На основу члана 25 Закона о дијаспори и Србима у региону овиме
ЗАКАЗУЈЕМ
седницу Савета за статусна питања дијаспоре Србије и Срба у региону која ће се
одржати у просторијама Канцеларије за сарадњу са дијаспором и Србима у региону,
у Београду, Васина 20
у четвртак 06. јуна 2013. године са почетком у 11 часова и
у петак 07. јуна 2013. године са почетком у 10 часова
ПОЗИВАМ
За ову седницу позивам све чланове Савета за статусна питања дијаспоре,
овлашћене представнике Канцеларије за сарадњу са дијаспором, и друга лица
којима Канцеларија са сарадњу са дијаспором треба да достави овај позив, а која су
лица указана у дневном реду.
За ову седницу Савета за статусна питања дијаспоре, на основу иницијалног
предлог Дневног реда, достављених сугестија од стране чланова Света за статусна
питања дијаспоре, и делимично усвојених сугестија овлашћеног представника
Канцеларије за сарадњу са дијаспором, достављам следећи
ДНЕВНИ РЕД
1) Разматрање предлога иницијативног Прегледа статусних питања:
1. српске дијаспоре у новим срединама свога пребивалишта и боравка,
2. српске дијаспоре у Србији,
3. Срба у региону у сувереним република и државама у региону,
4. Срба у региону у Србији,
i. Известилац:
Божидар Митровић
ii. материјал у прилогу: иницијативни Преглед статусних питања
iii. на седницу позвати: представника Конзуларне службе МСП,
iv. нацрт одлуке
у прилогу
2) Разматрање Извештаја Скупштини дијаспоре о раду Савета за статусна питања
дијаспоре
i. Известилац:
Божидар Митровић
ii. материјал у прилогу: нацрт Извештаја
iii. на седницу позвати: Мићу Алексића, заменика председника
Скупштине дијаспоре и Срба у региону са
молбом да достави иницијативни предлог
Дневног реда Скупштине дијаспоре и Срба у
региону у којем ће бити и ово питање
iv. нацрт одлуке
у прилогу
3) Осврт на актуалне статусне проблеме Срба у расејањи и могућности њиховог
решења и утврђивање закључака о унапређењу положаја дијаспоре
i. Известилац:
Стане Рибич
ii. материјал у прилогу:
1. предлог закључака за Скупштину 2011. г.
2. накнадно преглед и предлози С. Рибича
iii. на седницу позвати:
по препоруци С. Рибича
iv. нацрт одлуке
у прилогу
4) Утврђивање предлога:
1. Правилника о процедури одређивања двогодишње «ПРЕСТОНИЦЕ
СРПСКОГ РАСЕЈАЊА» ради побољшања финансијског и статусног
положаја српских организација у расејању и региону,
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2. на седницу позвати: Вука Јеремића, лично
3. Москве као Престонице српског расејања у 2014. и 2015. години,
i. Известилац:
Божидар Митровић
ii. материјал у прилогу: нацрт Правилника
iii. нацрт одлуке
у прилогу
5) Извештај координатора Савета за статусна питања дијаспоре о игнорисању
(супротном Закону о дијаспори и Србима у региону) од стране државних органа у
Србији, чиме се онемогућава укључење дијаспоре у политички живот Србије:
1. одлука Савета за статусна питања
2. самог постојања Савета за статусна питања дијаспоре, који, према чл. 25
Закона о дијаспори и Србима у региону «представља интересе дијаспоре»
и конкретно од стране:
1. Уставног суда Србије,
2. кабинета Председника Србије,
3. кабинета Премијера Владе Србије
4. Одбора за дијаспору Скупштине Србије
5. а у значајној мери (и у великој мери заслугом) Канцеларије за сарадњу са
дијаспором,која до дана заказивања седнице није писмено тражила пријем
представника Савета у наведеним органима.
i. Известилац:
Божидар Митровић
ii. на седницу позвати: 1. Марка Ђурића, коме су поверена писана
обраћања овог Савета Председнику Србије
2. представника Премијера Србије
3. представника Одбора за дијаспору
Скупштине Србије
4. представника СПЦ
iii. материјал у прилогу: Извештај о проблемима у извршењу одлука
Савета
iv. нацрт одлуке
у прилогу
6) Разматрање кадровске политике Владе Србије у области административних
послова који се обављају за потребе дијаспоре којима се:
1. нарушава статус дијаспоре и Срба у региону и онемогућава, успорава,
дискредитује и компромитује рад органа дијаспоре и дискредитује рад
органа Срба у региону у Србији који су формирани према Закону о
дијаспори и Србима у региону,
2. врши психолошка и организациона припрема за гашење не само Законом о
дијаспори и ст. 3 чл. 20 Устава Србије утврђеног права дијаспоре на
Министарство дијаспоре него и Канцеларије за сарадњу са дијаспором и
преношење тих послова на Министарство спољних послова Србије, које по
природи ради у условима дипломатске затворености и једносмерности
i. Известилац:
Славка Драшковић, која се умољава да Савету
у писаној форми достави информацију:
a. на чију иницијативу и по којим критеријума су изабрани
њени помоћници, заменик и сарадници,
b. зашто је за секретара Савета за Србе у региону изабран
секретар из Матице исељеника а не из редова
административних стручњака Канцеларије за дијаспору
или Секретаријата спољних послова Србије, како је то
предвиђено Законом о дијаспори,
c. зашто је и како конкурс за избор самосталног саветника
группе за координацију и унапређење образовно
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васпитног рада у иностранству и других стручњака у
Канцеларији расписан у време мајских празника,
ii. материјал:

1. у прилогу обраћање органима Србије
2. накнадно: извештај дирекорке С. Драшковић
iii. на седницу позвати: Председника кадровске комисије Владе Србије
проф. Др. Жарка Обрадовића, министра
просвете и науке Србије
iv. нацрт одлуке
у прилогу
7) Разматрање става по којем се Србима у БиХ одређује статус Босанаца а
ватиканском политиком у Црној Гори Србима одређује статус – црногораца и:
1. шта у таквим околностима треба предузети у Републици Србији да сви
муслимани (Босанци/Бошњаци), сви Хрвати и сви други ГРАЂАНИ Србије
буду Србијанци према територијалном одређењу статуса појединца у
држави (State, Stadt) или
2. зашто такав принцип није прихватњив за персоналну цивилизацију рода,
којој припада Србија као цивилизација толерантности различитиости према
којем се статус појединца не одрђује према територији већ према
роду/пореклу, и шта предузети да то буде јасно ради поштовања статуса
Срба:
1) у Србији (и формирања одговарајућих српских националних
институција у Србији) и
2) где год да се Срби налазе у региону и у дијаспори.
i. Известиоци:
Божидар Митровић, Миро Ломпар
ii.
материјал у прилогу: необјављени интервју због медијске блокаде у
(анти)српским медијима
iii.
на седницу позвати проф. др Оливера Антића
iv.
нацрт одлуке
у прилогу
8) Разматрање положаја српског народа и грађана Србије у технологији економског
геноцида који се спроводи против Словена у три фазе:
I. национализација и експропријација
II. приХватизација
III. глобализација (одузимање и предаја имовина међународним
корпорацијама)
i. Известилац:
Божидар Митровић
ii. на седницу позвати: 1. председника клуба «Привредник»
2. Александра Вучића, да му се искаже
подршка у борби против корупције али и укаже
на аспекте наведене технологије и како из тог
жрвња (затвореног круга) извући српски народ
3. представника Српске православне цркве у
вези отете имовине на Метохији (КиМ)
iii. материјал у прилогу: Апел за спас српских и других породица од
(само)уништења
iv. нацрт одлуке
у прилогу
9) Разматрење:
1. права организација из дијаспоре и Срба у региону на обраћање Канцеларији
за дијаспору, евидентирање тих захтева, начин њиховог извршења и
2. структуре извештаја одговорних лица Канцеларије за сарадњу са дијаспором
о посетама организацијама српске дијаспоре и Србима у региону.
i. Известиоци: Славка Драшковић

ii.

iii.
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Божидар Митровић
материјал у прилогу: 1. закључци са састанка дијаспоре са Славком
Драшковић у Москви 21. марта 2013. године
2. преглед задужених у Канцеларији за извршење
закључака и молби из Москве
3. Информација непознатог „извештача“ о српској
дијаспори у Русији, која не садржи ни једну реч о
заједничким закључцима нити о молбама
дијаспоре,
већ
је
превазиђени
модел
дојављивања о
дијаспори са невероватним
нетачностима које је немогуће исправити јер
овакве извештаје не треба правити („Извештај“ је
добијен у Канцеларији дијаспоре)
нацрт одлуке
у прилогу

10) Разматрање и утврђивање предлога за прецизирање (са позиције статусних
питања дијаспоре) Акционог плана за спровођење Стратегије очувања и јачања
односа матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону за 2013.
и 2014. годину,
i. Известилац:
Славка Драшковић, директор Канцеларије
ii. материјал:
предлог Акционог плана - у прилогу
iii. нацрт одлуке
у прилогу
11) Разматрање предлога Пословника о раду Скупштине дијаспоре и Срба у региону
i. Известилац:
сарадник Канцеларије
ii. материјал:
предлог Пословника чекамо од Канцеларије
iii. нацрт одлуке
у прилогу
12) Разматрање предлога измена Закона о дијаспори и Србима у региону
i. Известилац:
сарадник Канцеларије
ii. материјал:
предлог измена Закона о дијаспори чекамо од
Канцеларије
iii. на седницу позвати: представника Законодавног одбора Скупштине
Србије
iv. нацрт одлуке
у прилогу
13) Положај Срба у погледу права на коришћење свог јединог писма – азбуке и
српског језика и и средства и органи заштите азбуке и српског језика:
1. у дијаспори у свету,
2. у региону
3. у Србији
i. Известиолац:
Ђорђе Јањатовић, председник Одбора
за службену и јавну употребу ћирилице
i. материјал:
1. обраћање Удружења за заштиту
ЋИРИЛИЦЕ НАЦИОНАЛНОЈ служби за
запошљавање у вези чл. 10 Устава Србије,
2. латинични контакт НАЦИОНАЛНЕ службе за
запошљавање
ii. на седницу позвати: представника Скупштине града Београда
представника Удружења ЋИРИЛИЦА
iii. нацрт одлуке
у прилогу
14) Разматрање статуса делегата српске дијаспоре у Скупштини дијаспоре и Срба у
Региону

i. Известилац:
ii. материјал:
iii. нацрт одлуке
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1. Мића Алексић, заменик Председника
Скупштине дијаспоре
1. прегелед делегата у Скупштини дијаспоре
2. одлуке и споразуми о делегирању накнадно
у прилогу

Канцеларија за сарадну са дијаспором тражила је од мене 24. маја 2013. г. да:
 се тачка 8 предложеног дневног реда (Разматрање положаја српског народа и
грађана Србије у технологији економског геноцида који се спроводи против
Словена) размотри и на Савету за економска питања дијаспоре, са чиме сам се
сложио, али су писмом Шошевића од 28.05.2013. прецизирали захтев и тражили
да се питање скине са дневног реда Савета за статусна питања, што сам одбио,
 се тачка 13 предложеног дневног реда (Положај Срба у погледу права на
коришћење свог јединог писма – азбуке и српског језика) размотри и на Савету за
културну, просветну, научну и спортску сарадњу дијаспоре, са чиме чиме сам се
сложио али су писмом Шошевића од 28.05.2013. прецизирали захтев и тражили
да се питање скине са дневног реда Савета за статусна питања, што сам одбио,
 се тачка 6 дневног реда (Разматрање кадровске политике Владе Србије у
области административних послова који се обављају за потребе дијаспоре) скине
са дневног реда што сам одбио, а у допису од 28. маја 2013. нису тражили
скидање већ да не буде тако суггестивно постављена, што ћемо проценити на
седници, обзиром на сва дешавања по овом питању,
 Божидар Митровић одржи предавање у Свечаној канцеларији дијаспоре ради
боље припреме тачке 7 али су у писму од 28.05.2013. године прецизирали да је
то општи предлог а не и предлог да се боље припреми ова тачка седнице,
Дана 29. маја 2013. године делегат Скупштине дијспоре и члан Савета за статусна
питања и државни службеник у Словенији, господин Никола Тодоровић је доставио
подршку писаном ставу господина Шошевића из Канцеларије за сарадњу са
дијапсором, што нисам прихватио:
 не само што је предлоге за скидање са дневног реда доставио после рока који је
био остављен до 27. маја 2013. године до 17 часова по београдском времену
 него пре свега због тога што не можемо да идемо логиком „може и мање“ већ је
рок био дат за допуне материјала дневног реда и прецизирање одлука.
МОЛИМ КАНЦЕЛАРИЈУ ЗА САРАДЊУ СА ДИЈАСПОРОМ:
1) да обавести све чланове Савета за статусна питања а посебно оне који ће бити
спречени да допутују у Београд 6 и 7. јуна 2013. КАКО технички могу да учествују
у раду ове седнице Савета преко система скајп и видео конференције или
2) да достави Предлога Дневног реда са пропратним писмом свим лицима позваним
на седницу Савета за статусна питања, како је наведено у Дневном реду и
представнике средатава јавног информисања.
3) да ме обавесте о телефонима чланова Савета за статусна питања:
a. Петра Ластића из Мађарске
b. Милорада Илића из Румуније
Мене можете контактирати на тел. +381 64 353 88 49
или на skype
koloven1
или на bozzidar@inbox.ru
Коодинатор Савета за статусна питања дијаспоре
Божидар Митровић, доктор правних наука

