
И З В О Д 
 

З А П И С Н И К 
 
Прве електронске седнице Савета за статусна питања Скупштине дијаспоре и Срба 
у региону Владе Србије, која је одржана електронским путем разменом писама 
између чланова Савета у периоду од 14. јануара 2013. године до 16. јануара 2013. 
године, и накнадно одређеног рока (због накнадног укључења једног броја чланова 
Савета) до 3. фебруара 2013. године и гласањем од 04. до 06. фебруара 2013. 
године тако што је: 
 

Непотребно изостављено ..... 
 

1. ДРУГА тачка дневог реда: Разматрање повреде статуса дијаспоре у погледу 
права да учествује у утврђивању платформе о Косову и Метохији  

 
Координатор Савета за статусна питања је предложио нацрт Одлуке на основу којег 
су чланови Савета за статусна питања дали своје примедбе, писане ставове, 
образложења зашто, по неким мишљењима  није потребно усвајати ову одлуку.  
 
Констатујући да је Савет за статусна питања дијаспоре именован у складу са 
чланoвима 23 и 25 Закона о дијаспори и Србима у региону (чл. 25 Закона: Савет за 
статусна питања дијаспоре представља интересе дијаспоре и предлаже мере за: 
1) побољшање положаја и заштиту индивидуалних и колективних права 
припадника дијаспоре; 2) стварање услова за укључивање припадника дијаспоре у 
друштвени и политички живот Републике Србије или повратак припадника 
дијаспоре у Републику Србију) орган за заштиту статусних питања дијаспоре, 
Координатор Савета за статусна питања дијаспоре Скупштине Србије саставио је 
коначан предлог одлуке који је 4. фебруара доставио свим члановима Савета за 
статусна питања на гласање.  
 
На основу коначног предлога Одлуке коју је у складу са изнетим примедбама и 
ставовима чланова Савета саставио Координатор Савета за статусна питања 
дијаспоре и гласања у периоду од 4. до 6. фебруара 2013. од именованих по 
Записнику од 21. априла 2011. године Савета за статусна питања укупно 13 чланова 
Савета за статусна питања дијаспоре, који су потврдили своје учеће у раду Савета 
за статусна питања дијаспоре: 

а) ЗА усвајање одлуке гласало је 9 чланова Савета,  
б) ПРОТИВ усвајања одлуке НИЈЕ ГЛАСАО НИ ЈЕДАН од чланова Савета 
в) један члан Савета се УЗДРЖАО од гласања по овој тачки дневног реда 
г) нису узели учешће у гласању три члана Савета. 

 
тако да се сматра, обзиром на гласање, да је Савет за статусна питања дијаспоре 
усвојио следећу 
 

О Д Л У К У 
1. Савет за статусна питања дијаспоре Србије изражава жаљење што дијаспора 

није укључена у формулисање платформе о Косову и Метохији, и оцењује да 
је то могуће исправити ако се схвати да је то процес у коме свакодневно мора да 
се поправљају преговарачке позиције Србије, а не укључење дијаспоре у 
процес  формулисања платформе о Косову и Метохији изражава недопустиво 
ниски ниво «укључивања припадника дијаспоре у друштвени и политички 
живот Републике Србије», за који је задужен управо овај Савет а посебно ако се 
зна да је то историјско и битно питање којим дијаспора оцењује политику органа 
Србије. 
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2. Савет за статусна питања констатује: 
2.1. да је принцип «реалне ситуације на терену» само форма за обезбеђење 

једне од фаза етничког чишћења Срба јер је био примењен  од стране 
Комунистичке интернационале у Решењу о Привременој забрани враћања 
колониста у њихова ранија места живљења «Службени лист ДФЈ», бр. 13/45 
од 16.3.1945. године: «пошто још нису створени услови за њихов 
повратак у ранија насеља, то с обзиром на све предње, а да би заштитио 
саме насељенике од непотребног пута и излишних трошкова  
РЕШАВАМ  

привремено се не дозвољава враћање колониста у њихова ранија 
места живљења и нека сви остану на својим местима,  
пошто ће питање колониста бити решено посебном Уредбом, то ће 
бити благовремено обавештени ко ће, када и у који крај државе моћи 
да се пресели 

БРОЈ 343 од 6. марта 1945. године  
Повереник унутрашњих послова Влада Зечевић 

 
2.2. да је та ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА ВРАЋАЊА Срба број 343 од 6. марта 

1945. године постала трајна: 
а јер је средином 1947. године донет је «Закон о поступању са 

напуштеном земљом насељеника у Аутономној косовометохијској 
области» по којем је прописано да досељеници којима по Закону о 
ревизији аграрне реформе није одузета земља губе право на њу ако се 
до 30. септембра не буду вратили на имања и отпочну са њеном 
обрадом, иако им је био забрањен повратак  

б пошто је још било на снази Решење о Привременој забрани враћања 
колониста у њихова ранија места живљења «Службени лист ДФЈ», бр. 
13/45 од 16.3.1945., чиме је завршен законодавни круг једне од фаза 
(коминтерновски) етничког чишћења Срба са Косова и Метохије, 

 
2.3. да су у Демократској федеративној Југославији коришћена средства 

тадашње власти за спровођење једне од фаза трајног етничког чишћења 
Срба за Косова и Метохије, на основу наводне «реалне ситуације на 
терену»,  
а данас се у Србији користе званично регистровани «фондови за помоћ 

избеглим лицима», који су прикривена форма етничког чишћења 
Срба са Косова и Метохије (и из Хрватске) у чему учествују и амбасаде 
иностраних земаља, првенствено САД, јер нико не инсистира на враћању 
избеглих лица,  

 
2.4. политиком «реалне ситуације на терену» удовољено је 1945. године 

захтевима балистима који су сарађивали са нацистима у Другом светском 
рату, ради прогна Срба са Косова и Метохије, те је та реалност била 
продужетак прогона Срба са Косова и Метохије од стране Турака,  

 
3. Савет за статусна питања дијаспоре препоручује Председнику Србије Николићу: 

3.1. да инсистира да се Председник Владе Србије бави привредним опоравком 
Србије јер само привредни опоравак Србије може бити основ за решавање 
других питања, па и статуса Косова и Метохије,  

3.2. да не допусти да се у формулисању позиције Србије за разрешење 
савременог противуставног стања на Косову и Метохији полази «од реалног 
стања на терену» јер је то израз истоветан коминтерновско-ватиканској 
превари, која је служила за етничко чишћење и системско ПОТИСКИВАЊЕ 
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ПРАВОСЛАВНИХ СЛОВЕНА, јер ако Влада Србије не може да се побољша 
фактичко стање Влада Србије мора да брани правно стање и Устав Србије, и 
да инсистира на примени Резолуције 1244, а не да легализује одцепљење 
делова Србије, преко затеченог противуставног стања, 

 
3.3. да обезбеди, без обзира да ли преговоре о статусу Косова и Метохије води 

стручњак или политичар, да се не само преговарачи, већ и Влада Србије и 
сви њени органи, придржавају правила струке разрешења конфликтних 
ситуација и правила рекламационог поступка (када у разрешењу спора 
између преговарача не учествује објективни судија, а у овом случају још горе 
– Европска заједница, која отворено подржава сепаратисте) те да се у у том 
смислу:  
i. одустане од тврдње да ова Влада мора да трајно реши статус Косова и 

Метохије, већ треба радити да ова Влада проналази решења 
прихватљива за све актере јер постизање брзог решења у садашњим 
констелацијама снага и политичких фактора иде на руку 
сецесионистима а не никако у корист Републике Србије,  

ii. да се не инсистира на томе да Република Србија мора пошто пото да 
уђе у евроинтеграционе процење, већ да се стави до знања Европској 
заједници да постоје границе испод којих Република Србија не може, не 
сме и неће да иде,  

iii. Република Србија треба да стави до знања Европској заједници да јој је 
стало до добрих односа не само са Западом него и са Истоком: на тај 
начин ће се отупети оштрица Запада која је већ дужи период окренута  
искључиво против Републике Србије, 

iv. да се поштују принципи садржани у првобитној платформи о Косову и 
Метохији а посебно принцип да «ништа није договорено док све није 
договорено» у свакој фази преговора између привремених нелегалних 
институција Приштине са Београдом, 

v. да се сместа прекине и уклони интегрисано управљање 
административних прелаза које приштинска страна тумачи као граничне 
прелазе а убирање дажбина користи за некакве развојне фондове 
Севера као демонстративни облик корупције и компромитације органа 
на Северу Косова и Метохије,  

vi. преиспитају све одлуке претходне и садашње Владе, те да се оне 
одлуке и договори који су у супротности са Уставом Србије прогласе 
ништавим, 

vii. да се обезбеди да сваки постигнути споразум и/или договор мора бити 
компатибилан и сагласан са Уставом Републике Србије,  

 
3.4. да председничком Уредбом констатује то (што је очигледно свима) да је, 

као последица НАТО бомбардовања 1999, део Србије на Косову и Метохији 
окупиран од 1999. године и да се државама које које имају своје армије и 
јединице на простору Косова и Метохије одреди 200 милијарди евра као 
накнада за коришћење тог простора од 1999. године до 2012. године, а 
нове накнаде одреде све до момента када се до последње тачке примени 
Резолуција 1244 Уједињених нација, на чијој примени органи Србије као да 
нигде не инсистирају,  

 
3.5. да јавно изнесете да питање решавања статуса Косова и Метохије не може 

бити питање политичких партија које су оствариле право рада у парламенту 
на фалсификовним парламентарним изборима и показале незрелост у 
последњој ванредној скупштинској расправи о Косову и Метохији, 
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Коодинатор Савета за статусна питања дијаспоре и Срба  
у региону  

Божидар Митровић, доктор правних наука                                
 
 
 
Да је препис веран оригиналу тврди и оверава  
Звонко Шошевић, секретар Савета за статусна питања 
дијаспоре и Срба у региону Канцеларије за сарадњу са  
дијаспором, према члану ст. 3 чл. 16 Закона о дијаспори и 
Србима у региону 
 
 


