ОДЛУКЕ ЗА ГЛАСАЊЕ СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ
Савета за статусна питања дијаспоре Србије и Срба у региону која започета 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
У Београду је 6. и 7. јуна 2013. године започета редовна седница Савета за статусна
питања дијаспоре.
7. јуна 2013. године члан Савета Стане Рибич је затражио да се направи пауза од
пет минута и прекине видео пренос преко кога су у рад Савета били укључени и
чланови овог Савета из других земаља. Пауза је легално одобрена.
Чланови Савета Стане Рибич и Никола Тодоровић:
 тражили су да се одлуке доносе већином присутних чланова, али
 нису желели да се изјашњавају о оним тачкама дневног реда које су тражили да
се смакну/искључе из Дневног реда који је утврђен Одлуком о сазивању седнице
на основу ст. 5 чл. 20 Пословника о раду Скупштине дијаспоре (за поглавље 4
Образовање сталних радних тела Скупштине и избор чланова), који гласи:
«Дневни ред седнице утврђује председник савета, на основу предлога чланова
савета», и утврђени Дневни ред се може само изузетно допуњавати, а не и
смицати (скраћивати) јер то лишава права чланове који су те тачке предложили,
 су самовољно напустили седницу,
Звонко Шошевић, виши саветник и службеник Канцеларије за сарадњу са дијспором
је незаконито прекинуо даљи рад седнице Савета за статусна питања
дијаспоре, што су службеници Канцеларије урадили и на Скупштини дијаспоре
2011., када су видели да група којој су изражавали наклоност нема већину.
Због свега изнетог у складу са предлогом ПРВЕ ДОПУНСКЕ ТАЧКЕ Дневног реда
Савета за статусна питања дијспоре Србије, предлажем да се у циљу
превазилажења незаконитог прекида седнице од стране службеника Канцеларије за
сарадњу са дијспором, седница Савета за статусна питања дијспоре Србије настави
у форми гласања електронским путем од стране свих чланова Савета за статусна
питања дијаспоре по свим прецизираним на самој седници и у достављеним
материјалима.
Одвојено достављам Записник са започете седнице Савета за статусна питања
дијспоре Србије.
Овде су изводи само одлука о којима треба гласати.
Гласање се врши тако што ћете избрисати испод сваке одлуке ону опцију која по
вама није потребна
ГЛАСАМ ЗА УСВАЈАЊЕ ОВЕ ОДЛУКЕ
ГЛАСАМ ПРОТИВ УСВАЈАЊА ОВЕ ОДЛУКЕ
(избрисати оно што је непотребно од ове две опције)
Значи ако гласате ЗА УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ остављате
ГЛАСАМ ЗА УСВАЈАЊЕ ОВЕ ОДЛУКЕ
или
ГЛАСАМ ЗА УСВАЈАЊЕ ОВЕ ОДЛУКЕ
ГЛАСАМ ПРОТИВ УСВАЈАЊА ОВЕ ОДЛУКЕ
(избрисати оно што је непотребно од ове две опције)
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Име и презиме члана Савета за статусна питања дијсапоре Србије који гласа
…………………………………………………………. (уписати име и презиме)
На допунски предлог Стане Рибича, председавајући седнице је предложио да се
донесе следећа

ОДЛУКА
Утврђује се ПРВА ДОПУНСКА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА:
Утврђивање облика рада седнице и начина одлучивања,
Против ове одлуке међу физички присутним члановима Савета није било ни једног
гласа против. Присутни у видео конференцији нису се изјаснили.
ГЛАСАМ ЗА УСВАЈАЊЕ ОВЕ ОДЛУКЕ
ГЛАСАМ ПРОТИВ УСВАЈАЊА ОВЕ ОДЛУКЕ
(избрисати оно што је непотребно од ове две опције)
………………………………………………………
Обзиром да Стане Рибич, који је био иницијатор ове допунске тачке дневног реда,
није доставио предлог одлуке у писаној форми, Координатор Савета је формулисао
предлог одлуке и предложио да Савет за статусна питања по ПРВОЈ ДОПУНСКОЈ
ТАЧКИ ДНЕВНОГ РЕДА, предлажем да се гласањем донесе следећа

ОДЛУКА
по ПРВОЈ ДОПУНСКОЈ ТАЧКИ Дневног реда седнице Савета за статусна
питања дијаспоре
ПРВА ДОПУНСКА ТАЧКА: Утврђивање облика рада седнице и начина
одлучивања
1. Савет за статусна питања дијаспоре Србије ће на седницама 6. и 7. јуна 2013.
године ће радити у форми:
a. четири физички присутна члана Савета: Божидар Митровић,
координатор, из Русије, Братислав Живуловић, из Швајцарске, Стане
Рибич из Словачке, Никола Тодоровић, из Словеније,
b. три присутна члана преко видео конференције и скајп конференције:
из Аустралије: Тихомир Новаковић и Петар Добрић и из Албаније:
Марко Башановић,
c. електронског гласања свих осталих чланова Савета за статусна
питања дијаспоре, који потврде прецизиране на седници одлуке.
2. Да ће се све одлуке сматрати усвојеним када их потврди већина од 13
чланова Савета за статусна питања дијаспоре (иако је координатор
констатовао да још није добио телефоне од члана Милорада Илића из
Румуније и Петра Ластића из Мађарске, који не учествују активно у раду
Савета).
Против ове одлуке изјаснили су се Никола Тодоровић и Стане Рибич
ГЛАСАМ ЗА УСВАЈАЊЕ ОВЕ ОДЛУКЕ
ГЛАСАМ ПРОТИВ УСВАЈАЊА ОВЕ ОДЛУКЕ
(избрисати оно што је непотребно од ове две опције)
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………………………………………………………
Никола Тодоровић, је уз гласно дошаптавање» службеника Канцеларије за сарадњу
са дијаспором Звонка Шошевића и Татјане Јокановић, предложио да се у оквиру
ДРУГЕ ДОПУНСКЕ тачке Дневног реда донесе следећа

ОДЛУКА
по ДРУГОЈ ДОПУНСКОЈ ТАЧКИ утврђеног Дневног реда Савета за статусна
питања дијаспоре
ДРУГА ДОПУНСКА ТАЧКА Дневног реда: Смакнуће (удаљавање) тачака 4, 5, 6, 8
и 9 утврђеног Дневног реда достављеног свим члановима Савета
Смакнути (удаљити) из дневног реда следеће тачке Дневног реда који је
Координатор Савета за статусна питања дијаспоре утврдио и доставио свим
члановима Савета:
 тачку 4 Дневног реда: Утврђивање предлога «Правилника о процедури
одређивања двогодишње ПРЕСТОНИЦЕ СРПСКОГ РАСЕЈАЊА», ради
побољшања финансијског и статусног положаја српских организација у
расејању и региону,
 тачку 5 Дневног реда: 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,
 тачку 6 Дневног реда: Разматрање кадровске политике Владе Србије у
области административних послова који се обављају за потребе дијаспоре,
 тачку 8 Дневног реда (Разматрање положаја српског народа и грађана Србије
у технологији економског геноцида ..)
 тачку 9 Дневног реда: Разматрење:
 права организација из дијаспоре и Срба у региону на обраћање
Канцеларији за дијаспору, евидентирање тих захтева, начин њиховог
извршења и
 структуре извештаја одговорних лица Канцеларије за сарадњу са
дијаспором о посетама организацијама српске дијаспоре и Србима у
региону.
ЗА усвајање одлуке по другој допунској тачки дневног реда изјаснили су се Никола
Тодоровић, Стане Рибич, Братислав Живуловић, Марко Башановић
ПРОТИВ усвајања ове одлуке изјаснили су се Божидар Митровић, Тиховим
Новаковић и Петар Добрић, позивајући се на став 5 чл. 20 Пословника о раду
Скупштине дијаспоре (који се предвиђен за поглавље 4 Образовање сталних радних
тела Скупштине и избор чланова), који гласи: «Дневни ред седнице утврђује
председник савета, на основу предлога чланова савета», те је тако утврђен Дневни
ред и достављен свим члановима Савета, па је Савет наставио да ради по
утврђеном Дневном реду који је достављен свим члановима Савета.
ГЛАСАМ ЗА УСВАЈАЊЕ ОВЕ ОДЛУКЕ
ГЛАСАМ ПРОТИВ УСВАЈАЊА ОВЕ ОДЛУКЕ
(избрисати оно што је непотребно од ове две опције)
………………………………………………………
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Поводом тачке 1 дневног реда (послатог свим члановима) после дискусије и
потребних разјашњења од стране координатора/ председавајућег, предлажем да се
гласањем донесе следећа

ОДЛУКА
по тачки 1 Дневног реда седнице Савета за статусна питања дијаспоре
1. Разматрање предлога иницијативног Прегледа статусних питања дијаспоре и
Срба у региону
1. Утврђује се ИНИЦИЈАЛНИ ПРЕГЛЕД ПИТАЊА И ПРОБЛЕМА РАСЕЈАЊА И
СРБА У РЕГИОНУ у свему као у тексту достављеном од стране
координатора Савета и допуњује са:
1.1. текстом под називом „Приоритетна питања положаја Срба у
Албанији“, који постаје саставни део Прегледа питања и проблема
расејања и Срба у региону,
(a) Предлаже се Одбору за сарадњу са дијспором и Србима у региону
и Влади Србије да формира Међуресорну радну групу за
решавање приоритетних питања положаја Срба у Албанији и
другим регионима у окружењу као стално радно тело, у које треба
да буду укључени председник и подпредседник Савета за
статусна питања дијаспоре,
1.2. стаусним проблемом дискриминације дијаспоре, која плаћа веће таксе
у конзуларним представништвима него што су то таксе у Србији иако
су конзуларна представништва екстериторијална и представљају
територију Србјие, те убудуће те таксе морају бити исте као и у Србији,
1.3. системско решавање средстава за рад органа дијаспоре формираних
према Закону о дијспори и Србима у региону и што је најважније
програма дијспоре, у циљу чега ће организације из Швајцарске у
најкраћем периоду доставити предлог наплате маркица приликом
улаза представника дијспоре у земљу или на други начин који би био
прихватљив за дијсапору и не би стварао било какву дискриминацију
или могућност злоупотреба и био у складу са важећим прописима.
2. Доставља се допуњени ИНИЦИЈАЛНИ ПРЕГЛЕД ПИТАЊА И ПРОБЛЕМА
РАСЕЈАЊА И СРБА У РЕГИОНУ Скупштини дијаспоре на разматрање и
утврђивање на Скупштини дијаспоре,
2.1. како би утврђен ПРЕГЛЕД ПИТАЊА И ПРОБЛЕМА РАСЕЈАЊА И СРБА
У РЕГИОНУ преко Канцеларије за сарадњу са дијаспором био
достављен свакој организацији српске дијспоре акредитованој у
Министарству дијспоре и другим субјектима у дијаспори и региону
2.2. са позивом да допуне ПРЕГЛЕД ПИТАЊА И ПРОБЛЕМА РАСЕЈАЊА И
СРБА У РЕГИОНУ
2.3. да би Савет за статусна питања на основу тако допуњеног прегледа
приступио системском и на нуачним основама предлагању мера за
решавање тих питања и статусних проблема.
Председавајући је констатовао да нико није против против доношења овакве
одлуке.
………………………………………………………
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На основу достављено писаног Извештаја о раду Савета за статусна питања
дијаспоре, поднетог од стране координатора Савета, достављеног Предлога
Закључака Савета за статусна питања за Скупштину дијаспоре и Срба у
региону и предлога одлуке координатора Савета која је достављена са дневним
редом председавајући седницом је позвао да се усвоји следећа

ОДЛУКА
по тачки 2 Дневног реда седнице Савета за статусна питања дијаспоре
2. Разматрање Извештаја Скупштини дијаспоре о раду Савета за статусна питања
дијаспоре
Утврђује се Извештај о раду Савета за статусна питања бр. БМ-30062011-1 од 30
јуна 2011. године са предлогом Закључака Савета за статусна питања за
Скупштину дијаспоре и Срба у региону, у свему као у тексту достављеном од
стране координатора Савета и допунама које су саставни део ове одлуке и
упуће се Скупштини дијаспоре и Срба у региону на разматрање и на усвајање.
Предлаже се Скупштини дијаспоре и Срба у региону да у складу са чл. 16
Закона о дијаспори и Србима у региону:
1. утврди списак чланова Савета за статусна питања дијаспоре, са мандатом
до избора новог Савета за статусна питања дијаспоре на Скупштини
дијаспоре (у новом сазиву): 1. Божидар Митровић, 2. Петар Добрић, 3.
Тихомир Новаковић, 4. Саша Милановић, 5. Братислав Живуловић, 6. Стане
Рибич, 7. Никола Тодоровић, 8. Ана Милошевић, 9. Предраг Витковић, 10.
проф. др Ненад Кецмановић, 12. Марко Башановић, 13. Милорад Илић, 14.
Петар Ластић,
2. утврди Божидара Митровића, доктор правних наука на дужности
председника Савета за статусна питања дијаспоре,
3. утврди Тихомира Новаковић, авокат из Сиднеја за заменика председника
Савета за статусна питања дијаспоре, а проф. Ненад Кецмановић за
помоћника председника Савета за статусна питања дијаспоре,
4. усвоји Извештај о раду Савета за статусна питања дијаспоре, у свему како је
достављен потписан од координатора Савета, и оцени позитивно рад
Савета за статусна питања дијаспоре Скупштине дијаспоре и Срба у
региону,
5. усвоји у целости предложене Закључке Савета за статусна питања
дијаспоре ради даљег прецизирања и реализације према разумној
динамици и могућностима,
Никола Тодоровић и Стане Рибич су се изјаснили против усваја Извештаја и ове
одлуке.
ГЛАСАМ ЗА УСВАЈАЊЕ ОВЕ ОДЛУКЕ
ГЛАСАМ ПРОТИВ УСВАЈАЊА ОВЕ ОДЛУКЕ
(избрисати оно што је непотребно од ове две опције)
………………………………………………………
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На основу усменог излагања Стане Рибича и дискусије преседавајући је предложио
да се усвоји следећа

ОДЛУКА
по тачки 3 Дневног реда седнице Савета за статусна питања дијаспоре
3. Осврт на актуалне статусне проблеме Срба у расејањи и могућности њиховог
решења и утврђивање закључака о унапређењу положаја дијаспоре
1. Прима се к знању излагање Станета Рибича, о статусним проблемима
дијаспоре,
2. Да Канцеларија за сарадњу са дијаспором одржи уз учешће специјалиста и
представника српске дијаспоре из Словачке консултативно предавање:
a. о процедури признавања статуса националне мањине Србима у
дијспори односно
b. о признавању оговарајућег уставтворног статуса и уставних права
српском народу у региону,
3. Да Савет за статусна питања дијаспоре од 30 дана од дана утврђивања
чланова Савета за статусна питања дијспоре од стране Скупштине
дијаспоре изврши поделу области за коју ће сваки члан Савета одговарати
и координирати у области деловања Савета за статусна питања и по
појединим територијама.
По овој тачки није био нико против.
ГЛАСАМ ЗА УСВАЈАЊЕ ОВЕ ОДЛУКЕ
ГЛАСАМ ПРОТИВ УСВАЈАЊА ОВЕ ОДЛУКЕ
(избрисати оно што је непотребно од ове две опције)
………………………………………………………
На основу достављеног текста «Правилник о одређењу ДВОГОДИШЊЕ
ПРЕСТОНИЦЕ СРПСКОГ РАСЕЈАЊА» образложења Божидара Митровића,
дискусије и примедби Н. Тодоровића и С. Рибича по овим тачкама дневног реда,
председавајући је кориговао нацрт одлуке по тачкама 1 до 4 у делу који се односи на
овај Правилник и предложио члановима Савета за статусна питања се усвоји
следећа

ОДЛУКА
по тачки 4 Дневног реда седнице Савета за статусна питања дијаспоре
4. Утврђивање предлога: Правилника о процедури одређивања двогодишње
«двогодишње Престонице српског расејања»
Упућује се Скупштини дијспаоре и Србима у региону «Правилник о одређењу
ДВОГОДИШЊЕ ПРЕСТОНИЦЕ СРПСКОГ РАСЕЈАЊА» у свему као у тексту
достављеном од стране координатора Савета и допунама које су саставни део
ове одлуке, као идеја коју ће делегати Скупштине размотрити и наћи
најпогоднију форму да се допуни, прецизира и достави на разматрање
организацијама у дијаспори, као меру побољшања положаја дијјаспоре и
побољшања имиџа саме Србије.
С. Рибич и Н. Тодоровић били против усвајања такве одлуке,
ГЛАСАМ ЗА УСВАЈАЊЕ ОВЕ ОДЛУКЕ
ГЛАСАМ ПРОТИВ УСВАЈАЊА ОВЕ ОДЛУКЕ
(избрисати оно што је непотребно од ове две опције)
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………………………………………………………
На основу достављеног писаног Извештаја координатора Савета за статусна питања
дијаспоре о игнорисању (супротном Закону о дијаспори и Србима у региону) од 18.
мај 2013. године, координатор Савета предлаже члановима Савета за статусна
питања се усвоји следећа

ОДЛУКА
по тачки 5 Дневног реда седнице Савета за статусна питања дијаспоре
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.
1. Савет за статусна питања српске дијаспоре констатује:
a. администрација Министарства дијаспоре је одговорна јер није
припремила стручно ни један предлог одлука за Скупштину дијаспоре и
Срба у региону, која због тога и других разлога није донела ни једну
једину одлуку на другом заседању које је одржано у Београду 06. јула,
07. јула и 09. јула 2011. године,
b. руководство Министарства дијаспоре је спречило да се одржи завршно
заседање Скупштине дијаспоре и Срба у региону у суботу 09. јула 2013.
c. бивши Министар дијаспоре Србије је одговоран што се у 2012. години
није одржала редовна Скупштина дијаспоре да би се спречио револт
делегата у Скупштини дијаспоре који је изражен и на другом заседању у
Београду 06. јула, 07. јула и 09. јула 2011. године, што је облик
спречавања дијаспоре и Срба у региону да се укључе у политички живот
земље и организују у виду рада Скупптине као највишег органа
дијаспоре и Срба у региону у Србији,
d. да од децембра 2012. године када је председник Скупштине дијаспоре и
Срба у региону поднео оставку, кривицом руководства Канцеларије за
сарадњу са дијаспором подпредседни Скупштине дијаспоре није све до
априла 2013. преузео представљање Скупштине дијаспоре како је то
предвиђено чл. 20 Закона о дијспори и Србима у региону.
2. Савет за статусна питања са жаљењем констатује да је учињена недопустива
повреда рада органа дијаспоре формираног на основу Закона о дијаспори и
Србима у региону, тиме што су сарадници и руководиоци Канцеларије за сарадњу
са дијаспором, одлуке Савета за статусна питања дијаспоре Србије које су
усвојене у оквиру рада електронске седнице Савета 06. фебруара 2013. године:
a. доставили Председнику Републике Србије и извршним и законодавним
органима Србије:
i. са закашњењем од више од месец дана од дана усвајања, што је
недопустив облик цензуре и онемогућавања рада органа
дијаспоре, те ће у наредном сличном покушају Савет тражити
утврђивање
дисциплинске
одговорности
руководства
Канцеларије и сарадника Канцеларије укључујући и даљу забрану
рада у органима Државне управе,
ii. са понижавајућим формулацијом
да се одлуке Савета
достављају ради „информисања“,
b. Канцеларија за сарадњу са дијаспором није ни покушала нити о томе
постоји писани траг да закаже састанак у Влади Србије, у Одбору за
дијаспору Скупштине Србије и у кабинету Председника Републике
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Србије, што је онемогућавање укључења дијаспоре у политички живот у
Србији,
c. до данас није достављена информација да је прва одлука Савета за
статусна питања од 06. фебруара 2013. године достављена Уставном
суду Србије од стране Канцеларије за статусна питања,
d. до данас није доставила преглед разлика које сигурно постоје и у свери
буџета, када послове дијаспоре обавља:
i. према Закону о дијаспори и Србима у региону – Министарство
дијаспоре,
ii. Канцеларија за сарадњу са дијаспором.
ГЛАСАМ ЗА УСВАЈАЊЕ ОВЕ ОДЛУКЕ
ГЛАСАМ ПРОТИВ УСВАЈАЊА ОВЕ ОДЛУКЕ
(избрисати оно што је непотребно од ове две опције)
………………………………………………………
На основу достављеног у писаној форми Јавног протеста Координатора Савета за
статусна питања дијаспоре због катастрофалне кадровске политике у односима са
српским расејањем и Србима у региону Изл. бр. БМ/Ст-12.04.2013. од 12.04.2013.
године, који је предат Председнику Србије Николићу, координатор Савета предлаже
члановима Савета за статусна питања дијаспоре да се изјасне путем електронског
гласања да би се тиме усвојила следећа

ОДЛУКА
по тачки 6 Дневног реда седнице Савета за статусна питања дијаспоре
6. Разматрање кадровске политике Владе Србије у области административних
послова који се обављају за потребе дијаспоре
1. Савет за статусна питања српске дијаспоре констатује:
1.1. да је ст. 3 члана 16 Закона о дијаспори и Србима у региону, одређено да
«Стручне и административно-техничке послове за Скупштину обавља
министарство надлежно за дијаспору»
(a) да у руководству Канцеларије за сарадњу са дијаспором нема ни једног
лица које је стручно за административно-техничке послове и да је
услед тога незадовољавајући рад и осталог стручног особља
Канцеларије које није упућено у ове послове, како због тога што су то
приправници или због тога што нису обавезани на то организациојом али
и систематизациојом послова,
1.2. да је ст. 3 члана 16 Закона о дијаспори и Србима у региону, одређено да
«Стручне и административно-техничке послове за Скупштину обавља
министарство надлежно за дијаспору»
1.1. да је чланом 31 Закона о дијаспори и Србима у региону, одређено да
«Стручне и административно-техничке послове за Савет за односе са
Србима у региону обављају министарство надлежно за дијаспору,
министарство надлежно за спољне послове и дипломатска и конзуларна
представништва Републике Србије у тим земљама.», али је за секретарицу
Савета за односе са Србима у региону изабрана Јелена Киш (Jelena Kis
«President at Centre of emigrants – Maticе iseljenika Srbije» (January 2012 –
Present), како је наведено на њеном http://rs.linkedin.com/pub/jelenakis/22/aa/b17 иако у енглеском језику постоји и правна и фактичка разлика
између термина diaspora и migrant/settler/иммигрант/immigrant и то није
исто што и emigrant: a person who leaves their own country in order to settle
permanently in another), уместо да је изабран ауторитет који би и ван
државних институтција могао бранити све угроженији опстанак Срба у
региону,
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2. Савет за статусна питања дијаспоре оцењује да се у Државној управи Србије
системски дискриминишу представници дијаспоре приликом конкурисања на
послове у државној служби чему је само потврда превара којом је последњи
конкурс за попуну радних места у Канцеларији за дијаспору објављен за време
мајских празника, о чему мора да се покрене дисциплинска и други поступак у
Државној управи против одговних лица.
ГЛАСАМ ЗА УСВАЈАЊЕ ОВЕ ОДЛУКЕ
ГЛАСАМ ПРОТИВ УСВАЈАЊА ОВЕ ОДЛУКЕ
(избрисати оно што је непотребно од ове две опције)
………………………………………………………
На основу достављеног у писаној форми писаног обраћања Координатора Савета за
статусна питања Изл. бр. БМ/СавСтатс-22052013-1. од 22.05.2013. године, који је
предат Министру просвете, науке и технолошког развоја, координатор Савета
предлаже члановима Савета за статусна питања дијаспоре да се изјасне путем
електронског гласања да би се тиме усвојила следећа

ОДЛУКА
по тачки 7 Дневног реда седнице Савета за статусна питања дијаспоре
7. Разматрање става по којем се Србима у БиХ одређује статус Босанаца а
ватиканском политиком у Црној Гори Србима одређује статус – црногораца
1) Савет за статусна питања констатује да је уз Извештај о раду Савета за статусна
питања у периоду до Друге седнице Скупштине дијаспоре Србије и Срба у
региону у јулу 2011. године координатро Савета за статусна питања доставио
предлог закључка, да се упутити Министарству образовања Србије предлог да
затражи од свих правних фаултета на територији Србије и од Српске академије
наука прецизне одговоре на следећа питања:
a. «Зашто су сви грађани Француске – Французи, а сви грађани Италије –
Италијани?»,
i) «Зашто је и када Римски сенат прогласио принцип «Сви грађани Рима су
Римљани»?»,
b. «Зашто сви грађани Србије нису и не требају да буду Србијанци/Срби?»
i) «Да ли Скупштина Србије Уставом, Законом или на други начин може да
прогласи «грађански идеал»: «Сви грађани Србије су Србијанци (Срби)»?»
2) Савет за статусна питања констатује неопходност:
a. да се питању статуса Срба у региону почне решавати на научан начин и уз
помоћ и тако што ће се рад овог Савета и Канцеларије за статусна питања
повезати и ослањати на рад и открића:
i) Српске науке и ументности (где се статус академика више неће стицати на
основу настраних или страначких веза или припадности тајним или
полујавним
службама
и
друштвима
или
потпуне
„уметничке“
произвољности), која се треба реформисати и поделити на Српску
академију наука и Српску академију уметности,
ii) факултета историје и факултета културе, због чега се предслаже
реформисање Филозофског факултета у Београду по принципу који је
примењен приликом поделе Природно-математичког факултета, како би се
Канцеларија за сарадњу са дијаспором ослањала на нова научна открића у
области културе, као темеља српског статуса,
iii) правних факултета где се питање одрђења суверенитета државе неће
више предавати само са позиције римске територијалне цивилизације већ
ће се изучавати и словенски концепт одређивања статуса/положаја/
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припадности појединца преко рода, како би се очувало право Срба да буду
то што јесу и у новонасталим сувереним творенама које су створене на
принципу римског територијалног поимања државе (од речи статус/staus:
State/Stadt) по којем на територији једне државе могу постојати само један
конститутивни народ, једно писмо, једна вера, једна црква, један језик,
чиме ће се врши геноцид над Србима у свим новоствореном Брозовим
творевинама
ГЛАСАМ ЗА УСВАЈАЊЕ ОВЕ ОДЛУКЕ
ГЛАСАМ ПРОТИВ УСВАЈАЊА ОВЕ ОДЛУКЕ
(избрисати оно што је непотребно од ове две опције)
………………………………………………………
На основу достављеног у писаној форми писаног текста обраћања Божидара
Митровића, на Видовданским данима дијаспоре у Сава центру 25-28. јун 2005.
године, који је предат првом подпредседнику Владе Србије, координатор Савета
предлаже члановима Савета за статусна питања дијаспоре да се изјасне путем
електронског гласања да би се тиме усвојила следећа

ОДЛУКА
по тачки 8 Дневног реда седнице Савета за статусна питања дијаспоре
8. Разматрање положаја српског народа и грађана Србије у технологији економског
геноцида који се спроводи против Словена у три фазе
1. Савет за статусна питања дијаспоре изражава пуну подршку Влади Србије у
борби против корупције и пљачке српског народа и српске привреде од разних
партијских и других удружених у злочину структура, и посебно против системских
транзиционих пљачки,
2. Савет за статусна питања апелује на Председника Србије и Владу Србије да:
2.1. предузме системске мере за отклањање системских пљачки остварених од
стране политичких структура и њихових извршилаца, како се у кривичним
поступцима не би терорисали појединци који су били инструмент у
спровођењу „системских“, често и законом заштићених пљачки „ничије и
свачије“ друштвене својине, све ради претварања ПОЛИТИЧКОГ
МОНОПОЛА У ЕКОНОСКИ МОНОПОЛ,
2.2. да нађе мере којима ће Србија и српски народ изаћи из зачараног круга
технологије еконмског геноцида над СлоВенима, која се остварује у три фазе:
I. национализације и експропријације 1945 године
II. приХватизације од 1991. године, која је прикривана и Напуљским
ратом на Балкану од исте године ради отписа великог дела Брозом
презутих кредита од Запада, које је преузела да враћа Србија као
правни следбеник Југославије, које их је СФРЈ преузела као тампон
зона у Хладном рату, ради размене са СССР и добијања нафте и
нафтних деривата за Запад,
III. глобализације (одузимање и предаја имовина међународним
корпорацијама)
2.3. нађу мере да се скине трагичан терет социјалне драме српских породица,
које у систему јаке полицијске државе, налази излаз једино у обрачуну унутар
породице, те се лече болесни мужеви и деца уместо да се лечи болесно,
социјално неодговорно друштво, само да би се доказала преданост
првобитној акумулацији капитала.
ГЛАСАМ ЗА УСВАЈАЊЕ ОВЕ ОДЛУКЕ
ГЛАСАМ ПРОТИВ УСВАЈАЊА ОВЕ ОДЛУКЕ
(избрисати оно што је непотребно од ове две опције)
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………………………………………………………
На основу достављеног у писаној форми прегледа Божидара Митровића, о
заједничким закључцима на састанку у Амбасади Србије у Москви са директорком
Канцеларије за сарадњу са дијаспором, и табеларним прегледом лица задужених у
Канцеларији за сарадњу са дијаспором који није попуњен, координатор Савета
предлаже члановима Савета за статусна питања дијаспоре да се изјасне путем
електронског гласања да би се тиме усвојила следећа

ОДЛУКА
по тачки 9 Дневног реда седнице Савета за статусна питања дијаспоре
9. Разматрење права организација из дијаспоре и Срба у региону на обраћање
Канцеларији за дијаспору, евидентирање тих захтева, начин њиховог извршења
1. Савет за статусна питања дијаспоре захтева од Канцеларије за сарадњу са
дијаспором да приликом и у вези посете представника Канцеларије за дијаспору
дијаспори и Србима у региону:
1.1. по питањима која су разматрана саставља Заједнички акт са страном
домаћином у коме ће бити исказани сви:
(a) заденички донети закључци и начелна процедура и рокови у коме ће
проблеми појединачни или статусни или други покушати да се реше уз
помоћ Канцеларије за сарадњу са дијаспором
(b) сва питања по којима не постоји сагласност или не постоји у
целовитости да се одвојено искажу,
1.2. по повратку у земљу састави табела у којој ће бити поновљени сви
заједнички закључци и проблеми и указано:
(a) ко је у даљем у Канцеларији за сарадњу са дијаспором задужен за
праћење и решавање проблема,
(b) који су рокови за решавање заједнички констатованих проблема или
устрањивање раличитих ставова,
(c)који су органи дијаспоре обавештени о преговорима и необходности да
се укључи тај орган у решавање проблема и који су државни органи и
којим дописом и ког датума обавештени о постојећем проблему,
(d) да се такав преглед закључака и задужених лица за извршење достави
домаћину у дијаспори.
1.3. да се прекине са праксом састављања Информација о стању дијаспоре у
посећеној земљи, који су:
(a) израз ДеБе-овске праксе заштите једнопартијских интереса и
демонизације дијаспоре и полаз ликвидација у дијаспори физичких или
интелектуалних,
(b) површни, и крајње лицемерни и дволични, јер Канцеларија за сарадњу
са дијаспором саопштава о инвестирању дијаспоре из Русије у фабрику у
Србији, а у Извештају о стању дијаспоре у Русији наводи се да су
организације дијаспоре формиране ради личних интереса појединаца,
што више одражава бољшевичку психологију несхватања да без личног
интереса нема ни колективног,
(c)облик тајног дојављивања са хиљадама нетачности, о чему се даје у
прилогу илустрација у виду Информација непознатог „извештача“ о
српској дијаспори у Русиј
ГЛАСАМ ЗА УСВАЈАЊЕ ОВЕ ОДЛУКЕ
ГЛАСАМ ПРОТИВ УСВАЈАЊА ОВЕ ОДЛУКЕ
(избрисати оно што је непотребно од ове д,ве опције)
………………………………………………………
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На основу достављеног у писаној форми 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, координатор Савета предлаже члановима Савета за
статусна питања дијаспоре да се изјасне путем електронског гласања да би се тиме
усвојила следећа

ОДЛУКА
по тачки 10 Дневног реда седнице Савета за статусна питања дијаспоре
10. Разматрање и утврђивање предлога за прецизирање (са позиције статусних
питања дијаспоре) Акционог плана
Савет за статусна питања дијаспоре:
1) захтева да Канцеларија за сарадњу са дијспором и Србима у региону достави
писану информацију овом Савету који је орган изабран према Закону о дијаспори
и Србима у региону и када разматрао Акциони план за спровођење Стратегије
очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у
региону за 2013. и 2014. годину,
2) подржава усвајање и даљу дораду 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 коју је сачинила Канцеларија за сарадњу са
дијаспором и потписана од стране директорке Канцеларије за сарадњу са
диспором, са предлогом да се констатована статусна питања и проблеми изнети
у ИНИЦИЈАЛНОМ ПРЕГЛЕДУ ПИТАЊА И ПРОБЛЕМА РАСЕЈАЊА И СРБА У
РЕГИОНУ уврсте у Акциони план.
ГЛАСАМ ЗА УСВАЈАЊЕ ОВЕ ОДЛУКЕ
ГЛАСАМ ПРОТИВ УСВАЈАЊА ОВЕ ОДЛУКЕ
(избрисати оно што је непотребно од ове две опције)
………………………………………………………
На основу достављеног у писаној форми Пословника о изменама и допунама
Пословника дијаспоре Скупштине Србије урађеног од стране Николе Тодоровића,
координатор Савета предлаже члановима Савета за статусна питања дијаспоре да
се изјасне путем електронског гласања да би се тиме усвојила следећа

ОДЛУКА
по тачки 11 Дневног реда седнице Савета за статусна питања дијаспоре
11. Разматрање предлога Пословника о раду Скупштине дијаспоре и Срба у
региону
Савет за статусна питања дијаспоре:
1. подржава измене и допуне Пословника о раду Скупштине дијаспоре и Срба у
региону и рада органа дијспоре у али
2. скреће пажњу подпредседнику Скупштине дијаспоре да се пословник као
оперативни акт не мења изменама и допунама него новим интегралним текстом,
који се усваја на седници Скупштине дијаспоре, и
3. предлаже да се чланови Савета за статусна питања хитно укључе у израду
јединственог новог Пословника који ће уважити аналогна решења:
1. пословника за рад Скупштине Србије и
2. закона о раду скупштина привредних друштава у Србији и другим земљама.
ГЛАСАМ ЗА УСВАЈАЊЕ ОВЕ ОДЛУКЕ
ГЛАСАМ ПРОТИВ УСВАЈАЊА ОВЕ ОДЛУКЕ
(избрисати оно што је непотребно од ове две опције)
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………………………………………………………
На основу достављеног у писаној форми од члана Савета Стане Рибича измена и
допуна Пословника Скупштине Србије урађеног од стране Николе Тодоровића,
координатор Савета предлаже члановима Савета за статусна питања дијаспоре да
се изјасне путем електронског гласања да би се тиме усвојила следећа

ОДЛУКА
по тачки 12 Дневног реда седнице Савета за статусна питања дијаспоре
12. Разматрање предлога измена Закона о дијаспори и Србима у региону
Савет за статусна питања дијаспоре подржава измене и допуне Закона о дијаспори и
Србима у региону али указује на неопходност да се:
1) Савету за статусна питања дијспоре и Скупштини дијспоре достави писани
преглед процедуре како су и од кога су и ког датума утврђивани текстови измена
и допуна Закона о дијаспори и посебно да ли је у тим формулисању тих измена
учествовао било који орган дијаспоре изабран према Закону о дијаспори,
2) састави преглед:
a. проблема и питања дијаспоре који се требају решити променама Закона,
b. чланова Закона, који се требају променити да би се побољшања достигла, и
c. који се пратећи прописи требају у том циљу променити,
d. текстова сваке норме која се мења, који текстови морају одговарати правним
принипима о форми и садржини законске норме.
ГЛАСАМ ЗА УСВАЈАЊЕ ОВЕ ОДЛУКЕ
ГЛАСАМ ПРОТИВ УСВАЈАЊА ОВЕ ОДЛУКЕ
(избрисати оно што је непотребно од ове две опције)
………………………………………………………
На основу достављеног у писаној форми од члана координатора Савета писма
Српског удружења ЋИРИЛИЦА, Београд, упућеног Националној служби
запошљавања у Београду 16. маја 2013. због коришћења у службеној употреби
искључиво латиничног писма супротно чл. 10 Устава Србије, координатор Савета
предлаже члановима Савета за статусна питања дијаспоре да се изјасне путем
електронског гласања да би се тиме усвојила следећа

ОДЛУКА
по тачки 13 Дневног реда седнице Савета за статусна питања дијаспоре
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. Савет за статусна питања сматра да се морају обезбедити значајнија средства и
оригиналније мере за популаризацију азбуке и српског језика међу новим
генерацијама Срба у расејању и региону, јер је азбука/ћирилица основ опстанка и
српске дијаспоре и Срба као народа,
1. Савет за статусна питања сматра да је агресија латинице као окупационог писма
за поробљавање Словена попримила у Србији размере геноцида и да се власт у
Србији на свим нивоима мора предузети ослободилачке мере од латинице,
2. Савет за статусна питања предлаже Скупштини Србије да се супротстави
ЛАТИНСКОЈ ОКУПАЦИЈИ која се остварује ПОТИСКИВАЊЕМ НЕ САМО СРБА И
ПРАВОСЛАВНИХ, него пре свега, у ПРВОЈ ФАЗИ – потискивањем азбуке, коју
уобичајено зовемо ЋИРИЛИЦА, те у циљу спречавања даљег поробљавања
Срба и Словена, предлажемо Скупштини Србије да уведе (окупациони) порез за
све латинске натпсисе и да у том смислу допуни Закон о буџету Србије, који би
се ускладио са чланом 10 Устава Србије, тако да свака организација која користи
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окупационо писмо ЛАТИНА у јавном промету у Србији, као на пример знак фирме,
рекламну поруку, натпис у меморандуму и/или изнад било каквог текста или у
виду текста, или у било ком аспекту промета робе и услуга –плаћа додатних:
2.1. 5% од промета који остварује у објекту који користи писмо Латина
(латиницу) односно од укупног промета правног лица, односно
2.2. 1000 динара за сваки поднесак државном органу исписан овим писмом,
осим за простор где је то писмо признато као писмо националне мањине и у
погледу остваривања права националне мањине,
3. Савет за статусна питања предлаже Председнику Републике да својим «Указом
о словенским називима месеци у години» одреди да се на подручју Србије
више не користе окупациони, латински називи месеци у години, већ да се врате
стари српски/словенски називи (који ће одговарати климатским променама које се
дешавају на простору Србије у току године),
ГЛАСАМ ЗА УСВАЈАЊЕ ОВЕ ОДЛУКЕ
ГЛАСАМ ПРОТИВ УСВАЈАЊА ОВЕ ОДЛУКЕ
(избрисати оно што је непотребно од ове две опције)
………………………………………………………
На основу упућеног Канцеларији за сарадњу са дијаспором у писаној форми од
члана координатора Савета табелеарног Прегледа списка делегата у који се тражи
да буду унете допуне , координатор Савета предлаже члановима Савета за статусна
питања дијаспоре да се изјасне путем електронског гласања да би се тиме усвојила
следећа

ОДЛУКА
по тачки 14 Дневног реда седнице Савета за статусна питања дијаспоре
14. Разматрање статуса делегата српске дијаспоре у Скупштини дијаспоре и
Срба у Региону
Савет за статусна питања дијаспоре
1. констатује да чланом 18 Закона о дијаспори нису утврђени јасни критерију и
саборни принцип избора делегата од стране више организација акредитованих у
изборним областима или од организација и/или виђенијих појединаца, те би та
питања и поступак усаглашавања и саборног избора морао бити регулисан у
изменама Закона или у посебном Правилнику који би требала да усвоји
Скупштина или у типском Споразуму о сарадњи више организација за једну
изборну област,
2. предлаже да Канцеларија за сарадњу са дијаспором допуни табеларни преглед
делегата са колоном:
2.1. прегледа свих акредитованих организација које постоје у изборној области
која бира делегате,
2.2. споразуме или одлуке више организација којима је одређен сваки од
кандидата.
ГЛАСАМ ЗА УСВАЈАЊЕ ОВЕ ОДЛУКЕ
ГЛАСАМ ПРОТИВ УСВАЈАЊА ОВЕ ОДЛУКЕ
(избрисати оно што је непотребно од ове две опције)
………………………………………………………
Предлажем да до 12. јуна 2013. гласате за ове одлуке тако што ћете испод сваке
одлуке написати:
ЗА
или
ПРОТИВ
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Текст овоог Прегледа ОДЛУКА са таквим изјавама о свакој тачки одлуке МОЛИМ
ВАС ДА доставите истовремене на bozzidar@inbox.ru и адресе свих осталих
чланова Савета за статусна питања и Канцеларију за сарадњу са дијспором.
Вашим гласањем би се завршила ова седница Савета за статусна питања дијаспоре
чије је одржавање незаконито прекинуо службеник Канцеларије за сарадњу са
дијаспором Звонко Шошевић, који је то признао у свом писаном извештају који је
доставио како претпостављам свим члановима Савета, иако он вероватно још није
схватио колико на то није био овлашћен било каквим прописом.
Мене можете контактирати на тел. +381 64 353 88 49
или на skype
koloven1
или на
Коодинатор Савета за статусна питања дијаспоре
Божидар Митровић, доктор правних наука

