра ђа ни ма. За нас, део срп
ског наро да који живи у Маке до ни ји, пита ње попи са је суд
бин ско пита ње, суштин ска осно ва нашег обра зов ног, кул
тур ног, еко ном ског и сва ког дру гог ква ли те та живо та, база 
нашег опстан ка и пола зна тач ка наше боље будућ но сти. Ако 
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ми данас, у демократс коj Маке до ни ји, где је пот пу но сло бод
но изја сни ти се по пита њу сво је наци о нал не при пад но сти и 
сво јег јези ка, не каже мо јасно и гла сно да смо Срби, сами смо 
себи одре ди ли сте пен пра ва који ћемо у будућ но сти ужи ва
ти, запе ча ти ли као народ сво ју суд би ну и свој опста нак на 
овим про сто ри ма.

Послед њих деце ни ја наш народ широм све та био је изло
жен, и још увек је, бесрам ној сата ни за ци ји. Мно ги су орга ни
зо ва но ради ли на нашем уте ри ва њу у дру ге наро де, хра не ћи 
се нашим наци о нал ним тки вом сна жи ли сво је, убе ђу ју ћи нас 
да при хва ти мо да буде мо нешто дру го, само не Срби, да није 
добро бити Србин! Али када упи та те: како може бити добро 
одре ћи се наци је која је све ту покло ни ла вели чи не попут 
Тесле, Михај ла Пупи на, Миле ве Марић Ајн штајн, нобе лов ца 
Иве Андри ћа и дру гих инте лек ту а лих вели чи на, и у дана шње 
вре ме Еми ра Кусту ри це, Нова ка Ђоко ви ћа, као и дру гих Срба 
који ма се чита во чове чан ство поно си, одго во ра нема!

Наша кул ту ра и наша исто ри ја утка не су нај све тли
ју свет ску башти ну, а наше спо ме ни ке сви широм Бал ка на 
поку ша ва ју да про гла се сво јим кул тур ним богат ством. Гор
дост је бити пото мак кне за Лаза ра Хре бе ља но ви ћа, рође ног 
у При леп цу 1329., који хра бро поги бе на Косо ву Пољу 1389. 
бра не ћи срп ство од Тура ка, све тлог Цара Душа на, који се 
овде кру ни сао и први Ско пље учи нио пре сто ни цом у којој је 
доне сен чуве ни Душа нов Зако ник, као и слав них срп ских јуна
ка који на Зебр ња ку поред Кума но ва 1912. сво јом побе дом 
учи ни ше крај осман ској импе ри ји. Част је бити савре ме ник 
бла же но по чив шег Патри јар ха Павла који је као живи све тац 
доне дав но опле ме њи вао свет. Оно што везу је нас са њима 
јесте срп ско име. Одрек не мо ли се свог иден ти те та, одлу чи
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мо ли да више нисмо Срби, одре кли смо се срод ства са сво јим 
пре ци ма, отце пи ли смо се не само од сво је иско ни, већ и од 
свих про шлих и буду ћих достиг ну ћа и успе ха срп ске наци је.

При пад ност наци ји и вера су дар божи ји, зато је наша 
одго вор ност да сачу ва мо даро ве бож је, наци ју, веру и срп ски 
језик за наше потом ке. Послу шај мо пам ће ње, сле ди мо будућ
ност и дух наших пре да ка, реци мо оно што је увек било и 
што ће увек бити: МИ СМО СРБИ, НАШ ЈЕЗИК ЈЕ СРП СКИ и 
само тако се изја шња вај мо на попи су. 
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ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ ПРАВИМА 
СРПСКОГ НАРОДА У РЕПУБЛИЦИ АЛБАНИЈИ 
ЗА 2018-2019. ГОДИНУ

Пре ма попи су из 2001. годи не има 3.069.275 ста-
нов ни ка (нису поу зда ни пода ци етнич ког саста ва). По 
том попи су Алба на ца има 3.026.383 (98%), Грка 35.829 
(1,2%), Цин ца ра (Вла ха) 992 и Црно го ра ца 678. Пре-
ма про це ни из 2011. годи не у Алба ни ји, Алба на ца има 
82,6%, Грка 0,9%, оста лих мањин ских зајед ни ца 1%, 
а неи зај шњних је 15,5%. Непо у за дост ових пода та ка 
гово ри о томе коли ко је Алба ни ја неу ре ђе на и изо ло ва-
на  земља, гово ри и о томе коли ко се не пошту ју људ ска 
и мањин ска пра ва, пого то во пра ва Срба.

Слу жбе ни језик у Алба ни ји је албан ски, а грч ким се 
слу жи грч ка наци о нал на мањи на у јужним албан ским 
реги ја ма. Срп ски горан ски говор се гово ри у Гори, у 
окру гу Кукеш, а село Шишта вец је глав но сре ди ште 
горан ског гово ра. У оста ле лин гви стич ке и кул тур не 
гру пе спа да ју Вла си и Роми.

У Алба ни ји током ере кому ни зма рели ги ја је била 
забра ње на. На осно ву Попи са из 2011. и пода та ка о 
рели гиј ској при пад но сти ста нов ни штва у Алба ни ји, 
про це њу је се да су већи на Алба на ца мусли ма ни 56,70%, 
пра во сла ва ци чине 6.75%, а римо ка то ли ци 10,03%. 

У дана шњем вре ме ну срп ски народ фор мал но ужи-
ва под ра зу ме ва ни мањин ски ста тус у Алба ни ји као 
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наци о нал ној држа ви албан ског наро да (члан 3 уста ва) 
мада није изри чи то набро јан у Уста ву. Албан ски је зва-
нич ни језик (члан 14. уста ва). Члан 20. гаран ту је мањи-
на ма пра во на упо тре бу и раз вој матер њег јези ка, као 
и удру жи ва ња у свр ху зашти те соп стве них инте ре са и 
иден ти те та. Коми тет за наци о нал не мањи не у сарад њи 
са мањин ским зајед ни ца ма при пре ма закон о мањи на-
ма као и при ла го ђа ва ње буду ћег попи са пита њу субјек-
тив ног изја шња ва ња.

Пре ма пода ци ма Међу на род ног моне тар ног фон-
да из 2008. годи не, про сеч на бру то зара да у Алба ни-
ји изно си 339 дола ра номи нал но, а 571 по пари тет ној 
купов ној моћи.

Срби су кон цен три са ни у Ска дар ском окру гу (Qar-
ku i Shkodrës), Ска дар ској (Rret hi i Shkodrës) и Вели-
ко-мале сиј ској општи ни (Rret hi i Malësisë së Mad he). 
Попис из 1989. годи не забе ле жио је само 100 при пад-
ни ка црно гор ске мањи не, док је 1991. после отва ра-
ња албан ско-југо сло вен ског гра нич ног пре ла за Божај 
само из око ли не Ска дра пре шло 1.671 лице тра же ћи 
азил, од чега је попи са но пре ко 1.500 гра ђа на црно-
гор ско-срп ске народ но сти (оста так су чини ли Мусли-
ма ни и Албан ци из мешо ви тих бра ко ва). Насе ља са 
вели ком кон цен тра ци јом Срба су Вра ка, Грил, Каме-
ни ца, (Ста ри и Мла ди) Борич, Ома ра, Копљи ка, и на 
оба ли Ска дар ског језе ра живи вели ки број Срба,  у 
самом Ска дру. Може се сло бод но рећи да само у око-
ли ни Ска дра живи више од 2.000 Срба, док је у Тира-
ни, Љешу, Елба са ну, Фиру и дру гим већим гра до ви ма 
наста њен непо знат.
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Наслед ни ца Омо ни је, Пар ти ја ује ди ње ња за људ ска 
пра ва је грч ка наци о нал на пар ти ја на тлу Алба ни је, она 
има добру сарад њу како са срп ском, тако и са оста лим 
наци о нал ним мањинa.

Пра зник Успе ња Пре све те Бого ро ди це све ча но и 
сабор но је про сла вљен у цркви Пре све те тро ји це у Вра-
ки, 28. авгу ста 2018. годи не по Новом кален да ру (15. 
авгу ста по Ста ром). Све ту литур ги ју пово дом вели ког 
Бого ро ди чи ног пра зни ка и моле бан са при зи вом Све-
тог Духа, слу жи ли су пред став ни ци Срп ске пра во слав не 
цркве и Албан ске пра во слав не цркве. Бла го слов су дали 
Њего во Бла жен ство Архи е пи скоп тиран ски и албан ски 
г. Ана ста си је Јану ла тос и Њего во Висо ко пре о све штен-
ство Архи е пи скоп цетињ ски и Митро по лит црно гор-
ско-при мор ски и скен де риј ски г. Амфи ло хи је Радо вић. 
После при че шћа одслу жен је и моле бан са при зи вом 
Све тог Духа за поче так нове школ ске годи не на срп ском 
јези ку у Ска дру, као и за све пра во слав не ђаке у Алба-
ни ји. Про та Пре драг Шће па но вић се обра тио наро ду, са 
гово ром о Пре све тој  Бого ро ди ци и њеном зна ча ју за 
домо строј спа се ња људи и цело куп не тво ре ви не. 

У неде љу 7. окто бра 2018. годи не, пред став ни ци 
Срп ског наци о нал ног саве та из Црне Горе, са пред став-
ни ци ма срп ског наро да из Ска дра и потом ци ма настра-
да лих и рање них у осло ба ђа њу Ска дра 1912-1913. годи-
не, поста ви ли су крст – спо мен обе леж је на Бар да њол-
ту и Тара бо шу, стра дал ним пре ци ма који су поло жи ли 
живо те 1912-1913. годи не, за осло бо ђе ње Ска дра, древ-
не срп ске пре сто ни це. Про то је ре ји Пре драг Шће па но-
вић и Јован Пала ме нац су осве шта ли крст и слу жи ли 
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пара стос стра да ли ма. Пара сто су и поста вља њу крста 
на Бар да њо лу, при су ство ва ли су мно ги виђе ни пред-
став ни ци срп ског наро да, међу који ма су били пред сед-
ник Срп ског наци о нал ног саве Мом чи ло Вук са но вић, 
пред сед ник Нове срп ске демо кра ти је Андри ја Ман дић, 
пред сед ник Удру же ња “Мора ча-Роза фа’’ Павле Бра јо-
вић-Јако ја, пред сед ник Дру штва Све ти Јован Вла ди мир 
из Ска дра Симо Ајко вић, Вла ди мир Дубак, Божи дар 
Бојо вић, Симон Ђуре тић, Алек сан дар Вујо вић, потом-
ци настра да лих и рање них на Ска дру, међу који ма је 
био и Влај ко Ђури ча нин (чији је отац рањен у осло ба-
ђа њу Ска дра 1913. годи не после чега је добио меда љу 
Оби ли ћа), који је дошао из Аустра ли је. Након пара сто-
са и осве шта ва ња крста, гово ре су одр жа ли про то је реј 
Пре драг Шће па но вић, у име пото ма ка чији су пре ци 
настра да ли гово рио је Буди мир Дубак, у име орга ни за-
то ра гово рио је Момо Вук са но вић, а у име дома ћи на и 
пред став ни ка срп ског наро да у Ска дру Павле Бра јо вић.   

Про сла ва Божи ћа, отпо че ла је на Бад њи дан 6. 
јану а ра 2019. годи не,  када су се вер ни ци оку пи ли око 
бад ња ка испред Хра ма Пре све те Тро ји це у Вра ки код 
Ска дра. На сам пра зник Рође ња Хри сто вог, у поне де-
љак 7. јану а ра, са бла го сло ви ма архи е пи ско па тиран-
ског и архи е пи ско па цетињ ског, у цркви су литур ги ју 
сабор но слу жи ли све ште ни ци две цркве. На слу жби је 
појао Алек сан дар Вујо вић, про фе сор Бого сло ви је Све-
тог Петра Цетињ ског и уред ник Кати хет ског про гра ма 
Радио Све ти го ре.

У апри лу ове годи не, наци о нал не орга ни за ци је Срба 
из реги о на су затра жи ле актив ни ји однос мати це Срби је 
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и њених инсти ту ци ја пре ма Срби ма у реги о ну, којих је, 
пре ма про це ни, изме ђу три и чети ри мили о на (!). Кров-
на орга ни за ци ја Срба из реги о на, која обу хва та Србе 
из осам зема ља реги о на изда ла је зах тев “један Буквар 
за све Србе у реги о ну и дија спо ри, који би допри нео 
зашти ти кул ту ре, тра ди ци је и иден ти те та”. На кон фе-
рен ци ји за нови на ре, рече но је, да се поло жај Срба у 
реги о ну раз ли ку је, у зави сно сти од земље. Нај бо љи је у 
Мађар ској и Руму ни ји, а нај ло ши ји је у Црној Гори, због 
насил не аси ми ла ци је. Павле Бра јо вић, пред став ник 
Удру же ња срп ског наро да “Мора ча-Роза фа”, изја вио је 
да су Срби у Алба ни ји поче ли изград њу инсти ту ци ја од 
нуле, да могу бити задо вољ ни и да су Срби ма Албан ци 
у тој земљи при ја те љи.

Кра јем маја ове годи не, у годи ни про сла ве 800 годи-
на ауто ке фал но сти Срп ске пра во слав не цркве, а о пра-
зни ку и про сла ви сла ве Бого сло ви је Све тих Кири ла и 
Мето ди ја у При зре ну, деле га ци ја из Митро по ли је црно-
гор ско-при мор ске, Епар хи је буди мљан ско-ник шић ке и 
из Цетињ ске бого сло ви је, кре ну ла је у оби ла зак цар-
ског Ска дра, При зре на и ска дар ских и косо во ме то хиј-
ских све ти ња. Деле га ци ја је доче ка на од стра не Павла 
Бра јо ви ћа Јако је, пред сед ни ка Удру же ња “Мора ча-
Роза фа”. Госпо дин Бра јо вић их је упо знао са исто ри-
јом, насле ђем и зна ме ни то сти ма Ска дра. Деле га ци ја из 
Црне Горе је посе ти ла цркву Пре све те Тро ји це у Вра ки, 
ска дар ску твр ђа ву, кан це ла ри ју и про сто ри је Удру же-
ња, где се поред оста лих актив но сти одви ја и шко ла 
срп ског јези ка и књи жев но сти, коју већ једа на ест годи-
на успе шно води про фе сор Све то зар Ћира ко вић.
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И ове годи не, у неде љу 16. јуна, обе ле жен је и про-
сла вљен пра зник Пре све те Тро ји це и сла ва цркве у Вра-
ки код Ска дра. Про фе сор Цетињ ске бого сло ви је про-
то је реј мр Арсе ни је Радо вић је начал ство вао литур гиј-
ским сабра њем, уз сасли же ње про то је ре ја-ста вро фо ра 
Вели ми ра Јово ви ћа, паро ха у Ник ши ћу и ђако на Ива на 
Попо ви ћа, кли ри ка Албан ске пра во слав не цркве.

У Алба ни ји су одр жа ни локал ни избо ри 30.06.2019. 
годи не, које је бој ко то ва ла опо зи ци ја пред во ђе на 
Демо крат ском стран ком и њеним лиде ром Љуљ зи мом 
Башом. Цен трал на коми си ја за избо ре је саоп шти ла да 
је на избо ре иза шло 21,6 одсто бира ча. Нај ма ња изла-
зност је била на југу Алба ни је, где живи грч ка наци о-
нал на мањи на. Албан ски пред сед ник вла де, соци ја ли-
ста Еди Рама је оце нио да су локал ни избо ри, које је 
опо зи ци ја бој ко то ва ла “побе да европ ске Алба ни је”.

Поло жај срп ског наро да у Алба ни ји се није вид но 
про ме нио, ни током прет ход них  годи ну дана. 

Срби у Алба ни ји нема ју пра во на сло бод но поли-
тич ко орга ни зо ва ње, сло бо ду штам пе и пра во да колек-
тив но кри ти ку ју рад држав них орга на и функ ци о не ра. 
Срби у Алба ни ји од 1990. годи не нема ју пред став ни ке 
у наци о нал ном пар ла мен ту. Део кри ви це је на албан-
ским вла сти ма, али одго вор ност има ју и вла сти Репу-
бли ке Срби је. 

Срби ма у Алба ни ји је забра ње но да кори сте лите-
ра ту ру из исто ри је и гео гра фи је, која дола зи из Срби је. 
Без инте лек ту ал них сло бо да нема раз вит ка дру штва. 
Срби из Алба ни је доско ра нису има ли чак ни фор мал-
на пра ва на сло бо ду наци о нал ног и вер ског изја шња ва-
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ња, као и оста лих пра ва која при па да ју наци о нал ним 
мањи на у демо крат ском плу ра ли стич ком дру штву.

У послед њој деце ни ји су поче ла да бива ју афир-
ми са на поје ди на пра ва срп ског наро да у Алба ни ји, до 
сада само фор мал но. Репу бли ка Срби ја мора им помо-
ћи да оства ре суштин ска пра ва, како непо сред но, тако 
и посред но, пре ко међу на род них инсти ту ци ја и орга-
ни за ци ја.
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ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ ПРАВИМА 
СРПСКОГ НАРОДА У СЛОВЕНИЈИ 
ЗА 2018-2019. ГОДИНУ

Бли зу 40.000 Срба у Сло ве ни ји, по зва нич ним 
пода ци ма, што је око 2% од укуп не попу ла ци је у овој 
држа ви, нема ста тус наци о нал не мањи не. Вла да Сло-
ве ни је не само што још увек није дала Срби ма пра во 
да се изја шња ва ју и инсти ту ци о нал но, као наци о нал на 
зајед ни ца, орга ни зу ју, већ још увек није вра ти ла функ-
ци о ни са ње тела које се бави ло “пра ви ма непри зна тих 
наци о нал них мањи на”. Наи ме, 28. јуна 2012. Вла да 
Сло ве ни је је уки ну ла савет који је осно ван у скла ду са 
Декла ра ци јом о поло жа ју при пад ни ка наци о нал них 
зајед ни ца наро да бив ше СФРЈ. 

У сеп тем бру  2018. годи не одр жа ни су “Дани срп-
ске дија спо ре у Сло ве ни ји”, орга ни зо ва ни као про тест 
у глав ном гра ду Сло ве ни је – Љубља ни. Савез срп ске 
дија спо ре је на овом ску пу иста као како Срба у Сло-
ве ни ји незва нич но има бли зу 150.000, те да им је глав-
ни циљ да доби ју ста тус наци о нал не мањи не. Под се ти-
ли су на чиње ни цу да су Срби у Сло ве ни ји нај број ни ја 
мањи на, али да за раз ли ку од Рома, Мађа ра и Ита ли-
ја на, којих је знат но мање, нису инсти ту ци о нал но при-
зна ти као наци о нал на мањи на. Доду ше, исти про блем 
мучи и оста ле мањин ске зајед ни це у Сло ве ни ји (осим 
три наве де не), који ма Устав Сло ве ни је из 1992. не при-
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зна је ста тус аутох то но сти. Игор Митић, један од чел-
ни ка Саве за срп ске дија спо ре, иста као је како су “Срби 
који деве де се тих годи на про шлог века нису при хва-
ти ли сло ве нач ко држа вљан ство избри са ни у наци о-
нал ном сми сли, нема ју шко ле на срп ском јези ку, сво је 
меди је, како се мало ради на очу ва њу кул тур ног, вер-
ског и наци о нал ног иден ти те та, уз хро ни чан недо ста-
так стал ног изво ра финан си ра ња.”

Наци о нал ни савет Срба Сло ве ни је, још јед на орга-
ни за ци ја која води рачу на о пра ви ма срп ског наро да, 
тако ђе исти че ста ту сно пита ње као нај ва жни је. Порет 
тога, Нико ла Тодо ро вић, гене рал ни секре тар ове орга-
ни за ци је исти че како су Срби при хва ће ни рав но прав но 
као гра ђа ни и како недо ста је подр шка мати це. Тодо ро-
вић је у дру гој поло ви ни 2018. годи не иста као како сви 
зва нич ни ци из Срби је стал но у сусре ти ма са сло ве нач-
ким пред став ни ци ма нагла се ста ту сно пита ње, али се 
на томе увек завр ша ва. По речи ма Тодо ро ви ћа, ста ту-
сно пита ње је важно, пре све га јер би тако била успо-
ста вље на  инсти ту ци о нал на бри га о очу ва њу ћири ли це, 
срп ског јези ка, као и даљи раз вој обра зо ва ња, кул ту-
ре и осе ћа ја наци о нал не при пад но сти.  Тодо ро вић на 
кра ју исти че заслу ге Михај ла Пупи на што је Сло ве ни ја 
у дана шњим гра ни ца ма, јер је он кључ но допри нео да 
се Блед и шира око ли на, као и добар део Пре ко мур ја 
данас нађу у Сло ве ни ји.

Удру же ње срп ских књи жев ни ка Сло ве ни је, тако ђе 
је истак ну та срп ска орга ни за ци ја у Сло ве ни ји, која се 
бори за опста нак и очу ва ње срп ске кул ту ре и иден ти те-
та. Нај зна чај ни ји допри нос ове орга ни за ци је јесте годи-
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шње орга ни зо ва ње песнич ке мани фе ста ци је у Љубља ни 
под нази вом “Злат но перо”. Пред сед ник удру же ња књи-
жев ни ка Саша Гајић, јасно се успро ти вио поли ти ци Вла-
де Репу бли ке Срби је која је 3. јуна 2019. годи не осно-
ва ла прак тич но стра нач ку испо ста ву СНС-а у Сло ве ни-
ји – Савез Срба Сло ве ни је. Јасно је опре де ље ње СНС-а 
још од избо ра за наци о нал не саве те мањи на у Срби ји да 
пре у зме и те орга ни за ци је под сво ју кон тро лу. 

Поред низа озбиљ них орга ни за ци ја срп ског наро-
да у Сло ве ни ји, Вла да Срби је се директ но уме ша ла и 
осно ва ла сво ју. Саша Гајић, је у свом сти лу одго во рио 
на ове поли ти кант ске наме ре СНС-а:

              
“У Љубља ни пра ва сли ка,

да се пише песма издај ни ка.
   

Посла Вучић сво га иза сла ни ка,
и лажо ва, исти на вели ка.

Села ко вић, тај човек од речи,
жели Србе исти ном да “лечи”.

Кор пус Срба посва ди ти жели,
нови савез гура ка поде ли.

Годи на ма два саве за има,
успе шни су свим сво јим Срби ма.

 
Амба са да у Деже ли сто ји,

ништа добро Срби ма не кро ји.”
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При ли ком осни ва ња овог саве за, Села ко вић је пре-
нео речи подр шке пред сед ни ка репу бли ке Вучи ћа, а 
амба са дор ка Срби је у Сло ве ни ји Зора на Влат ко вић 
иста кла је да ће нова кров на орга ни за ци ја Срба бити 
још један мост сарад ње изме ђу Срби је и Сло ве ни је.

“При ја тељ ство изме ђу две земље сада ће има ти још 
један чврст осло нац и сна жну везу у функ ци ји јача ња 
наших укуп них одно са. Срби су све важни ји део сло-
ве нач ког дру штва, на свим пољи ма, а посеб но у здрав-
ству, кул ту ри, тури зму, бан кар ству, спор ту, ИТ и медиј-
ском сек то ру. Сарад њом и међу соб ним пошто ва њем 
може мо пуно тога да постиг не мо”, речи су амба са-
дор ке Влат ко вић. Ново и за бра ни пред сед ник Извр шног 
одбо ра Саве за Срба Сло ве ни је Мар ко Сла до је вић, као 
основ ни циљ Саве за навео је “обје ди ња ва ње рада свих 
срп ских дру шта ва у Сло ве ни ји, уз очу ва ње срп ског 
иден ти те та, кул ту ре и јези ка, као и одр жа ва ње веза са 
мати цом.”  Инди ка тив но је да на овом дога ђа ју нико 
није спо ме нуо већ годи на ма глав но пита ње Срба у Сло-
ве ни ји – ста тус наци о нал не мањи не!

Ана Брна бић, пред сед ни ца Вла де Репу бли ке Срби-
је, у сво јим сусре ти ма са сло ве нач ким пред став ни ци-
ма не спо ми ње про бле ме срп ске зајед ни це, већ кон-
стант но нагла ша ва тури стич ко-еко ном ска пита ња, као 
и евен ту ал не зајед нич ке насту пе две држа ве на тре ћим 
тржи шти ма. “Бит но је да се добро сла же мо”, речи су 
Ане Брна бић. 

Једи но је опскур ни срп ски поли ти чар Дра ган Мар-
ко вић Пал ма у свом сусре ту са гра до на чел ни ком 
Љубља не Зора ном Јан ко ви ћем, у јану а ру 2019. годи-
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не, иста као како је важно да Сло ве ни ја при зна Срби ма 
ста тус наци о нал не мањи не. На ту кон ста та ци ју Зоран 
Јан ко вић је, уз низ дипло мат ских изра за и рече ни ца, 
иста као како је он, “чисто крв ни меша нац”.

Важан дога ђај у прет ход них годи ну дана јесте и 
рати фи ка ци ја спо ра зу ма о запо шља ва њу држа ва ља на 
Срби је у Сло ве ни ји, 30. маја. 2019. годи не, којим се омо-
гу ћа ва рад ни ци ма из Срби је да олак ша но нала зе запо-
сле ње у Сло ве ни ји, услед вели ког одли ва Сло ве на ца. По 
спо ра зу му, уко ли ко се уста но ви да за неко рад но место 
нема рад ни ка Сло вен ца који би радио, онда при ли ку за 
посао доби ја ју Срби. На мак си мал но годи ну дана.

Током прет ход не годи не поло жај Срба у Сло ве ни ји 
остао је на истом нивоу што се тиче одно са Сло ве ни је 
пре ма њима, али се погор шао када је у пита њу однос 
зва нич не Срби је.  Инси сти ра ње на новој кров ној орга-
ни за ци ји, без кон сен зу са глав них акте ра наци о нал ног 
орга ни зо ва ња и поред одлич ног више го ди шњег рада 
већ посто је ћих орга ни за ци ја, уда љи ће Србе од реша-
ва ња ста ту сног пита ња и додат но ће им сма њи ти леги-
ти ми тет и кре ди би ли тет пред сло ве нач ким вла сти ма.
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ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ ПРАВИМА 
СРПСКОГ НАРОДА У РУМУНИЈИ 
ЗА 2018-2019. ГОДИНУ

Срби су махом насе ље ни у чети ри жупа ни је у Бана-
ту. Пре ма пода ци ма са послед њег попи са нај ве ћи број 
Срба живи у жупа ни ји Тимиш, њих 10.102, или 55.88% 
од укуп ног бро ја ста нов ни ка. У жупа ни ји Караш-Севе-
рин живи 5.036 Срба, одно сно 27.86%, у жупа ни ји 
Мехе динц 996 или 5.56%, док је у жупа ни ји Арад наста-
ње но још 849 Срба или 4.7% од укуп ног бро ја Срба у 
Руму ни ји. У оста лих 29 жупа ни ја живи 6% Срба, одно-
сно њих 1.097.

По узо ру на европ ско зако но дав ство, оства ре ње 
колек тив них пра ва Срба и дру гих наци о нал них мањи-
на у Руму ни ји закон ски је регу ли са но Декла ра ци јом о 
наци о нал ним мањи на ма. Декла ра ци ја гаран ту је зашти-
ту мањи на од било ког обли ка дис кри ми на ци је, насил-
не аси ми ла ци је или сегре га ци је и оства ри ва ње пра ва 
попут пра ва на обра зо ва ње на матер њем јези ку, вер-
ског и морал ног обра зо ва ња деце при пад ни ка мањи-
на. Међу тим, Руму ни ја још увек није усво ји ла посе бан 
Закон о наци о нал ним мањи на ма, који би тре ба ло пре-
ци зни је да утвр ди мањин ска пра ва. Про је кат овог зако-
на при лич но дуго чека у Пар ла мен ту. Пре ма речи ма 
срп ског посла ни ка у Пар ла мен ту Руму ни је, раз лог што 
се толи ко дуго чека на доно ше ње зако на лежи у вели-
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ким  зах те ви ма мађар ске наци о нал не мањи не и њених 
пред став ни ка.

Дом посла ни ка Пар ла мен та Руму ни је усво јио је у 
сре ду, 10. апри ла 2019. годи не, закон ски нацрт „Дан 
Све тог Саве“, пра зник срп ске мањи не у Руму ни ји, на 
леги сла тив ну ини ци ја ти ву посла ни ка срп ске мањи не у 
Пар ла мен ту Руму ни је Сла во љу ба Адна ђа. Усва ја њем у 
Дому посла ни ка, 27. јану ар јe постао закон ски при знат у 
Руму ни ји као „Дан Све тог Саве“, пра зник срп ске мањи-
не у Руму ни ји. Закон пред ви ђа да Дан Све тог Саве могу 
орга ни зо ва ти цен трал не и локал не вла сти, инсти ту ци је 
под њихо вом под ре ђе но шћу или коор ди на ци јом, затим 
цивил на дру штва и физичкa и правнa лица, орга ни зо ва-
њем и/или уче шћем у про гра ми ма и кул тур ним, обра-
зов ним, умет нич ким, дру штве ним или науч ним мани-
фе ста ци ја ма посве ће ним про мо ци ји срп ске мањи не у 
Руму ни ји. Уста но вље ње Дана Све тог Саве од посеб не је 
важно сти јер се деша ва у тре нут ку када се обе ле жа ва 
800 годи на од сти ца ња ауто ке фал но сти Срп ске пра во-
слав не цркве. Из Епар хи је теми швар ске изда то је саоп-
ште ње вла ди ке Луки ја на и оца вика ра Марин ка Мар-
ко ва који пору чу ју да је „ово јед на од нај зна чај ни јих 
зако но дав них ини ци ја ти ва послед њих годи на, после 
зако на о вер ским зајед ни ца ма из 2006. годи не, и пред-
ста вља још један доказ да су наша зајед ни ца и црква 
у цели ни пошто ва не у вас це лом румун ском дру штву.“ 
Рече но је да је исто тако вео ма похвал на ини ци ја ти ва 
посла ни ка Адна ђа који је схва тио зна чај ове ини ци ја-
ти ве и доно ше ња зако на јер се тиме доби ја закон ски 
оквир и потвр да за посто ја ње и зна чај у румун ском дру-
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штву. „Били смо изне на ђе ни подр шком како вла да ју ће 
коа ли ци је, тако и опо зи ци је коју је наш посла ник имао 
пово дом изгла са ва ња ово га зако на што дока зу је да смо 
ми Срби људи од вред но сти“, наво ди се у саоп ште њу.

У окви ру систе ма инсти ту ци о нал не зашти те мањи на 
у Руму ни ји успо ста вљен је Савет за наци о нал не мањи-
не, у чијем раду уче ству ју три пред став ни ка мањин ских 
зајед ни ца пред ста вље них у Пар ла мен ту. Уло га Саве та је 
оја ча ва ње веза изме ђу наци о нал них мањи на и њихо вих 
орга ни за ци ја, али и ана ли за и подр шка актив но сти ма 
које се тичу обра зо ва ња мањи на на матер њем јези ку. 
Пред став ни ци Срба у Руму ни ји су прет ход них годи на 
нагла ша ва ли да су задо вољ ни радом Саве та, посеб но 
радом њего ве Прав не коми си је чија је уло га да вери-
фи ку је и ука зу је на бит не ситу а ци је које се одно се на 
пра ва и актив но сти наци о нал них мањи на. Као посеб-
но зна ча јан исти цан је рад Департ ма на за међу ет нич ке 
одно се који је фор ми ран при вла ди Руму ни је.

Срби су у Руму ни ји при лич но добро инте гри са ни 
у држав не инсти ту ци је. Уче шће Срба у поли тич ком и 
инсти ту ци о нал ном живо ту на локал ном нивоу се одви-
ја путем поли тич ких стра на ка чији су чла но ви наши 
суна род ни ци, и путем Саве за Срба у Руму ни ји, кров не 
срп ске орга ни за ци је. 

Пре ма чла ну 62. Уста ва Руму ни је, којим се гаран-
ту је при сут ност пред став ни ка наци о нал них мањи на у 
Пар ла мен ту, Срби има ју јед ног пред став ни ка, пре ма 
чијим речи ма чла но ви мањин ске пар ла мен тар не гру пе 
редов но се саста ју са мини стри ма (обра зо ва ње, кул-
ту ра, адми ни стра ци ја и сл), пре ми је ром и вице пре ми-
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је ром Руму ни је, а при ли ком саста на ка раз го ва ра се 
о спе ци фич ној мањин ској про бле ма ти ци: школ ство, 
инфра струк ту ра, адми ни стра ци ја и про јек ти. Тако 
је оства рен успех у очу ва њу рет ких шко ла, али и дат 
допри нос ула га њи ма у локал ну инфра струк ту ру. 

Пред став ни ци мањи на редов но уче ству ју у доно ше-
њу нових зако на, изме на ма или допу на ма посто је ћих. 
У прет ход ном пери о ду, Сла во мир Гво зде но вић је био у 
стал ном кон так ту са Асо ци ја ци јом бив ших депор ти ра-
ца у Бара ган, актив но уче ство вао у доно ше њу конач не 
вер зи је и изгла са ва њу Зако на о пра ви ма те кате го ри је 
наших сугра ђа на где је и око 3-4.000 Срба обу хва ће-
но реха би ли та ци јом коју доно си овај закон, као и пре ко 
1.000 Срба бив ших поли тич ких затво ре ни ка у Руму ни ји.

Срби у Руму ни ји нису орга ни зо ва ни у посеб ну поли-
тич ку стран ку која би засту па ла њихо ве инте ре се, па ту 
функ ци ју оба вља Савез Срба у Руму ни ји чије је седи-
ште у Теми шва ру. Основ не актив но сти ССР-а су него ва-
ње наци о нал не све сти, обра зо ва ња на матер њем јези-
ку и кул тур не башти не. Поред наве де ног ССР је заслу-
жан за одр жа ва ње веза Срба у Руму ни ји са отаџ би ном. 
У Саве зу исти чу да су Срби, иако мало број ни, вео ма 
актив на мањи на, и свр ста ва ју их у ред нај вред ни јих и 
нај ор га ни зо ва ни јих наци о нал них зајед ни ца међу два-
де сет зва нич но при зна тих у Руму ни ји. 

У срп ском расе ја њу и међу дру гим мањин ским орга-
ни за ци ја ма веро ват но не посто ји уста но ва која толи ко 
пажљи во бри не о гене ра ци ји ђака као што то чини Савез 
Срба у Руму ни ји. На рела ци ји Теми швар – Ста ра Мол да-
ва – Љуп ко ва – Бело бре шка – Базјаш одр жа ни су од 17. 
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до 19. авгу ста 2018. годи не јуби лар ни 25. Дани Пре о бра-
же ња Срба у Руму ни ји. Тим пово дом Њего вом пре о све-
штен ству вла ди ки Луки ја ну је доде ље на Посеб на Базја-
шка пове ља, а на књи жев ној мани фе ста ци ји уче ство ва-
ли су доса да шњи добит ни ци Вели ке базја шке пове ље: 
Мати ја Бећ ко вић, Јован Зивлак, Душко Нова ко вић, Дра-
ган Јова но вић Дани лов, Радо мир Уља ре вић, Гој ко Ђого и 
мно ги дру ги. Савез Срба у Руму ни ји зајед но са Гене рал-
ним кон зу ла том Репу бли ке Срби је у Теми шва ру, орга ни-
зо вао је у Теми шва ру у пери о ду од 1. до 29. новем бра 
2018. три на е сто изда ње нај зна чај ни је мани фе ста ци-
је “Дани срп ске кул ту ре у Теми шва ру“,уз финан сиј ску 
помоћ Мини стар ства кул ту ре и наци о нал ног иден ти те та 
Вла де Руму ни је и уз подр шку Департ ма на за међу ет нич-
ке одно се Вла де Руму ни је, у парт нер ству са Општи ном 
гра да Теми шва ра и Банат ске фил хар мо ни је. 

Срби у Руму ни ји има ју свој Дан срп ског јези ка уста-
но вљен зако ном Пар ла мен та Руму ни је. Једи ни такав 
пра зник у све ту обе ле жа ва се 21. новем бра сва ке годи-
не од 2016. годи не. Од кул тур них мани фе ста ци ја ваља 
издво ји ти “Мара тон срп ске песме и игре”, као и “Олим-
пи ја ду из срп ског јези ка и књи жев но сти”. Срби у Руму-
ни ји обе ле жи ли су Дан држав но сти и устав но сти - Сре-
те ње, с тим што је ове годи не током све ча но сти мост 
изме ђу мана сти ра Мра ко ња и скулп ту ре кра ља Деце-
ба ла био у боја ма срп ске тро бој ке. Први пут су Руму ни 
на овај начин ода ли почаст јед ном наро ду, што је доказ 
више ве ков ног при ја тељ ства  Срба и Руму на. 

Из годи не у годи ну ССР је орга ни зо вао број не кул-
тур но-умет нич ке мани фе ста ци је са циљем очу ва ња 
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наци о нал ног иден ти те та. Румун ска држа ва финан сиј-
ски подр жа ва актив но сти срп ске зајед ни це оку пље не 
око ССР намен ским суб вен ци ја ма за финан си ра ње кул-
тур них и умет нич ких про гра ма и покри ва ња тро шко-
ва пла та запо сле них при реле вант ним инсти ту ци ја ма. 
Суб вен ци је Руму ни је су и даље нај ве ћа финан сиј ска 
помоћ Саве зу Срба, а про шле годи не суб вен ци је Саве-
зу изно си ле су чак око 700.000 евра. Као и прет ход-
них годи на, није било директ них ула га ња из отаџ би не у 
под руч ја насе ље на Срби ма. 

Вер ске сло бо де су зага ран то ва не свим Срби ма у 
Руму ни ји на осно ву Зако на бр.489/28.12.2006 о вер-
ским сло бо да ма. Теми швар ска епар хи ја Срп ске пра во-
слав не цркве јесте зва нич но при зна та веро и спо вест у 
Руму ни ји и ужи ва сва закон ска пра ва и сло бо де. Поред 
тога, румун ска држа ва обез бе ђу је пла те и за све ште-
ни ке Срп ске пра во слав не цркве у Руму ни ји. Епар хи ја 
теми швар ска има 55 паро хи ја у румун ском Бана ту.

Иако су одно си Срп ске и Румун ске пра во слав не цркве 
тра ди ци о нал но сестрин ски, један од про бле ма је поте-
шко ћа повра ћа ја имо ви не Срп ске пра во слав не цркве у 
теми швар ској епар хи ји и Маки ног дома у Теми шва ру. 

Иако спа да ју у обра зо ва ни ји део попу ла ци је, један 
од нај ве ћих про бле ма Срба у Руму ни ји тиче се упра-
во обра зо ва ња. Услед сма ње ња бро ја ђака гасе се срп-
ске шко ле те је све мање могућ но сти за обра зо ва ње 
на матер њем јези ку. Срби има ју пра во на сво је шко ле 
на матер њем јези ку, чак и ако има ју мање од про пи са-
них пет на ест ђака у оде ље њу, што је стан дард. Пре ма 
румун ском зако ну о школ ству, за фор ми ра ње оде ље ња 
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са наста вом на матер њем јези ку потреб но је пет на е-
сто ро деце, мада се у прак си толе ри ше и мањи број (уз 
одо бре ње жупа ниј ског школ ског инспек то ра та, одно-
сно Мини стар ства обра зо ва ња). Упр кос томе у Тими-
шком, Арад ском и окру гу Караш Севе рин оста ло је 
још само шест основ них шко ла у који ма се учи на срп-
ском јези ку. Од шезде се так срп ских шко ла и око 9.000 
срп ских ђака, коли ко их је било по завр шет ку Дру гог 
свет ског рата, тре нут но у Руму ни ји ради 6 четво ро го-
ди шњих шко ла са по јед ним учи те љем и Срп ска гим-
на зи ја „Доси теј Обра до вић“ у Теми шва ру, које укуп но 
има ју 230 ђака. У школ ској 2013/2014. годи ни  ради ло 
је 7 срп ских четво ро го ди шњих шко ла, док је 2012/2013. 
годи не “изгу бље но” 10 школ ских или пред школ ских 
уста но ва које су ради ле на срп ском јези ку и јед но учи-
тељ ско место у Бело бре шки. Од јесе ни 2010. Срби су 
изгу би ли четво ро го ди шње шко ле у Вели ком Семи клу-
шу, Чене ју и Срп ском Сема тро ну.

У срп ској гим на зи ји „Доси теј Обра до вић“ у Теми-
шва ру срп ску наста ва је орга ни зо ва на за уче ни ке од 
првог раз ре да основ не до четвр тог сред ње шко ле. 
Међу тим, за раз ли ку од срп ских мату ра на та из дру-
гих зема ља из реги о на, јако мали број теми швар ских 
мату ра на та наста вља обра зо ва ње у Срби ји, услед неа-
де кват них фон до ва држа ве Срби је за сти пен ди ра ње 
сту де на та из реги о на, али и језич ке бари је ре, јер мно-
ги прва ци се тек по упи су у шко лу по први пут сусрет-
ну са срп ским јези ком. Начин да се овај про блем пре-
ва зи ђе било би уки да ње при јем них испи та за сту ден те 
из Руму ни је на факул те ти ма у отаџ би ни, или могућ-
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ност бес плат ног шко ло ва ња или сти пен ди ра ња нај бо-
љих уче ни ка.

Висо ко школ ско обра зо ва ње на срп ском јези ку 
одви ја се на уни вер зи те ти ма у Буку ре шту и Теми шва ру 
у окви ру кате дри за срби сти ку.

Поред тре нут не бри ге коју Савез Срба у Руму ни ји 
има пре ма срп ским ђаци ма, у погле ду бес плат ног тран-
спор та, сти пен ди ја, наград них екс кур зи ја, ван на став них 
актив но сти и нефор мал ног обра зо ва ња у виду ради о ни-
ца, сарад ња са мати цом пред ста вља важну подр шку у 
бор би за очу ва ње срп ског јези ка, кул ту ре и тра ди ци је.

Mинистар обра зо ва ња, нау ке и тех но ло шког раз во-
ја Репу бли ке Срби је Мла ден Шар че вић посе тио је ове 
годи не Срп ску гим на зи ју „Доси теј Обра до вић“, седи-
ште Саве за Срба у Руму ни ји и Сту диј ски про грам за срп-
ски и хрват ски језик и књи жев ност на Факул те ту фило-
ло ги је, исто ри је и тео ло ги је Запад ног уни вер зи те та у 
Теми шва ру. Од мини стра Мла де на Шар че ви ћа чуло се 
да доно ше ње трај ног про гра ма - изме ђу Мини стар ства 
обра зо ва ња, нау ке и тех но ло шког раз во ја, Саве за Срба 
у Руму ни ји, пред став ни ка обра зо ва ња на срп ском јези-
ку у Руму ни ји и Гене рал ног кон зу ла та Репу бли ке Срби-
је у Теми шва ру - пред ста вља нај ва жниј ни при о ри тет, јер 
то импли ци ра стал ну лини ју кому ни ка ци је изме ђу људи 
који ће бити упо зна ти са свим деша ва њи ма и кре та њи ма 
у сфе ри обра зо ва ња у циљу олак ша ног укљу чи ва ња ђака 
и про фе со ра у раз не про це се, мани фе ста ци је и про јек те.

Када је реч о инфор ми са њу на матер њем јези ку 
ситу а ци ја је оце ње на као задо во ља ва ју ћа, а у про те-
клих годи ну дана није дошло до про ме на у погле ду 
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рада меди ја. Нови теми швар ски весник изла зи сва ког 
дру гог месе ца, акти ван је недељ ник на срп ском јези ку 
Наша реч, а сва ких шест месе ци изла зи Књи жев ни живот 
једи но књи жев но гла си ло на срп ском јези ку у Руму-
ни ји. Про грам на ради ју Банат Линк, првом ради ју на 
срп ском јези ку, еми ту је се од 2009. Два сата недељ но 
еми ту је се и еми си ја на срп ском јези ку на Радио Теми-
шва ру и еми си ја „Срп ски види ци“ у реги о нал ном сту-
ди ју теми швар ске румун ске наци о нал не теле ви зи је 
која тра је 25 мину та, међу тим, про грам могу да пра-
те само Срби на под руч ју Бана та. Гла си ла финан си ра 
румун ска држа ва, одно сно ССР захва љу ју ћи сред стви-
ма која намен ски доби ја од држа ве. Срби ја не уче ству-
је у финан си ра њу рада срп ских меди ја у Руму ни ји.

Срби из Руму ни је оце њу ју сарад њу са инсти ту ци ја-
ма отаџ би не као добру, а чел ни ци и пред став ни ци Саве-
за Срба у Руму ни ји у про те клих годи ну дана сусре ли 
су се са савет ни ком Кан це ла ри је за дија спо ру, Мини-
стром про све те Репу бли ке Срби је и пред став ни ци ма 
Скуп шти не – Одбо ра за одно се са Срби ма из реги о на.

 

Пре по ру ке

Поја ча ва ње подр шке инсти ту ци ја матич не држа ве 
актив но сти ма Срба у Руму ни ји пре вас ход но на пољу 
обра зо ва ња, инси сти ра њем на очу ва њу срп ских шко ла 
и сти пен ди ра њем уче ни ка и сту де на та.

Пове ћа ње финан сиј ских ула га ња у очу ва ње срп-
ског ста нов ни штва и њего вог наци о нал ног и кул тур ног 
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иден ти те та, као и ула га ње у обла сти насе ље не Срби ма.
Дипло мат ске акци је усме ре не на повра ћај имо ви не 

СПЦ и Маки ног дома у Теми шва ру.
Олак ша ва ње про це ду ре при ба вља ња дока за нео п-

ход них за доби ја ње срп ског држа вљан ства.
При међу др жав ним сусре ти ма ста ви ти већи акце-

нат на пра ва и поло жај Срба у Руму ни ји.



118

ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ ПРАВИМА 
СРПСКОГ НАРОДА У МАЂАРСКОЈ 
ЗА 2018-2019. ГОДИНУ

Пре ма попи су из 2011. годи не, у Мађар ској живи 
више од 10. 000 Срба, што их свр ста ва на шесто место 
по број но сти од зва нич но три на ест прав но при зна тих 
наци о нал них и етнич ких мањи на које живе у Мађар-
ској. Од тог бро ја, њих 7,210 изја сни ли су се као Срби 
по кри те ри ју му наци о нал но сти, док су се оста ли изја-
сни ли као Срби  на осно ву кори шће ња срп ског јези ка 
и дру гих кри те ри ју ма који ути чу на наци нал но опти-
ра ње. Срби у Мађар ској су добро орга ни зо ва ни. Пре-
ма попи су из 2011, поред Будим пе ште, Срби живе у 
девет на ест жупа ни ја: Бара ња, Бекеш, Бор шод-Аба-
уј-Зем плен, Чон град, Фејер, Дјер-Мошон-Шопр он, 
Хај ду-Бихар, Хевеш, Јас-Нађ кун-Сол нок, Кома ром-
Естер гом, Ноград, Пешта, Шомођ, Саболч-Сат мар-
Берег, Тол на, Ваш, Веспрем, Зала.  Нај за сту пље ни ји су 
у реги о ни ма Вели ка јужна рав ни ца (адми ни стра тив но 
сре ди ште Сеге дин) и Цен трал ни реги он (адм. сре ди-
ште Будим пе шта). У одно су на попис ста нов ни штва из 
2001. годи не, при ли ком којег се 3.816 гра ђа на Мађар-
ске изја сни ло да при па да срп ском етнич ком кор пу су, 
еви дент но је да се број гра ђа на који се изја шња ва ју 
као Срби зна чај но уве ћао, као после ди ца побољ ша ња 
поло жа ја срп ске зајед ни це у Мађар ској и дру штве не 
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кли ме у мађар ском дру штву која је пого до ва ла афир-
ма ци ји мањин ских наци о нал них иден ти те та. Срп ска 
зајед ни ца спа да у ред нај о бра зо ва ни јих мањи на у 
Мађар ској (26,6% су висо ко о бра зо ва ни, а само 10,1% 
неква ли фи ко ва на рад на сна га).Један од акут них про-
бле ма пред ста вља сма ње ње бро ја Срба у рурал ним 
сре ди на ма.85

Пораст у попу ла ци ји срп ске зајед ни це у Мађар ској 
пози тив но је ути цао на раст бро ја деце која се шко лу ју 
на матер њем јези ку. Нај ве ћа срп ска школ ска уста но-
ва у Мађар ској је обра зов на уста но ва „Нико ла Тесла“, 
која се нала зи у Будим пе шти, и обу хва та срп ско заба-
ви ште, основ ну шко лу, гим на зи ју и ђач ки дом. Наста ва 
у овој обра зов ној уста но ви орга ни зо ва на је на срп ском 
јези ку. Поред Будим пе ште посто ји и Срп ска основ-
на шко ла и заба ви ште у Бата њи, гра ди ћу у жупа ни ји 
Бекеш, у којој се наста ва одви ја дво је зич но - срп ски 
и мађар ски. Врти ћи и нижи раз ре ди основ не шко ле 
посто је и у дру гим мести ма у Мађар ској, и то усле де-
ћим мести ма: Десци, Сеге ди ну, Пома зу, Ловри, Чипу и 
Бати.У Сеге ди ну је 03. сеп тем бра 2018. годи не поче ла 
са радом Срп ска основ на шко ла, коју поха ђа шесто-
ро мали ша на. Отва ра ње срп ске шко ле у Сеге ди ну је 
реа ли зо ва но у окви ру спо ра зу ма изме ђу пред став ни-
ка мађар ских вла сти и пред став ни ка Само у пра ве Срба 
у Мађар ској који поред осни ва ња шко ле обу хва та и 

85  HCSO (Hun ga rian Cen tral Sta ti sti cal Offi ce), Hun ga rian Cen-
sus 2011. http://www.ksh.hu/neps za mla las/tables_regi o nal_00 
(17.07.2019.) 
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отва ра ње Срп ског обра зов ног цен тра у Сеге ди ну, а 
који би у пуном капа ци те ту тре ба ло да поч не да функ-
ци о ни ше 2020. годи не. На Уни вер зи те ту Етвеш Лоранд 
(ЕЛТЕ) у Будим пе шти посто ји кате дра за срп ски језик 
и лин гви сти ку, као и кате дра на Сеге дин ском факул те-
ту.86Смер срп ски језик и књи жев ност на ЕЛТЕ уни вер-
зи те ту дожи вео је зна чај ну афир ма ци ју у све тлу пора-
ста инте ре со ва ња за упис на овај сту диј ски про грам, 
тако да је Мини стар ство про све те Ма ђа р ске о длу чи-
ло да о до бри по ве ћа ње у пи сни хкво та на о во мод се ку за 
настав ну 2019/2020 годи ну.

Мађар ски Устав из 2001. годи не не при зна је наци о-
нал не мањи не него народ но сти, у које се убра ја и срп ска 
зајед ни ца. Сход но Уста ву Мађар ске, Мађар ска је одре ђе-
на као држа ва мађар ског наро да, док се оста лим народ-
но сти ма дозво ља ва могућ ност орга ни зо ва ног дело ва ња 
у скла ду са одред ба ма Зако на о наци о нал ним мањи на-
ма који позна је три нивоа само у пра ве – држав ну, жупа-
ниј ску и општин ску. Нај зна чај ни ју орга ни за ци ју Срба у 
Мађар ској пред ста вља Само у пра ва Срба у Мађар ској 
(ССМ) сасе ди штем у Будим пе шти, на чијем је челу  Вера 
Пејић-Сутор, бив ша дирек тор ка Срп ске основ не шко ле у 
Бата њи, а која је на скуп шти ни одр жа ној 04. новем бра 
2014. годи не иза бра на са пето го ди шњим ман да том.87 

86  “Школ ство”, Саму пра ва Срба у Мађар ској, http://www.sze rb.
hu/sr/skol stvo.php (15.07.2019.) 

87  “Вера Пе јић-Сутор но ви пред сед ник Са мо у пра ве Ср ба у 
Мађар ској“, РТС, 7. новем бар 2014. годи не. http://www.rts.rs/
page/rts/ci/Dija spo ra/story/1516/vesti/1744335/vera-pejic-sutor-
novi-pred sed nik-samo u pra ve-srba-u-madjar skoj.html (15.07.2019.) 
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Пот пред сед ни ци ССМ-а иза бра ни на истој скуп шти ни су 
Петар Кру нић и Игор Рус. Само у пра ва Срба у Мађар ској 
заду же на је за ста ра ње о пита њи ма кул ту ре, обра зо ва-
ња и инфор ми са ња Срба у Мађар ској. Срби у Мађар ској 
засту пље ни су у пар ла мен ту ове држа ве пре ко свог пред-
став ни ка. Од 2014 народ но сти има ју сво је пред став ни ке. 
Срп ски пред став ник је Љубо мир Алек сов који је до 2014. 
био пред сед ник Само у пра ве, као и дуго го ди шњи пред-
сед ник општи не Ловре, једи ног насе ља у Мађар ској са 
срп ском већи ном.

Вер ни ци Срп ске пра во слав не цркве оку пље ни су 
у Мађар ској у окви ру Епар хи је будим ске,чије седи-
ште се нала зи у Сент Андре ји, где се нала зи и Сабор-
на црква (позна та и као Успењ ска, Бого ро ди чи на црква 
или Бео град ска кате дра ла). Епар хи ја будим ска поред 
срп ске зајед ни це у Мађар ској обу хва та Србе у расе ја-
њу у Сло вач кој и Чешкој. На њеном челу нала зи се од 
2002. годи не епи скоп Луки јан (све тов но Воји слав Пан-
те лић). Нови Музеј Срп ске пра во слав не цркве Епар хи је 
будим ске, који је отво рен у Сен тан дре ји 25. маја 2019. 
годи не, пред ста вља нај ве ћи срп ски музеј ван гра ни ца 
Срби је. Отва ра њу музе ја при су ство вао је, поред број-
них срп ских и мађар ских  зва нич ни ка, и патри јарх СПЦ 
Ири неј. Музеј се нала зи у окви ру учи тељ ске шко ле – 
Пре па ран ди је. Про је кат изград ње и адап та ци је новог 
Музе ја Епар хи је будим ске је реа ли зо ван сред стви ма 
Вла де Мађар ске и уз помоћ Мини стар ства кул ту ре и 
инфор ми са ња Вла де Срби је. Мађар ска вла да је кра јем 
2016. годи не опре де ли ла је сред ства у изно су већем 
од пет мили о на евра за при о ри ри тет не про јек те Срп-
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ске пра во слав не цркве. Од тог изно са, око 2,5 мили о на 
евра било је наме ње но обно ви ком плек са Пре па ран ди-
је, у којој се нала зи музеј.88

Под патро на том Само у пра ве Срба у Мађар ској 
функ ци о ни ше више инсти ту ци ја зна чај них за кул-
тур ни живот Срба: Кул тур ни и доку мен та ци о ни цен-
тар Срба, Педа го шки и мето до ло шки цен тар, Срп ски 
инсти тут, Срп ско позо ри ште, Срп ске недељ не нови-
не.89 Срби у Мађар ској има ју раз гра нат кул тур ни 
живот и попут мати це тра ди ци о нал но обе ле жа ва-
ју сво је вели ке пра зни ке. Низом кул тур них про гра-
ма, Срби у Мађар ској обе ле жи ли су 630-годи шњи-
цу Косов ске бит ке мани фе ста ци ом „Видов дан ски 
дани“, која је одр жа на од 21. до 26. јуна. У Сан то ву, 
месту на југу Мађар ске, упри ли чен је тра ди ци о нал ни 
Ускр шњи бал, у орга ни за ци ји Габо ра Вар ге, позна тог 
уго сти те ља из овог насе ља. Срби у Будим пе шти су у 
вели ком бро ју при су ство ва ли литур ги ји коју је пово-
дом Ђур ђев да на слу жио вла ди ка Луки јан.У будим пе-
штан ском Теке ли ја ну му, заду жби ни Саве Попо ви ћа 
Теке ли је, орга ни зо ва на је 26. јану а ра тра ди ци о нал на 
Све то сав ска ака де ми ја.

Кул тур ни и доку мен та ци о ни цен тар Срба тра ди ци-
о нал но орга ни зу је мани фе ста ци ју „Месец срп ске кул-

88  “Otvo ren mu ze je par hi je bu dim ske u Sen tan dre ji, naj ve ći mu zej 
van gra ni ca Sr bi je“, Dnev ni list Danas Da nas, 26. maj 2019. https://
www.danas.rs/kul tu ra/otvo ren-muzej-epar hi je-budim ske-u-sen tan-
dre ji-naj ve ci-muzej-van-gra ni ca-srbi je/ (15.07.2019.) 

89  Само у пра ва Ср ба у Мађар ској, Инсти ту ци је ССМ, http://
www.sze rb.hu/sr/ (16.07.2019.)
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ту ре“. У пери о ду од 07. сеп тем бра до 05. окто бра 2018. 
годи не одр жан је јуби лар ни десе ти фести вал. Посред-
ством ове кул тур не мани фе ста ци је при ка за но је бога-
то насле ђе срп ске кул ту ре и њени савре ме ни трен до ви, 
при чему вели ки број књи жев ни ка, глу ма ца и дру гих 
кул тур них рад ни ка из Срби је уче ству је у низу про гра-
ма који се одви ја ју током ско ро месец дана тра ја ња ове 
мани фе ста ци је. Мани фе ста ци ји поред уче шћа умет-
ни ка из Срби је тра ди ци о нал но при су ству ју поли тич ки 
функ ци о не ри две држа ве, чла но ви дипло мат ског кора, 
пред став ни ци Епар хи је будим ске и инсти ту ци ја срп ске 
зајед ни це у Мађар ској.

Јуби лар на десе та годи шњи ца изда ва ња Срп ских 
недељ них нови на обе ле же на је тех нич ким уна пре ђе њем 
- пре ла ском на колор ну штам пу. Срп ске недељ не нови не 
као недељ ник изла зе под овим нази вом од маја 2009. 
годи не и пред ста вља ју наста вља ча дво ве ков не тра ди-
ци је срп ског новин ског изда ва штва у Мађар ској, чији 
поче ци се одно се на Серб ске народ не нови не осно ва не у 
Пешти 1838. годи не. Поте шко ће у даљем раду нови на 
огле да ју се у чиње ни ци да је над ле жни држав ни орган 
(Мађар ски држав ни тре зор) оба ве стио Кан це ла ри-
ју Само у пра ве Срба у Мађар ској да она, као извр шно 
тело, нема овла шће ња да се бави новин ско-изда вач ком 
делат но шћу. У наред ном пери о ду ССМ има ће зада так 
да се одлу чи на један од три пону ђе на моде ла која се 
одно се на про блем изда ва штва: да изда вач нови на убу-
ду ће буде Срп ски кул тур ни цен тар; да се у циљу изда-
ва ња осну је непро фит но пред у зе ће на челу са дирек-
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то ром или да у истом циљу буде осно ва на фон да ци ја.90

Срп ски инсти тут пред ста вља буџет ску уста но ву 
коју је у Будим пе шти осно ва ла 2009. годи не Само у пра-
ва Срба у Мађар ској са циљем орга ни зо ва ња, пома га-
ња и подр жа ва ња науч них истра жи ва ња о про шло сти 
и сада шње дру штве не ствар но сти Срба у Мађар ској.  
Скуп шти на ССМ-а је на сед ни ци одр жа ној 13. децем-
бра 2018. годи не доне ла одлу ку о тран сфор ма ци ји 
Срп ског инсти ту та у дру штво са огра ни че ном одго вор-
но шћу. Ова одлу ка обра зло же на је чиње ни цом да би 
инсти тут пре ла ском у ДОО могао ефи ка сни је да послу-
је, при чему би избе гао сма ње ње пла та запо сле них због 
наја вље ног уво ђе ња ста ту са јав них слу жбе ни ка.

Отва ра ње Срп ског кул тур ног цен тра „Коло“ у мађар-
ском гра ду Моро ха ло му пред ста вља зна ча јан чини лац 
у афир ма ци ји срп ске наци о нал не мањи не и него ва њу 
њене кул ту ре и тра ди ци је у овој држа ви. Изград ња СКЦ 
„Коло“ део је зајед нич ког срп ско-мађар ског про јек та 
„Разно бој на сарад ња“ (Colo ur ful coo pe ra tion)  у окви-
ру INTER REG-IPA про гра ма Европ ске уни је. Цен тар је 
зва нич но отво рен 08. јула 2019. годи не и про сти ре се 
на повр ши ни од 1.199, 05 мета ра ква драт них, а њего-
ва изград ња и опре ма ње кошта ли су 1,4 мили о на евра. 
Реч је о модер ном архи тек тон ском зда њу, који садр-
жи мул ти функ ци о нал ну позо ри шну салу „Вук Кара-

90  “Само у пра ва Срба у Мађар ској пред зах те вом да изда ва-
ње листа реор га ни зу је две неде ље пре избо ра“, Срп ске недељ-
не нови не, 20. јун 2019. http://www.snno vi ne.com/sr/index.
php?page=news&id=2210&side=3 (15.07.2019.) 
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џић“ за 250 посе ти ла ца, салон „Бал кан“ са тера сом, 
лет њом баштом и види ков цем, као и капе лу Срп ске 
пра во слав не цркве „Живо но сни источ ник“. Све ча ном 
отва ра њу цен тра при су ство ва ли су број ни мађар ски и 
срп ски зва нич ни ци, при чему је мађар ски шеф дипло-
ма ти је Петер Сијар то иста као да „срп ско-мађар ски 
одно си ника да нису били бољи“.91 Након отва ра ња СКЦ 
у Моро ха ло му, оче ку је се у наред ном пери о ду и отва-
ра ње мађар ског кул тур ног цен тра на Пали ћу у окви ру 
истог про јек та, у циљу про ду бљи ва ња сарад ње изме-
ђу две ју држа ва и осна жи ва ња поло жа ја мањин ских 
зајед ни ца у обе држа ве.

На осно ву спо ра зу ма изме ђу Радио-теле ви зи-
је Срби је и Мађар ског јав ног инфор ма тив ног сер ви-
са (МТВА) пот пи са ног на Пали ћу 17. новем бра 2017. 
годи не, теле ви зиј ска еми си ја “Срп ски екран”, која 
се реа ли зу ју при МТВА, од 12. окто бра 2018. годи не 
поста ла је део про грам ске шеме Про гра ма за дија спо-
ру РТС-а. Еми си ја се еми ту је сва ког пет ка са почет ком 
у 14 часо ва, са две ноћ не репри зе. На овај начин еми-
си ја која се бави тема ти ком поло жа ја Срба у Мађар-
ској поста ла је део медиј ског про сто ра РТС-а, тако да 
ће наша јав ност и оста ли Срби у расе ја њу бити боље 
инфор ми са ни о живо ту Срба у Мађар ској.92 На осно ву 

91  “Otvo ren Srp ski kul tur ni cen tar u Mora ha lo mu, Dnev ni list Dan-
as, 08. jula 2019.https://www.danas.rs/dru stvo/otvo ren-srp ski-kul-
tur ni-cen tar-u-mora ha lo mu/  (16.07.2019.)

92  “Mедијскамрежасрпскедијаспоре: Срп ски е кран“, РТС, 05. 
јул 2019. http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/19/rts-svet/3575415/
medij ska-mre za-srp ske-dija spo re-srp ski-ekran.html (19.07.2019.)
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слич ног спо ра зу ма изме ђу Радио-теле ви зи је Вој во ди-
не и МТВА, “Срп ски екран” већ десе так годи на рее-
ми ту је се на првом (четвр так) и на дру гом про гра му 
РТВ-а (поне де љак).

Упр кос вели кој тра ди ци ји коју Срп ске недељ не 
нови не има ју чиње ни ца је да оне пред ста вља ју једи-
ни штам па ни медиј срп ске зајед ни це који изла зи у 
кон ти ну и те ту, уз онлајн вести које се редов но ажу-
ри ра ју. Про бле ми посто је и у погле ду дистри бу ци је 
овог недељ ни ка, обзи ром да се због тери то ри јал не 
рас пр ше но сти Срба уоча ва ју про бле ми у овој сфе ри 
услед неа де кват них услу га мађар ске поште. Једи ну 
еми си ју у елек трон ским меди ји ма на срп ском јези ку 
пред ста вља „Срп ски екран“, и то 30 мину та недељ-
но у лошем тер ми ну, при чему је на првом про гра му 
мађар ске држав не теле ви зи је срп ски језик засту пљен 
недо вољ них 26 мину та недељ но.Радио Печуј у Мађар-
ској еми ту је еми си је на срп ском јези ку, при чему је 
срп ска редак ци ја у скло пу Печуј ског реги о нал ног 
и мањин ског сту ди ја мађар ског ради ја фор ми ра на 
1992. годи не. Само у пра ва Срба фор ми ра ла је и свој 
интер нет-радио Срб. У наред ном пери о ду нео п ход но 
је у сарад њи са мађар ским вла сти ма ради ти на већој 
засту пље но сти срп ског јези ка у елек трон ским меди-
ји ма и евен ту ал ном покре та њу још јед ног штам па ног 
меди ја на срсп ком јези ку.

Побољ ша ње поло жа ја срп ске етнич ке зајед ни це у 
Мађар ској послед њих годи на пра ти и тренд побољ ша-
ња зва нич них одно са изме ђу две ју држа ва. Као при-
ме ри добре сарад ње наво де се зајед нич ке сед ни це 
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две ју вла да, при чему је 15. апри ла 2019. годи не одр-
жа на у субо тич ком хоте лу „Гале ри ја“ пета зајед нич ка 
сед ни ца. Након сед ни це пот пи са но је 11 доку ме на та.У 
послед њих неко ли ко годи на забе ле жен је помак и у 
еко ном ској сарад њи, при чему је роб на раз ме на изме-
ђу Срби је и Мађар ске током 2018. годи не изно си ла 1.7 
мили јар ди евра, што је за 15 про це на та више него 2017. 
годи не. Опти ми стич не про јек ци је изне те на послов-
ном фору му “Срби ја-Мађар ска”ука зу ју да би раз ме на 
у наред ним годи на ма могла дости ћи износ од 3 мили-
јар ди евра.93.

Упр кос узла зном трен ду поло жа ја Срба у Мађар ској 
у послед њих неко ли ко годи на, посто је одре ђе не мањ-
ка во сти у погле ду зва нич не поли ти ке Бео гра да пре-
ма Срби ма у Мађар ској,која пред ста вља део неа де-
кват но фор му ли са не опште држав не поли ти ке пре ма 
Срби ма у реги о ну и дија спо ри. Има ју ћи у виду коли ка 
су ула га ња мађар ске држа ве у мађар ску наци о нал ну 
мањи ну у Срби ји, при чему се посеб но апо стро фи ра 
тро го ди шњи про грам који обу хва та два де сет мили-
јар ди фо рин ти бес по врат не помо ћи и три де сет мили-
јар ди у повољ ним кре ди ти ма за држа вља не Мађар ске 
у Вој во ди ни (укуп но нешто више од 165 мили о на е вра), 
при чему је тај износ касни је уве ћан на 250 мили о на 
евра, уоча ва се озбиљ на аси ме три ја у погле ду знат-
но мањег изно са који ула же наша држа ва у Србе у 

93  “Odr ža na za jed nič ka sed ni ca Vla da Sr bi je i Ma đar ske“, Subo ti ca.
com, https://www.subo ti ca.com/vesti/odr za na-zajed nic ka-sed ni ca-
vla da-srbi je-i-madjar ske-id34787.html (16.07.2019.)
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Мађар ској и дру гим загра нич ним обла сти ма, у који ма 
су Срби поне кад мно го број ни ји и пред ста вља ју већи-
ну ста нов ни штва.94 На сед ни ци Кон фе рен ци је срп-
ских наци о нал них орга ни за ци ја из држа ве реги о на, 
која је одр жа на у Бео гра ду од 03. до 04. апри ла 2019.
годи не, пред став ник срп ске зајед ни це у мађар ском 
пар ла мен ту апе ло вао је на срп ску вла ду да фор ми ра 
Мини стар ство за дија спо ру или да посто је ћа Упра ва 
за сарад њу са дија спо ром и Срби ма у реги о ну буде 
агил ни ја у свом раду.95Тако ђе, за уна пре ђе ње поло-
жа ја Срба у Мађар ској важну став ку пред ста вља ло би 
уко ли ко би Срби у Мађар ској били пред ста вље ни пре-
ко пуно прав них посла ни ка, а не пред став ни ка. Пред-
став ни ци мађар ске зајед ни це има ју чети ри посла ни ка 
у срп ском пар ла мен ту из редо ва стран ке Савез вој-
во ђан ских Мађа ра. Кури о зи тет је да је једи ни гра ђа-
нин Срби је у Европ ском пар ла мен ту рође ни Бече јац 
Андор Дели, обзи ром да је вла да ју ћи Фидес усту пио 
посла нич ка места за пред став ни ке Мађа ра из Сло вач-
ке, Укра ји не, Руму ни је и Срби је.96

94  “Mađar ska kre di ti ra voj vo đan ske Ma đa re sa 160 mili o na e vra“, 
Radio-tele vi zi ja Voj vo di ne, 05.06.2016. http://rtv.rs/sr_lat/voj vo-
di na/madjar ska-kre di ti ra-voj vo djan-ske -madja re-sa-160-mili o na-
evra_686584.html (19.07.2019.)

95  “Još jedan apel orga ni za ci ja Srba iz regi o na zva nič nom Beo gra-
du“, Srp ske nedelj ne novi ne, 04. april 2019. http://www.snno vi ne.
com/sr/index.php?page=news&id=2131&side=18 (17.07.2019.)

96  “Andor Deli: Ne zabo ra vi te na po li ti ku pro ši re nja!“, Vajdaság ma, 
17.07.2019. (https://www.vaj ma.info/cikk/szerb ki a das/6665/Andor-
Deli-Ne-zabo ra vi te-na-poli ti ku-pro si re nja.html) 18.07.2019. 



129

Један од озбиљ ни јих про бле ма пред ста вља оте жан 
посту пак за доби ја ње срп ског држа вљан ства. Нео п ход-
но је да се појед но ста ве поступ ци за доби ја ње срп ског 
држа вљан ства. 
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O ПЕТ НАЈ ВЕ ЋИХ НОВИН СКИХ ПОР ТА ЛА 
У СРБИ ЈИ, ЦРНОЈ ГОРИ, БиХ
Ети ка – Забо ра вље на врли на

СРБИ ЈА

Интер нет пор та ли и њихо ве сек ци је за комен та ре су 
оду век били место на који ма су се изја шња ва ли људи 
разних мишље ња и убе ђе ња.

Њихо ви комен та ри били су пред мет даље рас пра-
ве на пор та лу, или су пред ста вља ли нову тему на дру-
штве ним мре жа ма у кру го ви ма кори сни ка који су били 
заин те ре со ва ни за ту тему.

Неми нов но је да се на пор та ли ма овог габа ри та 
комен та ри шу при мар но поли тич ке теме, које су нај-
по пу лар ни је међу посе ти о ци ма, пого то во у земља ма 
реги о на.

Срби ја, Хрват кса, Феде ра ци ја Босне и Хер це го ви не 
и Црна Гора, као бив ше Југо сло вен ске репу бли ке баве 
се слич ним тема ма, па тако посто је и слич но сти у тек-
сто ви ма који су обја вље ни на пор та ли ма.

Комен та ри се, ипак, раз ли ку ју од пор та ла до пор та-
ла. Кори сни ци неких пор та ла су ело квент ни ји и боље 
под у пр ти чиње ни ца ма и истра жи ва њи ма, док се на 
неким пор та ли ма пре пи ска у комен та ри ма сво ди на јед-
но став но вре ђа ње саго вор ни ка или теме на коју је текст.
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Сло бо да гово ра ипак дозво ља ва ово пона ша ње, и 
оста ли чита о ци не могу ура ди ти пуно по пита њу бесми-
сле них и увре дљи вих комен та ра, осим што им могу 
дати нега тив ну оце ну или при ја ви ти адми ни стра ци ји 
пор та ла.

Пра ва је рет кост виде ти да се комен та ри на пор та-
ли ма бри шу због увре дљи вог садр жа ја, али ипак посто-
ји веро ват но ћа да ће увре дљив комен тар ипак бити 
укло њен.

Раз ли ка у чита о ци ма ових пор та ла не бази ра се 
само на коли чи ни инфор ма ци ја које посе ду ју, већ и у 
раз ли чи тим гру па ма људи који их чита ју.

Неки пор та ли су попу лар ни ји код мла ђих гене ра-
ци ја, док су неки дру ги пре пла вље ни чита о ци ма сред-
њих годи на и дубље ста ро сне доби. Ипак, то није нај-
ве ћа раз ли ка. Неке од нај ви дљи ви јих и нај при мет ни јих 
поде ла јесте на наци о нал но и гло бал но, и на пози ци ју 
и опо зи ци ју.

Нарав но, тежа и доми на ци ја изме ђу ова квих гру па 
се мења у зави сно сти од тога какав је текст у пита њу и 
у чију корист иду инфор ма ци је које су изне те у члан ку.

Нерав но прав ност изме ђу попу лар ног и непо пу лар-
ног мишље ња се не гле да само у комен та ри ма чла на-
ка на пор та ли ма, већ и у самим тек сто ви ма чла на ка. 
Нарав но, нови нар ска про фе си ја нала же непри стра-
сност и ‘’хлад ну гла ву’’, али прак са је нешто пот пу но 
дру га чи је од тео ри је овог зана та.

Нови на ри који су запо сле ни у одре ђе ним кућа ма 
и који пишу за одре ђе не интер нет пор та ле више се не 
пла ше да изра зе и сво је лич но мишње ље у тек сто ви ма 
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које обја вљу ју, пого то во ако је то мишље ње подр жа-
но од стра не ‘’мејнстрим’’ орга ни за ци ја, или од стра не 
вла сти.

Нови на ри који ма је ово прак са дис кре ди ту ју оста ле 
нови на ре и нови нар ску стру ку. Нај по пу лар ни ји интер-
нет пор та ли у Срби ји, Хрват ској, Феде ра ци ји Босне и 
Хер це го ви не и Црној Гори у некој мери сли че један на 
дру ги. Прак са им је иста, обра да што попу лар ни јих 
тема у реги о ну и у држа ви како би се реј тинг и ниво 
посе ће но сти сај та поди зао из дана у дан, и тиме се 
дости гао пре стиж.

Неиз бе жно је, у ова квом про це су, за пор тал да у јед-
ном тре нут ку, бар пар ци јал но, не поста не жута штам-
па. С обзи ром на коли чи ну вести, тек сто ва и чла на ка 
који се у 365 дана обја ве на овим пор та ли ма, немо гу ће 
је покри ти све теме.

С дру ге стра не, само један део овог мора инфор-
ма ци ја је битан за Срби ју и срп ску  дија спо ру и реги он. 
Нарав но, то су теме које се тичу Срба и њихо вог ста-
ту са, како у отаџ би ни, тако и у држа ва ма са који ма се 
Срби ја гра ни чи.

Опет, тешко је покри ти све земље ‘’ком ши ни це’’ и 
ста тус Срба у њима, и зато се рад фоку си ра на чети ри 
нај бит ни је држа ве за обра ду реле вант не теме. Срби ја, 
као мати ца свих Срба, бит на је као почет на тач ка ста-
ту са Срба у реги о ну, јер је она извор свих пра ва и сло-
бо да која при па да ју њеном наро ду, како у њој, тако и 
изван ње.

Хрват ска је држа ва у којој се нала зио вели ки број 
срп ског ста нов ни штва пре 1995. годи не, и самим тим 
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игра вели ку уло гу у ста ту су Срба у реги о ну. Црна Гора, 
с дру ге стра не, бит на је јер је послед ња срп ска земља 
које се отце пи ла од матич не тери то ри је и поста ла неза-
ви сна држа ва, са вели ким бро јем лица који се изја шња-
ва ју као Срби.

Тако ђе вели ки број рели гиј ских све ти ња срп ског 
наро да лоци ран је на тери то ри ји дана шње Црне Горе, 
као што су цркве и мана сти ри које су диза ли слав ни 
Срби кроз исто ри ју.

Немо рал но је одре ћи се оно га што је срп ско, само 
зато што је тре нут но на тери то ри ји дру ге држа ве, како 
би то било рав но изда ји. Зато је Црна Гора тре ћа држа-
ва која је реле вант на за овај текст.

Годи на ма, кроз либе ра ли за ци ју поли ти ке и попу ла-
ри за ци ју интер не та и ‘’онлајн живо та’’ да се при ме ти ти 
опа да ње у ква ли те ту одно са пре ма Срби ма у реги о ну. 
Нарав но, људи нала зе за сход но да сво је мишље ње као 
потвр ду ове изја ве оста ве на интер не ту у вир ту ел ним 
пре пи ска ма на дру штве ним мре жа ма и пор та ли ма.

Нај ве ћа раз ли ка јесте што је на дру штве ним мре-
жа ма то нај че шће рас пра ва о дога ђа ји ма из про шло-
сти, попут ору жа них суко ба и поли тич ких несу гла си ца 
нека да шњих шефо ва држа ва и поли ти ча ра, док је на 
пор та ли ма реч о акту ел ним тема ма.

Када су у пита њу пор та ли из Срби је, пет нај по се ће ни-
јих пор та ла су: Курир, Блиц, Б92, Теле граф.рс и Ало.рс

Ови пор та ли нерет ко пишу о ком шиј ским одно си ма 
са држа ва ма са који ма Срби ја дели гра ни цу и обра ђу је 
теме које су реле вант не за одно се Срби је са оста лим 
земља ма из реги о на.
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Прва ствар која се да при ме ти ти јесте да су комен-
та ри на овим пор та ли ма или поду гач ке ела бо ра ци је 
теме на коју су писа ни тек сто ви, или крат ки, нај че шће 
упит ни комен та ри који ма се дока зу је чест недо ста так 
закључ ног дела тек ста, што може про из ве сти кон фликт.

Код посе ти ла ца Кури ра, нај че шћи су ура во ти, 
крат ки или упит ни комен та ри, који даље импли ци ра-
ју да тек сто ви или нема ју закључ ну тезу, или није било 
потре бе за тим тек сто ви ма.

Курир не пре за од обра де тек сто ва попут обе ле жа-
ва ња дана држав но сти Репу бли ке Хрват ске, па све до 
кри зе Срп ске Пра во слав не Цркве у Црној Гори. Ова-
кви тек сто ви могу бити погод но окру же ње за шире ње 
мржње, али се чини да је глав на реак ци ја чита ла ца, 
који већи ном пишу ека ви цом, неза ин те ре со ва ност за 
ова кве теме.

Када је у пита њу онлајн пор тал ‘’Блиц’’, фокус је на 
еко ном ским и инфра струк тур ним тема ма. Када се пре-
тра жи појам ‘’Хрват ска’’ или ‘’Хрват ски’’ нај ве ћи број 
резул та та пре тра ге бави се тема ма које нису инфла-
ма тор не за ком шиј ске одно се, и с тога није оста вље но 
пуно места за комен та ре који су сва ђа лач ког типа, као 
ни за чита о це који су сва ђа лач ки настро је ни.

Неми нов но је да се с вре ме на на вре ме и на овом 
интер нет пор та лу поја ви вест о некој ‘’шка кљи вој’’ 
теми, али нај че шће су на таквим тек сто ви ма про сто ри 
за комен та ре пра зни.

На пор та лу ‘’Б92’’ нај че шће су диску си је о про бле-
ми ма у Феде ра ци ји Босне и Хер це го ви не као и о поло-
жа ју Срба у Репу бли ци Срп ској. На ова квим тек сто ви ма 
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нај че шћи саго вор ни ци људи ма који пишу ека ви цом, су 
људи који су еви дент ни при пад ни ци Бошњач ке етнич ке 
под гру пе. Нађе се поне ки Хрват ски држа вља нин, али 
су обич но диску си је све де не на сва ђа лач ки настро је ну 
пре пи ску изме ђу Срба и Бошња ка. Како је Феде ра ци ја 
нај мул ти кул ту рал ни ја држа ва у реги о ну, на њен помен 
наста је нај ви ше кон флик та.

Овде је еви дент но да се рет ко ко слу жи аргу мен ти-
ма и бира речи, већ је, чини се, нај бит ни је ква ли тет ни-
је увре ди ти саго вор ни ка. Ужа ре не диску си је о мосто-
ви ма, исто ри ји, раз гра ни че њу и отце пље њу Р. Срп ске 
нису чест при зор, али када се дого де, нај бо ље их је 
зао би ћи јер је гото во немо гу ће води ти кон струк тив ну 
диску си ју са посе ти о ци ма овог пор та ла ако су у пита-
њу ове теме.

Зани мљи вост веза на за пор тал ‘’Теле граф’’ јесте да 
посто ји сег мент сај та под име ном ‘’Југос фе ра’’. У овом 
делу сај та могу се наћи разни тек сто ви веза ни за, како 
се чини, бив ше земље Југо сла ви је, и обра де нај ре ле-
вант ни јих тема током годи не.

Неми нов но је да посе ти о ци овог сај та пока зу ју 
вели ки инте рес за деша ва ња из реги о на, с обзи ром да 
су моде ра то ри овог пор та ла дошли на иде ју да отво ре 
ова кав сег мент.

Неиз бе жне теме су, нарав но, при сут не, уз нај ве ћи 
број комен та ра до сада. Нај о бим ни је сек ци је за комен-
та ре нала зе се испод тек сто ва који су веза ни за деша ва-
ња у Репу бли ци Хрват ској.

Наи ме, с обзи ром на кон стант но при су ство хрват ске 
пред сед ни це Колин де Гра бар Кита ро вић на дру штве-
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ним мре жа ма, нај че шће на Тви те ру, посто је број ни тек-
сто ви који су веза ни за њену актив ност на интер не ту.

Поред тога, теме које се чине као нај за ни мљи ви је 
чита о ци ма по бро ју комен та ра које оста вља ју јесу и 
тема СПЦ у Црној Гори, као и раст десни чар ских, наци-
о на ли стич ких гру па у држа ва ма из реги о на.

Када су ова кве теме у пита њу, суко би су неми нов ни, 
али се тако ђе могу виде ти и сусре ти црп ских и хрват-
ских наци о на ли ста који дола зе до ком про ми са око 
наче тих тема, избе га ва ју ћи кон фликт и тиме дају ћи 
добар при мер досто јан стве ног пона ша ња и пошто ва ња 
међу наци о на ли сти ма у реги о ну које је, изгле да, након 
све га могу ће.

Чини се да чита о ци ‘’Ало.рс’’ пор та ла нису вич ни 
оста вља њу комен та ра, или бар јав ном комен та ри са њу 
акту ел них тема веза них за ком шиј ске одно се.

Немо гу ће је утвр ди ти раз лог недо стат ка комен та-
ра на члан ци ма који се нала зе на овом пор та лу, али је 
очи глед но да је вла да неза ин те ре со ва ност за тек сто ве 
обја вље не на горе наве де ном пор та лу. На то ука зу је и 
мали број ‘’шеро ва’’ тј. бро ја пута када је текст поде љен 
на дру штве ној мре жи.

За ово се могу окри ви ти често дра ма ти зо ва ни и 
‘’пре на ду ва ни’’ насло ви тек сто ва који импли ци ра ју на 
нешто ката стро фал но. Ова кав при ступ нови нар ству 
очи гле но не допри но си пуно редак ци ји, јер је очи глед-
но да и ако је у топ 5 нај чи та ни јих интер нет пор та ла 
у Срби ји, Ало.рс није ни бли зу попу ла ран као њего ви 
горе наве де ни кон ку рен ти.
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Ако се наи ђе на неки комен тар ту и тамо, то је нај че шће 
веза но за Срп ска уну тра шња пита ња, која нема ју додир них 
тача ка са реги о ном или држа ва ма са који ма се гра ни чи мо, 
с тога, да се закљу чи ти да запа љи ве теме и још запа љи ви ји 
насло ви нису добар покре тач ни дија ло га у комен та ри ма, 
нити инфла ма тор не рас пра ве међу ком ши ја ма. 

ЦРНА ГОРА

За раз ли ку од срп ских пор та ла, црно гор ски су 
затр па ни под хрпом комен та ра. Нарав но, и та гоми ла 
комен та ра има сво је раз ли ке и сво је несу гла си це.

На црно гор ском пор та лу ‘’пор та ла на ли ти ка.ме’’ 
нерет ко се води диску си ја о исто риј ским тема ма које 
су реле вант не за Срби ју и Црну Гору и њихо ву про-
шлост. Тако су се, на при мер, у јед ном тек сту саго вор-
ни ци дота кли теме Кра ља Нико ле и њего ве уло ге у буни 
1919. годи не.

Људи који су комен та ри са ли овај текст нису ште-
де ли увре де упу ће не ка Кра ље ви ни Срби ји и оштро су 
комен та ри са ли њен однос пре ма брат ској Кра ље ви ни 
Црној Гори.

Било је и речи око Крф ске декла ра ци је која је пот-
пи са на 1917. годи не, и рас пра ве око тога зашто Црна 
Гора није била позва на да буде јед на од пот пи сни ца ове 
декла ра ци је.

Но, овај текст је само један у мору тек сто ва који се 
баве зајед нич ком исто ри јом Срби је и Црне Горе, и вели-
ка већи на ова квих тек сто ва на овом пор та лу не мањ ка 
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у доме ну увре дљи вих и нео сно ва них увре да упу ће них 
Срби ма из раз до бља о ком се диску ту је.

‘’Вије сти.ме’’ је пор тал који по мно го ме личи на 
онлајн пор тал ‘’Блиц’’, с обзи ром на то да у већи ни слу-
ча је ва пажљи во зао би ла зи запа љи ве теме и држи се 
пода ље од ини ци ра ња кон флик та у комен та ри ма.

Доду ше, карак те ри сти ка овог пор та ла јесте да се 
наи ла зи на комен та ре који су писа ни на јека ви ци и ћири-
лич ним писмом. Ова кви комен та ри први су знак ква ли-
тет ног дија ло га у сек ци ји наме ње ној за комен та ре.

Нарав но, комен та ри вари ра ју од аргу мен то ва них ста-
во ва, пре ко изно ше ња лич них мишље ња, па све до оних 
увре дљи вих који се чини да су при сут ни на свим пор та-
ли ма. Немо гу ће је не запа зи ти мањак сим па ти је пре ма 
срп ском пред сед ни ку Алек сан дру Вучи ћу у комен та ри-
ма на члан ци ма који су веза ни за Срби ју и Србе.

ЦДМ пор тал је, чини се, нај ре зер ви са ни ји када су у 
пита њу инфла ма тор не теме и насло ви. Већи на насло ва 
који се тичу дога ђа ја у Срби ји или дога ђа ја веза них за 
Срби ју су напи са ни тако да оку пи ра ју пажњу људи који 
су сва ђа лач ки настро је ни.

Нарав но, ово се озбиљ но одра жа ва у комен та ри ма, 
како озбиљ ним напа ди ма на Србе и Срби ју од стра не 
црно гор ских наци о на ли ста и анти ср ба, тако и жустрим 
одбра на ма про срп ских ста нов ни ка Црне Горе, а поне-
кад и самих Срба који су нерет ки посе ти о ци црно гор-
ских онлајн меди ја.

Анти срп ска про па ган да при сут на је у ско ро сва ком 
насло ву и тек сту који је везан за Срби ју, осим ако у пита њу 
није спорт ски садр жај, мада ни ту не пре за ју од про во ка ци ја.
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Тако се у јед ном тре нут ку наи ла зи на текст са насло вом 
‘’Срби ја раз би је на у Укра ји ни’’ што додат но интен зи ви ра 
кон флик те међу чита о ци ма. Мон те не грин ска про па ган да 
очи глед но је нај ин тен зив ни ја на овом пор та лу упр кос при-
ви ду да је у пита њу либе ра лан извор инфор ми са ња. 

Зани мљи ва чиње ни ца је да се на листи нај по пу лар-
ни јих меди ја у Црној гори нала зе и два онлајн пор та-
ла који нису из Црне Горе. Наи ме, ради се о “klix.ba” и 
“blic.rs” пор та ли ма који су нерет ко посе ћи ва ни од ста-
нов ни ка Црне Горе.

Њихо во се при су ство да при ме ти ти, како су нерет ко 
актив ни у комен та ри ма на тек сто ви ма веза ним за Црну 
Гору и деша ва ња у њој. Чини се да за сад Црно гор ци 
узи ма ју прво место по пита њу актив но сти у сек ци ји 
комен та ра где су убе дљи во нај при сут ни ји, како на сво-
јим, тако и на ком шиј ским пор та ли ма.

Дуги и поне кад агре сив ни комен та ри могу се про-
на ћи пот пи са ни са неким кори снич ким име ном које 
је очи глед но веза но за Црну Гору. Тако ђе, на срп ском 
пор та лу се да при ме ти ти одсу ство црно гор ских комен-
та ра на ћири ли ци, којих је у изо би љу било на црно гор-
ским онлајн меди ји ма.

ХРВАТ СКА 

Индекс.хр је истин ски при мер либе рал ног изво-
ра инфор ми са ња. За раз ли ку од црно гор ских ком ши-
ја који ма успо ста вља њем ова квог меди ја није успе ло, 
Хрва ти су били успе шни у испу ње њу овог задат ка.



140

Ауто ри тек сто ва на овом пор та лу се истин ски тру де 
да се држе пода ље од било какве осе тљи ве теме попут 
исто ри је Срби је и Хрват ске, или ани мо зи те та који 
интен зи ви ра но расте у про те клих неко ли ко годи на.

Једи ни слу ча је ви на које је могу ће наи ћи а да су 
Срби ја и Хрват ска поме ну те у истом члан ку јесу када 
је у пита њу еко ном ска или спорт ска тема. Раз у ме се, 
нађу се ту и тамо посе ти о ци овог сај та који и спорт ске 
и еко ном ске теме уме ју да пре тво ре у пра во жари ште у 
комен та ри ма.

Тако се сек ци ја за комен та ре око спорт ске теме 
пре тво ри ла у зону кон флик та где уме сто гра на та лете 
увре дљи ви комен та ри и нео сно ва не опту жбе. Мада је 
ова квих слу ча је ва мало, они ипак посто је.

Јутар њи.хр је инте ре сан тан пор тал из јед ног раз-
ло га. Нај но ви ји текст у чијем насло ву се нала зе речи 
‘’Срби’’ или ‘’Срби ја’’ је стар две годи не. Тек сто ви који 
су на овом пор та лу и те како се баве про шло шћу ове 
две земље, али нису реле вант ни, јер нису акту ел ни ни у 
Хрват ској, ни у Срби ји.

Пор тал 24сата.хр је интер нет пор тал којим истин-
ски, бар у послед ње вре ме доми ни ра ју вести из спо р та. 
Ватер по ло, кошар ка, фуд бал, то су теме које су нај че-
шћи резул та ти пре тра ге било чега веза ног за Срби ју.

Пра ва је рет кост виде ти нега тив не комен та ре на 
спорт ским члан ци ма, али се опет нађе поне ки, сва ђа-
лач ки настро јен чита оц. Ова кве про во ка ци је у нај ве-
ћем бро ју слу ча је ва завр ше као ком плет но изиг но ри-
са ни дело ви сек ци је за комен та ре, а поне кад усле ди и 
шала на рачун писца нега тив ног комен та ра.
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Сигур но је да је ово, поред ‘’индекс.хр’’ пор та ла 
сигур но један од нај при стој ни јих интер нет пор та ла по 
пита њу инфла ма тор них тек сто ва и нега тив них комен-
та ра на њима.

Нет.хр није упе ча тљив пово дом тема реле вант них 
за одно се Срби је и Хрват ске. Углав ном ода је ути сак 
локал ног пор та ла који, осим спо р та, не зала зи у теме 
које се не тичу искљу чи во Репу бли ке Хрват ске и њених 
гра ђа на.

Ова кви пор та ли при сут ни су у свим земља ма, па 
тако и у Хрват ској, што је доказ да је локал но нови нар-
ство нај че шће чисти је од оног на наци о нал ном, реги о-
нал ном или свет ском нивоу.

Срби ја се не поми ње ско ро ниг де, а и ако је поме ну-
та то је у кон тек сту недав них ватер по ло успе ха Срп ске 
репре зен та ци је. Ово је слу чај и са РТЛ-овим интер нет 
пор та лом на Хрват ском.

С обзи ром да РТЛ извор но није хрват ски извор 
инфор ми са ња, чини се да су писа ња тек сто ва који под-
сти чу нетр пе љи вост изме ђу било које две наци је, а 
пого то во Срп ске и Хрват ске непри сут ни без изу зет ка.

ФЕДЕ РА ЦИ ЈА БОСНЕ И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НЕ

Када су бошњач ки меди ји у пита њу, тешко је раз гр-
ну ти хрпу тек сто ва о недав ној годи шњи ци деша ва ња у 
Сре бре ни ци и окол ним сели ма. Иза тих тек сто ва, осим 
ако годи шњи ца нечег слич ног није у пита њу, нема пуно 
поме на о Срби ма у Срби ји.
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Нај ве ћи фокус је упра во на деша ва њи ма у Репу бли-
ци Срп ској и поте зи ма које пра ве срп ски поли ти ча ри на 
под ру чи ју Феде ра ци је.

Пор тал ‘’klix.ba’’ је један од нај по се ће ни јих у БиХ. 
Тек сто ва који се баве пита њи ма веза ним за Срби ју је 
мало, али нису непо сто је ћи.

На овом пор та лу наи ла зи се на поза ма шан број тек-
сто ва који се тичу евро ин те гра ци ја бал кан ских држа ва 
и ути ца ја запад них држа ва и супер си ла на држа ве које 
су на европ ском путу.

Анге ла Мер кел, немач ка кан це лар ка, често се поми-
ње како у тек сто ви ма, тако и у насло ви ма, зајед но са 
при пад ни ци ма цен трал не оба ве штај не аген ци је САД и 
мно гим дру гим стра ним зва нич ни ци ма.

Држав ни врх Репу бли ке Срби је често се поми ње у 
бошњач ком интер нет пор та лу ‘’vije sti.ba’’. Шеф држа-
ве, мини стар одбра не и мини стар уну тра шњих посло ва 
нерет ко су у саста ву насло ва чла на ка на овом сај ту. Уз 
њих нерет ко је поми њан и Мило рад Додик као сарад-
ник срп ског извр шног тела у Феде ра ци ји, и као лице 
пре ко којег Репу бли ка Срби ја шири свој ути цај. 

Комен та ри на тек сто ви ма овог интер нет пор та ла 
се бро је у десе ти на ма. Жустре рас пра ве изме ђу про-
бо шњач ких и про срп ских чита ла ца нерет ко пре ра ста-
ју у увре де и освр та ње на про шлост и муч ко стра да ње 
у ору жа ним суко би ма. Овај интер нет пор тал се заи ста 
издва ја по бро ју комен та ра на тек сто ви ма који су веза-
ни за реги он и бив ше југо сло вен ске репу бли ке.

‘’Аvaz.ba’’ је инте ре сант на меша ви на црне хро ни ке, 
жуте штам пе и спо р та када је у пита њу пре тра га веза-
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на за Срби ју и Србе. Уби ства, хап ше ња, Косо во и гено-
цид су нај че шће у скло пу насло ва који се могу наћи на 
овом пор та лу. Упр кос инфла ма тор ним насло ви ма чла-
на ка на овом интер нет пор та лу, сек ци је за комен та ре 
су нај че шће пра зне. 

Чини се да овај пор тал сли чи на сво је кон ку рен те 
из Срби је, Храт ске и Црне Горе, на који ма упр кос тру-
ду да се иза зо ве кон фликт то нај че шће није слу чај. Ако 
се заде си неки комен тар на члан ку веза ном за Срби ју, 
то су обич но комен та ри веза ни за спо рт ке или инфра-
струк тур не теме који нису раз лог поди за ња ани мо зи те-
та изме ђу срп ских и бошњач ких чита ла ца. 

‘’Еxpres sta blo id.ba’’је упра во то. Табло ид. Насло ви 
се у нај ве ћем бро ју слу ча је ва тичу деша ва ња из рија ли-
ти шоу про гра ма и њихо вих уче сни ка, тур бо фолк зве-
зда, про па лих јав них веза и јав не сце не реги о на.

У ова квим тек сто ви ма нема ника квих осно ва за 
суко бе етнич ког и наци о нал ног типа, већ ова кви тек-
сто ви при вла че чита о це који се нај че шће не зани ма ју 
тема ма које су реле вант не за ово истра жи ва ње.

ЗАКЉУЧАК О МЕДИЈИМА

Из истра жи ва ња које је спро ве де но о пет нај по се-
ће ни јих интер нет пор та ла у Срби ји, Хрват ској, Феде-
ра ци ји Босне и Хер це го ви не и Црној Гори више је него 
еви дент но ко је нај а гре сив ни ји и ко је нај ви ше огре зао 
у мржњи.
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Неиз бе жно је закљу чи ти да мон те не грин ски ква зи на-
ци о на ли сти и нека да шњи сепа ра ти сти нај мар љи ви је раде 
на успо ста вља њу новог мен та ли те та међу сво јим сугра-
ђа ни ма и бри са њу све га што је срп ско из њихо вог ДНК.

Нарав но, ова кви јеф ти ни и ниски удар ци и полу ор-
га ни зо ва ни поку ша ји да се срп ска крв забо ра ви у брат-
ској Црној Гори биће неу спе шни како су били и до сад.

Ути цај Јевре ма Брко ви ћа и њему слич них србо мр за-
ца наста вља се и данас и зло слут но пушта коре не међу 
нео пре де ље ну мла деж. На бра ни ку срп ства, како на 
тере ну, тако и у диску си ји супрот са вља ју им се редо ви 
срп ских родо љу ба све мла ђе доби који су одлуч ни да 
очу ва ју наци о нал ни иден ти тет, како у матич ној отаџ би-
ни, тако и у свим срп ским земља ма и целој дија спо ри.

Срби који се упу шта ју у диску си је са мон те не грин-
ским наци о на ли сти ма и нео у ста шким црно ко шу ља ши-
ма су у већи ни слу ча је ва обскр бље ни тач ним инфор-
ма ци ја ма и непо бит ним аргу мен ти ма који су нај че шће 
пред мет увре да и поме на опе ра ци је ‘’Олу ја’’ или слич-
них муч ких стра да ња срп ског рода.

Нарав но, раз у ме се да на сва кој стра ни посто је и 
добро на мер ни и зло на мер ни људи, па тако и на срп ској, 
али је бит но поме ну ти да је нај ве ћи број диску си ја на 
овим пор та ли ма чији су уче сни ци Срби јесу циви ли зо-
ва не и пока зу ју обо стра но пошто ва ње саго вор ни ка.

Неки пор та ли бесрам но пред ста вља ју уто чи ште и 
сигур ну кућу за србо мрз це и деструк тив не умо ве који-
ма је бит ни је да срп ско про пад не, него да се њихо во 
ваз диг не.
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Ера у којој живи мо изи ску је да моди фи ку је мо начин 
диску то ва ња и места на који ма нала зи мо саго вор ни ке, 
и чини се да су интер нет пор та ли, поред дру штве них 
мре жа, нај по год ни је место за ова кве диску си је када су 
наро ди из реги о на у пита њу.

Очу ва ње наци о нал ног инте ре са и досто јан ства 
наро чи то је бит но у ова квим диску си ја ма како су оне 
јав не и доступ не свим чита о ци ма и посе ти о ци ма ових 
интер нет пор тла.

Кроз при ме ре на које се може наи ћи да се закљу чи ти 
да вели ка већи на Срба успе шно чува и све тла образ срп-
ске наци је када су у пита њу онлајн пре пи ске и аргу мен-
то ва не рас пра ве са осо ба ма са који ма не деле ста во ве.

Напре дак је зага ран то ван само обо стра ним пошто-
ва њем и изно ше њем аргу мен то ва них ста во ва што се 
чини као пра вац у ком се пола ко али сигур но кре ће мо.
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ЗАКЉУ ЧАК

Једа на е сти годи шњи изве штај Напред ног клу ба о 
поли тич ким и дру гим пра ви ма срп ског наро да у загра-
нич ним земља ма Бал ка на и Сред ње Евро пе доно си 
цело ви ту, ружну и тужну хро ни ку обес пра вљи ва ња, 
запо ста вља ња и про го на већи не од 1,7 мили о на Срба 
који и даље живе у обла сти ма од којих су мно ге веко-
ви ма биле срп ске или биле део ста ре срп ске држа ве. 

Током прет ход не годи не срп ски народ је дра ма тич но 
обес пра вљен у Црној Гори. Демо крат ске вође опо зи ци-
је и сви пред сед ни ци пар ла мен тар них срп ских стра на ка 
осу ђе ни су ове годи не на више го ди шњу роби ју. Усво јен 
је закон ски про је кат кон фи ска ци је имо ви не пра во слав не 
цркве, а пред сед ник јед не држа ве чла ни це НАТО и кан-
ди дат ки ње за члан ство у ЕУ наја вио је ства ра ње наци о-
нал не цркве етнич ких Црно го ра ца. Срби су жртве систе-
мат ске про свет не и кул тур не аси ми ла ци је које спро во ди 
држа ва. Срби су сегре ги ра ни у овом једи ном европ ском 
апарт хеј ду 21. века. На осно ву ана ли зе све га што црн го-
ор ска држа ва чини, мишље ња смо да гено цид над Срби-
ма у Црној Гори пред ста вља веро ват ну будућ ност. 

Срп ски народ је прак тич но поли тич ки и кул тур но 
избри сан у Феде ра ци ји Босне и Хер це го ви не. То су потвр-
ди ли и избо ри од окто бра 2018. годи не и поли ти ка бошња-
ког и хрват ског наци о нал ног покре та која је после њих 
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наста вље на Срп ски народ је пред мет насто ја ња држав них 
уста но ва у циљу обез вре ђи ва ња и огра ни ча ва ња посто је-
ћих пра ва у Репу бли ци Хрват ској, где су у току кам па ње 
шови ни зма и мржње дела ели те, Римо ка то лич ке цркве и 
широ ких сло је ва дру штва. То потвр ђу ју чести напа ди на 
Србе, њихо ву имо ви ну и поли тич ке пред став ни ке. Срп-
ски народ изгу био је важне поли тич ке пози ци је и реал-
на пра ва у Маке до ни ји, сте че не после 2001, док пита ње 
пра ва на сло бо ду веро и спо ве сти није поме ре но са мртве 
тач ке. Нерав но прав ност и неис пу ње ње зако ном пред ви-
ђе них пра ва при сут но је и на тери то ри ји Косо ва-УНМИК. 
Срби су данас жртве и еко ном ске бло ка де, као и при ти-
са ка који их све више поли тич ки мар ги на ли зу ју. Оче ку је-
мо оти ма ње мана сти ра и пот пу ну аси ми ла ци ју у наред-
ним годи на ма. У Алба ни ји су и поред фор мал них про ме на 
огра ни че на и уска пра ва непро ме ње на. У Сло ве ни ји срп-
ски народ још увек није добио ста тус и пра ва наци о нал-
не мањи не. За раз ли ку од Феде ра ци је БиХ, где је зва нич-
на Срби ја помо гла неу спе шно обје ди ња ва ње пре о ста лих 
Срба, у Сло ве ни ји Бео град дели локал не Србе. Изве стан 
напре дак поли тич ких пра ва срп ског наро да уочен је и ове 
годи не кад је реч о држа ва ма у који ма је срп ски народ 
наци о нал на мањи на од дав ни на – Мађар ској и Руму ни ји. 

 Репу бли ка Срби ја ни током 2018./2019. годи не није 
има ла стал ну и јасну поли ти ку пре ма срп ском наро ду у 
реги о ну. Уста но ве су уки да не, неја сне стра те ги је напу-
шта не. Однос пре ма наро ду у загра нич ним срп ским 
земља ма био је себи чан, пар тиј ски и посве ћен лич ној 
попу лар но сти поли ти ча ра какви су Алек сан дар Вучић, 
Ана Брна бић, Алек сан дар Вучић, Мио драг Лин та...
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Напред ни клуб и овом при ли ком поно во зах те ва 
пра ва за срп ски народ каква ужи ва ју дру ги европ ски 
наро ди. Иста пра ва која има ју Албан ци на Косо ву и 
Мето хи ји за срп ски народ у Репу бли ци Срп ској. Исто-
ет на пра ва каква има ју Албан ци у Репу бли ци Маке до-
ни ји за срп ски народ у Црној Гори. Пуна пра ва дефи-
ни са на Ердут ским спо ра зу мом, Пла ном З/4 и Устав ним 
зако ном о људ ским и мањин ским пра ви ма за срп ски 
народ у Хрват ској. Пуна пра ва и реци про ци тет за срп-
ски народ у оста лим држа ва ма. 

Од САД и ЕУ тра жи мо поштен однос, нео п те ре ћен 
исто риј ском мржњом, кул тур ним раси змом и нерав но-
прав но шћу. 

Од Репу бли ке Срби је тра жи мо јасну и дефи ни са-
ну поли ти ку, изјед на ча ва ње поли ти ке и инве сти ци ја 
са слич ним поли ти ка ма Тур ске, Бугар ске, Мађар ске и 
Хрват ске – буду ћи да су срп ска ула га ња сра змер но гле-
да но у про се ку десе то стру ко мања. 

Од вла сти и опо зи ци је Репу бли ке Срп ске тра жи мо 
усва ја ње зајед нич ког наци о нал ног и држав ног про гра ма 
и  једин ство до конач ног одре ђи ва ња ста ту са енти те та. 

Зах те ва мо увр шта ва ње поли ти ке пре ма загра нич ном 
Срп ству међу „сту бо ве“ држав не поли ти ке, њено укљу-
чи ва ње у све сег мен те држав не наци о нал не, спољ не, 
еко ном ске, про свет не и кул тур не поли ти ке. Зала же мо  
се за обно ву уста но ва посве ће них поли ти ци пре ма срп-
ским земља ма и расе ја њу, као и њихо ву депар ти за ци ју. 

Тра жи мо да са новом деце ни јом започ не јед но ново 
поли тич ко доба за загра нич но Срп ство.
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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 gov-
erned 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 libera-
tion 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 emanci-
pation and nation-building process of other nations, after 
the dissolution of the Socialist Federal Republic of Yugo-
slavia (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 Herze-
govina, FYROM; as well as Kosovo-UNMIK after 1999 and 
Montenegro after 2001 – the Serbian population suffered 
a systematic violation of human and political rights, lead-
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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 ar-
eas 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 dis-
placed persons, mostly ethnic Serbs, from the neighbour-
ing countries. In addition, after 1999 about two-thirds of 
the Serbian population of Kosovo and Metohija were dis-
placed, with the number eventually reaching around 50% 
or 150,000 persons.

In the Balkans and in Central Europe the concept of na-
tion 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, Ro-
mania and Macedonia have inhabited these areas for cen-
turies, and are no less indigenous to them than their re-
spective majority ethnic groups. Except for parts of Hun-
gary 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 mod-
ern 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. Ex-
posed 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 ter-
ritory of the federal state. Under the communist regime, 
the Serbs were (unfairly) marked as a people with expan-
sionist aspirations and a bulwark of counter - revolution-
ary 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 or-
chestrated 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 ar-
eas 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 disap-
pearance of Muslim and Catholic Serbs. Unlike the wide 
autonomy of Vojvodina and Kosovo and Metohija – the au-
tonomous 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 so-
cialism, 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 popu-
latio and acted as one of its three constitutive peoples. In 
Bosnia and Herzegovina, which had not enjoyed autono-
my 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 un-
constitutionally denied their constitutive status. An inter-
national agreement on autonomy was unilaterally refused 
by the Bosniaks with US support, and independence was 
declared in violation of the constitution and other legisla-
tion. 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 political-
ly 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 Ser-
bian 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 con-
tinually 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 Yu-
goslavism and the principles of federalism. A return to the 
Serbian identity was mentioned only in parts of the op-
position. 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 re-
gime 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 Autono-
mous 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, al-
legedly 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 becom-
ing ‘erased.’ The ‘erased’ were made unequal and suffered 
various grievances over the following twenty years. In Al-
bania, 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 nation-
al minority even in the communist period. During the dem-
ocratic 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 an-
nual report, the Serbian population inneighbouring coun-
tries 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 accelerat-
ed disappearance of national minorities. However, in 2010 
the Serbs ranked 13 th in the world list of displaced pop-
ulations, a full 15 years after the end of armed of con-
flicts. 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 Con-
stitutional 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 sys-
tematic and persistent. 

In the Federation of Bosnia and Herzegovina – the 
larger of the two entities, the rights of the Serbian pop-
ulation are limited and fall short of their full capacity; in 
addition, they are essentially unequal to Bosniaks and Cro-
ats in the Republic of Srpska. And although the Repub-
lic 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 lit-
tle 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 ef-
forts 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 Al-
banians, 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 ne-
glected 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 Bos-
nia 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 Demo-
cratic 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 adopt-
ed 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 Cro-
atia 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 Mon-
tenegro and the founding of Tesla Bank in Croatia. How-
ever, 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 reso-
lution 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 adopt-
ed 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 institu-
tions. 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 Aleksan-
dar 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 consis-
tent, 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 Brus-
sels, 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 to-
wards 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 neigh-
bouring countries in the Balkans and Central Europe pro-
vide 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 Serbi-
an people have become dramatically deprived of its rights in 
Montenegro too. In the Federation of Bosnia and Herzegovi-
na they have been virtually eradicated from the political and 
cultural scene. In Croatia, Serbs suffered institutional ef-
forts 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-UN-
MIK. 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 rec-
ognized national minority. Some progress has been made in 
Hungary and Romania, countries where Serbs have histori-
cally been a national minority. A decade of surveys and anal-
yses 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 rela-
tionship 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 con-
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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 main-
tain 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 at-
tack 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 re-
fusal to implement the Butmir reform package that would 
have led to gradual unitarization of Bosnia and Herzegov-
ina 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 de-
scribed as aggressive and essentially ignorant.

From August to July 2018 - 2019 political rights of the 
local Serbian population have further deteriorated in Bos-
nia and Herzegovina, Montenegro, the Republic of Croa-
tia, 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 Montene-
gro were deprived of basic national rights, guaranteed by 
the Constitution of 2007 and several laws. The only two par-
liamentary 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. Monte-
negrin 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 enti-
ty making up the country, of its autonomy guaranteed by 
the Dayton peace agreement. They misused the Constitu-
tional Court in order to change the name of the Republic of 
Srpska and deprive it of its central holiday. In the other en-
tity (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 eco-
nomic, educational and cultural rights are neglected.

Ethnic Serbs in the Kosovo-UNMIK territory are un-
derrepresented in the institutions. Their economic, educa-



162

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 Mu-
nicipalities, has still not been implemented. Serbs are vic-
tims 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 de-
nied 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 neighbour-
ing counties has been selfish, political and instrumental-
ized 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 Me-
tohija 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 Minori-
ty Rights for the Serbs in Croatia; full rights and reciproc-
ity 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, Bul-
garia, Hungary and Croatia to their respective minorities 
in other countries (since the funding allocated by Serbia 
is tenfold smaller, even proportionally). From the govern-
ment 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 incor-
porated into all segments of national, foreign, economic, 
educational and cultural policy. We advocate the reinstitu-
tion 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, hypo-
critical and double-standard policies of the US, Britain, 
France and FR Germany towards Serbs who live in the Bal-
kans, beyond the borders or the sovereignty of the Repub-
lic of Serbia.   
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