Влада Републике Србије Serbian Government
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С THE OFFICE FOR COOPERATION WITH
ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ THE DIASPORA AND SERBS IN THE REGION

Београд, 07. јун 2013. године

Извештај о заседању Савета за статусна питања дијаспоре и Срба у
региону, у четвртак 06. јуна и петак 07. јуна 2013. године, у свечаној сали
Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону
Од 17 чланова Савета, заседањима су присуствовала 4 члана: Божидар Митровић,
координатор Савета из Русије који је и водио заседања, Братислав Живуловић из
Швајцарске, Никола Тодоровић из Словеније и Стане Рибич из Словачке.
Оба заседања су преношена уживо, на интернет адреси која је благовремено подељена
свим члановима Савета за статусна питања:
http://www.ustream.tv/channel/savet-za-statusna-pitanja-dijaspore,
а видео снимци се налазе у архиви Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у
региону.
Током преноса седнице, чланови Савета из Аустралије, Петар Добрић и Тихомир
Новаковић и Марко Башановић из Албаније, директно су се укључивали у дискусије,
путем Скајп технологије.
На оба заседања председавао је г-дин Божидар Митровић, координатор Савета.
Записник са заседања водила је г-ђица Тамара Антонијевић, а пренос заседања и техничку
подршку пружио је Данијел Гетејанц из Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у
Региону.
На оба заседања, присуствовао је Звонко Шошевић из Канцеларије за сарадњу с
дијаспором и Србима у региону, а повремено су присуствовали и радници Канцеларије В.
Кривокућа, Р. Мишић, Т. Јокановић, М. Вучковић .
Првом дану заседања присуствовао је потпредседник Скупштине дијаспоре и Срба у
региону, г-дин Милисав Алексић.
Ово су била прва заседања Савета која су директно преношена путем интернета у која су
се чланови Савета могли директно укључити у дискусију.
Пре заседања, у више термина, обављене су консултације око дневног реда седнице који
је припремио координатор Савета г-дин Б. Митровић. На консултацијама је, као
представник Канцеларије учествовао Звонко Шошевић, виши саветник у Канцеларији.
З. Шошевић је г-дину Митровићу на тим састанцима изразио неслагање са појединим
тачкама дневног реда седнице, сматрајући да неке треба разматрати на Саветима за
економију и културу, а да неке треба изоставити. Б. Митровић је инсистирао да такав
дневни ред треба да се изнесе пред чланове Савета како би се они о њему изјаснили.
З. Шошевић је прихватио став г-дина Митровића, преузео материјал за седницу ( стотинак
страница текста ), умножио га за потребе рада Савета. Материјал је првог дана заседања
подељен присутним делегатима.
Прва седница је почела на време, 06. јуна 2013. године, разматрањем дневног реда.
Већ тада дошло је до размимоилажења између присутних чланова и председавајућег .
Васе Чарапића 20, 11000 Београд
тел: +381 11 3202 900 факс: +381 11 2636 815
www.dijaspora.gov.rs
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На предлог да се уклоне поједине тачке дневног реда, три члана, Братислав
Живуловић, Стане Рибич и Никола Тодоровић, гласали су за промене дневног реда, а
г-дин Б. Митровић је био против.
Након овог гласања, наставила се дискусија о дневном реду у којој је председавајући у
разним варијантама покушавао да убеди присутне чланове да без обзира на исход гласања,
треба да се размотре све тачке дневног реда који је припремио и да се о њима разговара,
чему су се успротивили С. Рибич и Н. Тодоровић.
Седница је тада попримила непријатан ток јер су се дискусије шириле ван дневног реда, и
правила лепог понашања. Комуникација координатора Савета и председавајућег
седницом, Б. Митровића са присутним члановима Савета, С. Рибичем и Н. Тодоровићем,
била је озбиљно нарушена, а седница пред прекидом.
Током првог дана рада, неколико пута су укључивани чланови Савета из Аустралије,
Петар Добрић и Тихомир Новаковић и Марко Башановић из Албаније, а
разматране су само 4. тачке дневног реда.
Другог радног дана, у петак 07. јуна 2013. године, седница Савета започела је дискусијом
С. Рибича , Н. Тодоровића и председавајућег Б. Митровића.
Присутни чланови С. Рибич и Н. Тодоровић, нису се сложили са начином на који је
координатор Савета Б. Митровић формулисао предлог Нацрта '' Правилника о поступку и
условима избора ДВОГОДИШЊЕ ПРЕСТОНИЦЕ СРПСКОГ РАСЕЈАЊА ''.
Иако нису били против изложене идеје и Пројекта , они су били против прихватања већ
формулисаног и написаног Нацрта '' Правилника о поступку и условима избора
ДВОГОДИШЊЕ ПРЕСТОНИЦЕ СРПСКОГ РАСЕЈАЊА '' у којем је Б. Митровић већ
прецизирао начин избора '' Престонице '', начин финансирања, избор локације , систем
награђивања заслужних активиста и многе друге елементе и ставке.
С. Рибич и Н. Тодоровић инсистирали су да предстојећа Скупштина дијаспоре и Срба у
региону, усвоји или одбаци идеју о оснивању институције '' Престонице српског расејања
'', а потом донесе Правилник о функционисању, док је Б. Митровић инсистирао да се
''Нацрт '' Правилника о поступку и условима избора ДВОГОДИШЊЕ ПРЕСТОНИЦЕ
СРПСКОГ РАСЕЈАЊА '' који је он написао, усвоји као интегрални део тачке 4. дневног
реда заседања овог Савета ( иначе већ поменутим гласањем које је обављено 1. радног
дана, тачка 4 је требало да буде скинута са дневног реда ).
Б. Митровић је прихватао дораду овог Нацрта, али инсистирао да то уради Скупштина
дијаспоре а не Савет. С. Рибич и Н. Тодоровић остали при ставу да Савет за статусна
питања дијаспоре нема ингеренције да усваја било какав правилник. Такође су
упозоравали да је тачка 4 већ скинута са дневног реда на гласању првог дана рада.
С. Рибич је предложио паузу што је координатор Б. Митровић прихватио.
Током паузе искључен је директан пренос путем Интернета.
Током паузе не само што није дошло до приближавања ставова, већ је комуникација
председавајућег Б. Митровића и С. Рибича и Н. Тодоровића, прешла границе толеранције
у којој су С. Рибич и Н. Тодоровић наговестили одлазак са Седнице, уколико се настави
овакав начин председавања у којем се форсирају ставови и предлози председавајућег .
Уместо да умири ситуацију и уведе седницу у нормалан ток, председавајући Б. Митровић
је охрабривао одлазак С. Рибича и Н. Тодоровића са седнице Савета речима: '' Слободно
идите, ко вам брани '', што се на крају и догодило.
Након напуштања седнице од стране С. Рибича и Н. Тодоровића, Б. Митровић је од
представника Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, З. Шошевића,
тражио да се седница настави са Б. Живуловићем и тројицом чланова Савета путем видео
везе, али З . Шошевић се са тиме није сложио и седница је прекинута, а заседање Савета
за статусна питања завршено без одлука и закључака.
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Извештај припремио
Звонко Шошевић, виши саветник
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