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рпско народно вијеће (СНВ) основа-
но је прије 25 година. Правно упо-
риште за његово оснивање чинило 
је Писмо намјере Владе Републике 
Хрватске о довршењу мирне реин-
теграције подручја под пријелазном 
управом Уједињених нација из јану-
ара 1997. године. Вијеће сигурности 
усвојило је Писмо намјере и тиме је 
његов садржај постао дио међуна-
родно уговорних обавеза Републике 

Хрватске. На основи 4. чланка Писма намјере најприје је основано 
Заједничко веће општина (ЗВО) на подручју Осјечко-барањске и Ву-
коварско-сријемске жупаније, а потом је темељем 9. чланка осно-
ван СНВ. Тако су Срби у Хрватској добили двије врсте мањинске 
самоуправе – једну на регионалном и једну на националном нивоу.

Све то догодило се ни двије године након што је крајишко 
руководство одбило мировни план З–4, а Срби који су живјели на 
подручју Крајине избјегли, да би потом Хрватски сабор суспенди-
рао важење највећег дијела одредби тадашњег Уставног закона о 
људским правима и слободама и правима етничких и национал-
них заједница или мањина. Суспендиране су све одредбе које су 
се тицале политичко-територијалне аутономије: пропорционалне 
представљености и двају аутономних котарева Книн и Глина. Су-
спендирањем одредби о пропорционалној представљености, које 
су Уставним законом биле зајамчене мањинама чији удио у укуп-
ној популацији Републике Хрватске износи најмање осам посто, 
Сабор је поништио и резултате пописа становништва из 1991. који 
су требали важити до новог пописа из 2001.

Осим тога, до усвајања Писма намјере избјегли Срби су тре-
тирани као оптанти, па им је допуштен само појединачни повра-
так. Њихова имовина, уколико није била уништена, проглашена 
је имовином Републике Хрватске и дана другима на кориштење, а 
они који су били војно способни били су или оптужени за оружану 
побуну или је против (једног немалог дијела) њих покренут посту-
пак за ратне злочине. Највећи број избјеглих није имао важеће 
хрватске документе.

Тако су се и СНВ и ЗВО, чији је први предсједник био Милош 
Војновић, као и Самостална демократска српска странка (СДСС), 
која је такођер основана 1997. са др. Војиславом Станимировићем 
као предсједником, формирали у околностима које су у себи садр-
жавале двије крајности – са једне стране сав терет рата, а са друге 
сав терет мира.

Формирање Националног одбора за обнову повјерења, који 
су водили Весна Шакре Ожболт, Ивица Вркић и Војислав Ста-
нимировић, као и Пријелазне управе УН-а за источну Славонију, 

С
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Барању и западни Сријем (УНТАЕС), уз Уред Високог повјерени-
ка УН-а за избјеглице (УНХЦР) и касније, по завршетку мисије 
УНТАЕС-а, мисију Организације за европску сигурност и сурадњу 
(ОЕСС), значајно су помогли растерећивању од рата и олакшавању 
пута до мира.

Растерећивање од рата обухваћало је обнову међуетничког 
повјерења, издавање потврда о хрватском држављанству и личних 
докумената, интеграцију полицајаца, судаца, чиновника, лијеч-
ника, учитеља, наставника и запослених у јавним подузећима, 
усвајање закона о опћој амнестији и о конвалидацији докумена-
та изданих за вријеме Крајине, повратак имовине расељенима и 
избјеглима, обнову кућа које су уништене у рату и након њега те 
осигуравање да се суди само онима који су починили злочине, а не 
да су таква суђења дио кампање у политици одвраћања од поврат-
ка и производње колективне кривице.

Организирање СНВ-а, ЗВО-а и СДСС-а, боље рећи организи-
рање трију сегмената српске заједнице (оних који су живјели у гра-
довима, оних који су реинтегрирани у мирној реинтеграцији и оних 
који се враћају или се желе вратити) у јединствене организацијске 
цјелине, у складу са међународним уговорима као што су Ердутски 
споразум и Писмо намјере, Уставом и законима, било је први нужан 
корак према обнови политичког субјективитета Срба у Хрватској. 
Обнова политичког субјективитета била је други неопходан корак 
унутрашње кохезије заједнице и њезине политичке партиципације 
у представничким и другим тијелима власти. Тај процес траје, одр-
жава постојеће и у себе укључује ново већ 25 година.

Мирна реинтеграција и политика изградње међунацио-
налног повјерења, па политичке промјене које су услиједиле на-
кон 2000. и након 2003. године, с основним курсом одмицања од 
антимањинске политике и примицања политици европских ин-
теграција, представљали су континуиран позитиван контекст за 
организирање и за дјеловање СНВ-а, ЗВО-а и СДСС-а. Тај је процес 
текао брже неголи растерећивање од терета рата.

Обнова међунационалног, хрватско-српског повјерења, за-
једно са обновом политичког субјективитета српске заједнице и 
усмјереношћу Републике Хрватске према европским интеграција-
ма, охрабрили су припаднике српске заједнице и пружили прилику 
за афирмацију њезиног политичког дјеловања, као и за снажење 
њезине политичке партиципације на локалном, регионалном и др-
жавном нивоу. Симболички најснажнији акт који је томе допринио 
и којим је отворен простор за промањинску политику у Хрватској 
био је споразум о коалицијској сурадњи и долазак премијера Иве 
Санадера на традиционални бадњачки пријем Српског народног 
вијећа 6. јануара 2004. године, уз поздрављање окупљених са тра-
диционалном честитком православних вјерника: “Мир Божји, 
Христос се роди!”

Ехо те честитке одјекивао је све до 2012. године. Тада се по-
чиње обнављати антимањинска политика и политика усмјерена 
против лијево-либералне владе и предсједника. Антићирилична 
кампања најприје у Вуковару, с одјецима по цијелој Хрватској, за-
глушила је тај ехо и од Хрватске, која је тек примљена у чланство 
Европске уније, добивали смо земљу која је поништавала све оно 
што ју је довело до тог чланства. СНВ, ЗВО и СДСС, као и зајед-
ница коју су представљали, дјеловали су под пријетњом укидања 
политичког субјективитета и политичке партиципације коју су 
обнављали од влака мира предсједника Фрање Туђмана до анти-
ћириличних немира у Вуковару и антивладиних немира у Загребу.

Од тада је већина ствари или успорена или заустављена – и 
обнова обитељских кућа, и стамбено збрињавање бивших носила-
ца станарског права, и обнова комуналне инфраструктуре (струја, 
вода, путови) у повратничким срединама, и суђења за ратне злочи-
не почињене над Србима и улагање у капацитете опћина у којима 
живе припадници националних мањина, а нарочито је зауставље-
но улагање у економски развој повратничких подручја и подручја 
гдје живе припадници националних мањина. Једино што се убр-
завало и што је јачало били су хисторијски ревизионизам и говор 
мржње. Нарочито према антифашизму и према Србима.

Од 2016. – 2017. почињу се обнављати тековине мирне реин-
теграције, европских интеграција и политички субјективитет и 
политичка партиципација српске заједнице. И то траје до данас. 
СНВ, ЗВО и СДСС заједно и уз подршку Владе премијера Андреја 
Пленковића, деблокирају обнову обитељских кућа и комуналне 
инфраструктуре, а нарочито јачају капацитете опћина и доступ-
ност средстава за развој подручја гдје живе припадници нацио-
налних мањина. Утишавају се хисторијски ревизионизам и говор 
мржње. Стварају се претпоставке за изградњу инфраструктуре за 
мањинске установе и њихове програме у сфери културе, образо-
вања и спорта. Једном ријечју, од тих година до данас обнавља се и 
јача промањинска политика уз значајан допринос и судјеловање 
СНВ-а, ЗВО-а, СДСС-а и бројних других српских организација.

Јак потрес погодио је 28. децембра 2020. и идућег дана по-
дручје Баније и њој сусједна подручја. То економски, демографски, 
стамбено и комунално увелике девастирано подручје разорено је 
тако и толико да ми и данас одзвањају ријечи једног од њезиних ста-
новника којег сам сусрео други дан по потресу: “Нема више Баније!”

Многи су тада прискочили у помоћ и суочили се са окол-
ностима људског живљења које дотад нису биле свима познате. 
Томе мноштву придружио се СНВ са бројним донаторима из Ср-
бије, Републике Српске (БиХ) и других земаља. Заједно са Српском 
православном црквом СНВ је донирао преко 170 контејнера, вели-
ке количине грађевинског материјала, одјеће и хране. Представ-
ници СНВ-а, као и СДСС-а из различитих крајева организирали 
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▶
Предсједник 
Српског народног 
вијећа Милорад 
Пуповац (Фото: 
Роберт Анић/
Пиксел)

су се у вишемјесечни солидарни рад. Влада Републике Српске 
(БиХ) донирала је преко СНВ-а десет трајних и висококвалитетних 
монтажних кућа. И то неће бити све. Искуство помагања првим 
повратницима и повратничким подручјима створило је унутар 
СНВ-а и морални и организацијски капацитет за ту врсту помоћи.

Статус СНВ-а и ЗВО-а, као мањинских самоуправа уста-
новљених на основи међународних уговора, Ердутског споразума 
и Писма намјере, још увијек чека на адекватно и трајно рјешење. 
Исто је и са примјеном Уставног закона о правима националних 
мањина и закона о мањинском образовању и службеној употреби 
ћириличног писма и језичног израза Срба у Хрватској. Чекају се и 
рјешења за образовање против хисторијског ревизионизма и го-
вора мржње, као и рјешења за њихово друштвено санкционирање. 
Чекају се, кажемо, а заправо мислимо на то као на наше прве сље-
деће приоритете.

СНВ је као организација од свога оснивања до данас про-
шао седам изборних циклуса. Прва два су била проведена према 
оснивачком статуту, а преосталих пет проведено је на мањинским 
изборима у складу са Уставним законом о правима националних 
мањина из 2002. и новим статутом СНВ-а. СНВ је у тих седам 
циклуса обухваћао готово седам хиљада вијећничких мандата, а 
данас му припада близу 1750 мандата на опћинском, градском и 
жупанијском нивоу. Просјечно је око 150 опћинских, градских и 
жупанијских вијећа српске националне мањине укључено у СНВ 
по циклусу од 2003. године, откако се избори одржавају према 
одредбама Уставног закона. Вијећа српске националне мањине 
су за све ово вријеме радила у различитим увјетима – од потпу-
не непризнатости од стране јединица локалне и регионалне са-
моуправе, што значи без простора за рад, финанцијске подршке и 
укључивања у рад представничких тијела, до потпуног поштивања 
одредби Уставног закона. Свим носиоцима тих мандата, а нарочи-
то предсједницима вијећа, члановима скупштина СНВ-а и његових 
предсједништава, на овом мјесту и у овој прилици изражавам за-
хвалност. Исту захвалност изражавам и сурадницима у Централ-
ном уреду СНВ-а и онима који су запослени у посебним програми-
ма СНВ-а, као што су медијски, истраживачки, хуманитарни или 
развојни, и њиховим вањским или теренским сурадницима. За-
хвалност свакако дугујемо и првим оснивачима СНВ-а, као што су 
ЗВО и чланице Савеза српских организација, СДСС, СКД “Просвје-
та”, Српски демократски форум, Заједница Срба Ријеке, Заједница 
Срба Истре, Барањски демократски форум, представници Српске 
православне цркве и истакнути појединци који су свој друштвени 
углед преносили на СНВ. Ништа мању захвалност не дугујемо ни 
члановима Савјета СНВ-а, који дјелује као координативно тије-
ло српских организација у Хрватској и мјесто расправљања про-
грамских тема и програмских циљева, како СНВ-а, тако и цијеле 

заједнице. Захвалност дугујемо и организацијама које су настале у 
крилу СНВ-а: Омладинској мрежи Срба у Хрватској, која се транс-
формирала у нови, обновљени СДФ, и Спортском рекреативном 
друштву Срба у Хрватској.

На крају, захвалност дугујемо и нашим бројним партнер-
ским организацијама, од којих за ову прилику издвајамо Савез ан-
тифашистичких бораца и антифашиста Хрватске, Антифашистич-
ку лигу, Грађански одбор за људска права и Центар за суочавање с 
прошлошћу Доцумента.

Посебну захвалност дугујемо Влади Републике Хрватске, 
која посредством Савјета за националне мањине и Уреда за људска 
права и права националних мањина финанцира наш рад и наше 
програме. Захвалност дугујемо и владама других земаља које у 
ових 25 година финанцирају или су финанцирале наше програме, 
као што су Влада Србије (уз Владу Војводине), Влада Републике 
Српске у Босни и Херцеговини, Влада Сједињених Држава, Влада 
Јапана и Влада Норвешке.

Сви споменути помагали су у растерећивању терета рата и 
носили су или носе дио терета на путу потпуне изградње мира или 
културе мира и толеранције.
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Конститутивна скупштина Српског 
народног вијећа (СНВ) одржана је у 
суботу 19. јула 1997. године у просто-
ријама Српског културног друштва 
“Просвјета” у Прерадовићевој улици 
у Загребу. Оснивању организације 
која ће дјеловати као координација 
вијећа српске националне мањи-
не, односно мањинска самоуправа 
Срба на подручју Хрватске, претхо-
дио је низ догађаја у процесу мир-

не реинтеграције источне Славоније, Барање и западног Сријема у 
уставноправни поредак Републике Хрватске. Но и прије тог поратног 
периода подузимане су од почетка 1990-их разне иницијативе усмје-
рене према стварању кровне српске организације.

Средином 1991. на политичкој платформи мира и договора 
формиран је у Липику Српски демократски форум (СДФ), у којем су 
испрва били представници Срба из цијеле Хрватске, али су ширењем 
рата у Хрватској отпали они с подручја под контролом српских сепа-
ратиста. Међу водећим лицима СДФ-а истицали су се људи попут 
Милорада Пуповца, Петра Лађевића, Слободана Узелца и других 
чије је дјеловање било у потпуној опреци с политиком сукоба и рата 
коју су у Книну предводили Милан Бабић, Милан Мартић и други 
сепаратистички вође. Дапаче, миротворни политички круг Срба у 
Хрватској био је у очима книнских челника издајнички, што су и отво-
рено демонстрирали непријатељским односом према настајућој ор-
ганизацији и њеним људима. Круг око СДФ-а, који је 1991. заговарао 
миротворну политику договора, неколико година касније увелике ће 
чинити и језгро Српског народног вијећа.

До иницијативе за оснивање кровне организације Срба у 
Хрватској, која би дјеловала као мањинска самоуправа, долази исто-
времено с међународним признањем Републике Хрватске у јануару 
1992. године. Тада се размишља о оснивању Српског народног сабора 
који би по моделу персоналне аутономије омогућио укљученост Срба 
у друштвено-политички и културни живот у Хрватској. Међутим, 
1992. била је изразито непогодна за остварење таквих наума. Иако 
су ратне активности биле мање него 1991. године, анимозитет према 
Србима био је на врхунцу. О томе, уз остало, свједочи и фељтон поли-
толога Анђелка Милардовића, објављен у Вечерњем листу, у којем је 
закључио: “Боље Бабићева метакполитика него Пуповчева метапо-
литика”. Осим тога, ни хрватске власти тада нису биле склоне идеји 
о оснивању кровне организације Срба у Хрватској. Окончањем рата, 
она се кристализирала и нагло добила на важности након потписи-
вања Темељног споразума о источној Славонији, Барањи и западном 
Сријему (Ердутски споразум) у новембру 1995. и почетка процеса мир-
не реинтеграције који је трајао сљедеће двије године.

1997. — 
2002.
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Дио процеса мирне реинтеграције Срби у Хрватској прошли 
су уз двије важне организације, претходнице двију данас важних 
организација. Прва је била Самостална српска странка (ССС) која 
је под водством Милорада Пуповца основана у Загребу десетак мје-
сеци прије Ердутског споразума, али су је власти упорно одбијале 
регистрирати све до уочи парламентарних избора одржаних 29. ок-
тобра 1995. године, прекасно да би на њима наступила. Битан дио 
политичког организирања Срба у процесу мирне реинтеграције 
била је фузија Пуповчевог ССС-а с дијеловима Српске демократске 
странке у Подунављу на челу с Војиславом Станимировићем, који 
је предводио политику реинтеграције међу Србима на том подручју. 
Уочи локалних избора одржаних у априлу 1997. они су приступи-
ли ССС-у који је промијенио име у Самосталну српску демократску 
странку (СДСС). Сједиште странке премјештено је у Вуковар, а за 
њеног предсједника изабран је Станимировић којег је због важне 
улоге и конкретне сурадње с хрватским властима у проведби мир-
не реинтеграције предсједник Републике Фрањо Туђман након 
априлских избора 1997. именовао за заступника у тадашњем Жу-
панијском дому Сабора.

Друга важна организација био је Савез српских организација 
(ССО), основан у Загребу у марту 1996. године. Том приликом усвоје-
на је и Програмска декларација Савеза у чијем је уводу наведено да 
“у завршници значајног дијела криза на простору бивше Југосла-
вије положај Срба у Хрватској, њихов статус, њихов идентитет и 
њихова национална организираност те њихова реинтеграција у 
цјелину хрватског друштва требају бити још једанпут и изнова ре-
дефинирани”. Да би се то постигло, стајало је у документу, “потребно 
је створити одговарајуће механизме и одговарајуће институционал-
не форме”. Савез српских организација био је претеча Српског на-
родног вијећа у идејном и организацијском смислу. На оснивачкој 
скупштини утемељено је пет савјета: за образовање и културу, за 
вјеру и вјерску културу, за правна и социјална питања, економски и 
развојно-организацијски савјет. Сличну структуру ће након осни-
вања развијати и дограђивати СНВ. За предсједника Савеза срп-
ских организација изабран је Милорад Пуповац, а за предсједника 
Надзорног одбора Слободан Узелац.

Мирна реинтеграција била је формативно раздобље већине 
сувремених организација Срба у Хрватској. Један од кључних дату-
ма у том процесу је 13. јануара 1997. године, када су хрватске власти 
доставиле Вијећу сигурности Уједињених народа Писмо Владе Ре-
публике Хрватске о довршењу мирне реинтеграције подручја под 
пријелазном управом. Јамства из Писма била су увјет за завршетак 
мандата Пријелазне управе УН-а за источну Славонију, Барању и за-
падни Сријем (УНТАЕС) 15. јануара 1998., када је службено окончана 
мирна реинтеграција. Писмо је имало 12 точака које су се односиле 
на судјеловање Срба на изборима, њихову заступљеност у Сабору, 

▶
Збјег српских 
цивила у Војно-
редарственој 
операцији “Олуја” 
у аугусту 1995. 
(Фото: Време)
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тијелима локалне управе и самоуправе, јавним и државним служба-
ма, на здравствена, социјална, образовна, културна и друга права, 
као и на оснивање Заједничког већа општина на реинтегрираном 
подручју. Такођер, у деветој точци стајало је да “припадници српске 
етничке заједнице могу основати Вијеће српске етничке заједнице” 
које се може “обраћати предсједнику Републике и хрватској Влади, 
предлажући и промичући рјешења и питања од заједничког интереса 
за националну мањину”, а та је одредба била основа за формирање 
Српског народног вијећа. Писмо Владе усвојило је Вијеће сигурности 
УН-а чиме је оно постало међународноправни документ.

Седам дана након слања Писма у Загребу је одржана сједница 
Савеза српских организација у чијем је фокусу било стање у Поду-
нављу. Закључено је да је потребно осигурати несметан и сигуран 
повратак и опстанак Срба. Надаље, потребно је максимално једин-
ство српских организација у Хрватској у подршци представницима 
Срба у Подунављу да прихвате рјешења која дају довољан оквир за 
завршетак мирне реинтеграције у складу с интересима Срба с тог 
подручја, а потребно је створити и претпоставке за несметано одр-
жавање локалних избора у априлу 1997. Важан корак у изградњи 
институција Срба у Хрватској збио се 23. маја 1997. године, када су 
представници Владе РХ, српске етничке заједнице и УНТАЕС-а као 
свједока основали Заједничко веће општина (ЗВО) са сједиштем у 
Вуковару. Из тог је документа развидно колико је међународна зајед-
ница била важна за Хрватску 1990-их година, али и колико је посред-
но утјецала на стварање институција Срба. Наиме, ЗВО је основан на 
темељу чланка 4. Уставног закона о људским правима и слободама и 
правима етничких и националних заједница или мањина, чланка 11. 
Закона о локалној управи и самоуправи, Ердутског споразума, Пи-
сма Владе од 13. јануара 1997. године, Писма главног тајника УН-а 
од 21. јануара 1997. те Приопћења Вијећа сигурности УН-а од 8. маја 
исте године. Влада је оснивање ЗВО-а потврдила доношењем посеб-
не одлуке 15. октобра 1998.

Тиме су до краја прољећа створени увјети за оснивање Српског 
народног вијећа. На заједничкој сједници предсједништва Савеза срп- 
ских организација и овлаштених представника ЗВО-а, одржаној 6. 
јуна 1997. у Загребу, усвојен је акт о конституирању СНВ-а чиме би се 
“заокружио поступак формирања институција предвиђених Писмом 
Владе Републике Хрватске”. Убрзо потом упућено је заједничко 
писмо предсједнику Владе Златку Матеши које су потписали пред-
сједник ССО-а Милорад Пуповац и челник ЗВО-а Милош Војновић, 
затраживши од Владе вјеродостојан текст Писма од 13. јануара 1997. 
“како бисмо на вјеродостојном основу могли провести конститутивне 
радње за формирање Српског националног вијећа”. Писмо је Матеши 
упућено 27. јуна, достављено је и пријелазном управитељу УН-а и во-
дитељу Мисије УНТАЕС-а Жаку Полу Клајну, а на знање и замјеници 
предстојника Уреда предсједника Републике Весни Шкаре Ожболт. У 

◀
Потписивање 
Ердутског 
споразума 12 . 
новембра 1995. 
(горе)

Пријелазни 
управитељ Жак 
Пол Клајн и 
Милош Војновић 
на састанку у бази 
УНТАЕС-а 1997. 
(доље)
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то доба још се баратало називом Српско национално вијеће, од чега се 
одустало и због асоцијација на истоимену организацију коју су у љето 
1990. основали вође побуне дијела Срба у Хрватској. Нису сви међу 
Србима били задовољни најавом оснивања кровне српске органи-
зације у Хрватској. Иницијатива за српски народни конгрес послала 
је 1. јула 1997. допис ССО-у и ЗВО-у у којем се наводи да “у садашњем 
тренутку нема одговарајућих увјета за формирање кровног институ-
та српског народа у Хрватској”. Допис је потписала потпредсједница 
Иницијативе Драга Солар.

Позив на Конститутивну скупштину Српског народног 
вијећа ССО и ЗВО послали су 14. јула, сазвавши је за 19. јула у 11 сати 
у просторијама СКД “Просвјете” у Прерадовићевој 18/1. Скупштина 
је започела формирањем радних тијела, а у радно предсједништво 
изабрани су Милош Војновић (предсједник, Вуковар), Растко Барбић 
(Дубровник), Милена Северовић-Гашпарић (Копривница), Јовица 
Вучинић (Карловац) и Зоран Станковић (Ријека). Записничар је 
био Жељко Црнојевић, овјеровитељи записника Душан Радаковић 
и Стево Станивуковић. У мандатни одбор изабрани су Даринка 
Јањанин (предсједница, Ријека), Марко Поповић (замјеник, 
Загреб), Ђуро Подунавац (Тења), Стево Станивуковић (Загреб) 
и Мирко Рашковић (Книн). На сједницу је био позван Радован 
Панков, министар у влади Републике Србије за везе са Србима 
изван Србије, али није могао доћи, па је његово писмо прочитано. 
Реферат о циљевима оснивања, начелима дјеловања и конституцији 
СНВ-а с образложењем приједлога Акта о конституирању поднио је 
Милорад Пуповац у име ССО-а и Иницијативног одбора. Нагласио 
је нестраначки карактер управо настајуће организације, устврдио 
да би то требало бити мјесто гдје ће Срби у Хрватској координирати 
своје различите интересе и потребе, постизати минимум сугласности 
и савјетовати се о томе како да рјешавају бројна питања и проблеме. 
СНВ је и савјетодавно и координативно тијело, облик етничке 
националне самоуправе Срба унутар Хрватске, уједно и најбољи 
могући начин комуницирања с представницима власти, матичне 
државе и других дијелова српског народа, укључујући и дијаспору 
широм свијета.

За предсједника Српског народног вијећа изабран је Милорад 
Пуповац, а за потпредсједнике Светозар Ливада, Стеван Бањанин, 
Милош Војновић и Светозар Стојковић. У Надзорни одбор изабрани 
су Никола Јарчевић (предсједник), Жарко Борчић (потпредсједник), 
Драган Јовановић, Чедо Продановић и Јован Вучинић. Предсједник 
Скупштине био је Милорад Ненадовић. Уз остало, СНВ-у је било важ-
но нагласити повијесни слијед, односно низ одлука који започиње 
крајем 17. стољећа у вријеме Хабсбуршке Монархије, а завршава 
с одукама ЗАВНОХ-а, које се односе и на раздобље након Другог 
свјетског рата. Ти документи не потврђују само вишестољетно по-
стојање Срба у Хрватској, него и вишестољетну традицију српске 

▶
Факсимил 
УНТАЕС-ове 
објаве с Писмом 
Владе Републике 
Хрватске о 
довршењу мирне 
реинтеграције из 
јануара 1997.
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самоуправе с правом на одржавање народних и црквених сабора 
и других видова народног представништва. На цијелом том низу 
докумената, записаном и у Акту о оснивању и у Статуту, СНВ је хи-
сторијски утемељен. Статутом је СНВ дефиниран као “удруга која 
окупља Србе у Републици Хрватској и дјелује као савјетодавно и ко-
ординативно тијело, односно као вијеће српске етничке заједнице 
у Републици Хрватској”. Правно исходиште СНВ-а налази се у поје-
диним чланцима Устава, чланцима Уставног закона о људским пра-
вима и о правима етничких и националних заједница Републике 
Хрватске, чланку 9. Писма Владе Републике Хрватске о довршењу 
мирне реинтеграције те у низу међународних аката о људским пра-
вима и слободама, односно правима етничких и националних зајед-
ница или мањина којих је Хрватска била потписница и који чине 
дио њеног правног поретка.

Прва сједница предсједништва Српског народног вијећа 
одржана је 12. и 13. септембра 1997. у Радничком дому у Вуковару. 
Присуствовало је 24 од 27 делегата. На тој је сједници постављена 
унутарња организација СНВ-а. Основано је седам одбора: за пи-
тања повратка избјеглих и расељених лица; за привреду, обнову 
и развој; за културу, просвјету и вјерска питања Срба у Републици 
Хрватској; за везе са Србима изван Републике Хрватске; за питања 
уставно-правног положаја и остваривања грађанске и националне 
равноправности Срба у Републици Хрватској; за избор и именовања 
те за називе мјеста, улица, тргова и јавних установа. Формиран је и 
Секретаријат у који су уз предсједника и четири потпредсједника 
СНВ-а ушли Бранко Јуришић, Драгољуб Орловић, Шпиро Лазини-
ца и Никола Иванчевић као секретар Секретаријата.

Теме о којима се расправљало још на првој сједници обиље-
жит ће активности СНВ-а у првих неколико година, а неке ће остати 
трајне. На сједници се расправљало о повратку избјеглих и прогна-
них Срба и питању мировног процеса под управом УНТАЕС-а, који је 
трајао до 15. јануара 1998. године. Важне теме биле су и право на шко-
лску и културну аутономију Срба у Хрватској, као и незадовољавајуће 
стање у погледу непровођења Писма споразума између Министар-
ства просвјете и шпорта и образовног система УНТАЕС-а, због чега 
је ЗВО иницирао питање одговорности министрице Љиље Вокић. 
Тема је била и службена употреба српског језика и ћириличног писма, 
о чему је усвојен засебан акт који је уједно и основа за покретање ини-
цијативе за законско уређење права Срба на употребу језика и писма. 
Расправљена су и статусна питања, питања власништва, поврата имо-
вине, стамбеног права, као и социјална и економска питања везана за 
радни стаж, мировине и запослење. Предсједник Републике Фрањо 
Туђман писмом је 23. септембра обавијештен о оснивању Српског на-
родног вијећа и о томе да је одржана прва сједница предсједништва 
СНВ-а. У то доба завршетка процеса мирне реинтеграције сурадња с 
представницима власти, која је укључивала и састанке с Туђманом, 
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била је редовита и честа. Туђман је због улоге у мирној реинтеграцији 
хтио одликовати СДСС, СНВ и ЗВО, али је на крају закључено да би 
било боље да им се додијели плакета. Учесталост сусрета потврђује и 
долазак Весне Шкаре Ожболт, која је била и предсједница Национал-
ног одбора за остваривање Програма успоставе повјерења, убрзаног 
повратка и нормализације живота на ратом страдалим подручјима 
Републике Хрватске, као и потпредсједника Националног одбора 
Ивице Вркића на другу сједницу предсједништва СНВ-а, која је одр-
жана 14. октобра 1997. у Загребу.

Убрзо након оснивања започео је дуготрајан процес регистри-
рања СНВ-а, али и ЗВО-а. СНВ дуже није регистриран иако је де фак-
то постојао. Организације чланице Српског народног вијећа биле 
су: Савез српских организација (Загреб), Заједничко веће општина 
(Вуковар), Српско културно друштво “Просвјета” (Загреб), Српски де-
мократски форум (Загреб), Самостална демократска српска странка 
(Вуковар), Заједница Срба Ријека, Заједница Срба Истра (Пула), Де-
мократски форум Барање (Бели Манастир) и Удружење прогнаних, 
избјеглих и расељених лица Срба из Хрватске (Вуковар). Поступак 
регистрације одужио се и због спора око тога како регистрирати ор-
ганизацију. Заједничко веће општина и Српско народно вијеће на-
стали су на темељу Ердутског споразума и Писма Владе Републике 
Хрватске о довршењу мирне реинтеграције Вијећу сигурности УН-а 
те су представници СНВ-а сматрали да су то организације чији статус 
произлази из међународних уговора, због чега требају бити трети-
ране као организације суи генерис и тако регистриране, као облик 
мањинске самоуправе, а не као остале удруге.

Српско народно вијеће још је 30. јула, седам дана након ос-
нивачке скупштине, обавијестило Владу о свом оснивању и навело 
да очекује “да Влада Републике Хрватске одлучи на који начин ће 
се остварити пуни правни субјективитет Вијећа (за то је по нашем 
мишљењу потребно доношење одговарајућег акта), а што је предувјет 
да би конституирано Вијеће могло функционирати (отварање рачу-
на за финанцирање рада Вијећа и осигуравање свих других претпо-
ставки за легално функционирање Вијећа)”. Министарство управе 
доставило је 8. октобра 1997. одговор потпредсједници Владе Љерки 
Минтас Ходак у предмету остваривања правног субјективитета Срп- 
ског народног вијећа. Министарство је навело да СНВ није правна 
особа у смислу Закона о политичким странкама, Закона о закладама 
и фундацијама и Закона о удругама. Статутом прописана надлежност 
те чланство СНВ-а, навело је Министарство, “упућује на могућност 
оснивања Вијећа као удруге сукладно Закону о удругама”. Министар-
ство је сугерирало да се одржи оснивачка скупштина према Закону о 
удругама након које се СНВ у складу са законским одредбама може 
регистрирати као удруга. Уред за законодавство доставио је СНВ-у 21. 
октобра 1997. допис у којем наводи да се из садржаја Акта о консти-
туирању и одредби Статута може уочити да Српско народно вијеће 

▶
Оснивачка 
скупштина 
Заједничког 
већа општина 
у Вуковару 
23. маја 1997.
Јован Бамбурач, 
Милорад Пуповац, 
Милош Војновић 
и Војислав 
Станимировић
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“начином како је основано и уређено нема правни положај нити јед-
не врсте правних особа у Републици Хрватској”. Дакле, СНВ правну 
особност може стећи ако се регистрира према одредбама Закона о 
удругама, а може и тако да се посебним законом уреди оснивање “од-
говарајућих и координативних тијела припадника етничких и нацио-
налних заједница или мањина у Републици Хрватској”.

Уред за законодавство закључио је да је много погодније и 
брже СНВ регистрирати према одредбама Закона о удругама. По-
ступак регистрације настављен је и у 1998. години. Влада је затра-
жила да СНВ писмено достави који су то елементи његове посеб-
ности у односу на могући правни статус Вијећа сукладно одредба-
ма Закона о удругама. У одговору Влади, односно потпредсједници 
Минтас Ходак, наведено је да СНВ (а исто вриједи и за ЗВО који је у 
то доба имао идентичне проблеме с регистрацијом) није формиран 
као “облик добровољног удруживања грађана и правних особа”, него 
на основу права утврђеног документима највише власти у држави 
те да састав СНВ-а и ЗВО-а не чине самоиницијативно удружени 
појединци и правне особе, него изабрани вијећници. Правни статус 
СНВ-а и ЗВО-а треба бити уређен тако да одражава њихову посебну 
улогу као институција мањинске самоуправе, а с обзиром на то да 
те организације не спадају ни у једну од постојећих правних катего-
рија, у СНВ-у сматрају да се њихов правни статус мора регулирати 
посебним законским рјешењем. Проблем се може ријешити и допу-
ном Уставног закона који регулира права националних мањина или 
допуном Закона о локалној самоуправи.

Због неријешеног правног статуса СНВ-а предсједнику Туђ-
ману је 28. јуна 1998. упућено још једно писмо. Наведено је да СНВ 
де факто дјелује на основи Писма Владе Републике Хрватске о до-
вршењу мирне реинтеграције Вијећу сигурности УН-а, а де јуре на 
темељу регистрацијског субјективитета Савеза српских организа-
ција који је прије оснивања СНВ-а био регистриран као удруга. Туђ-
ман је обавијештен и да је Влади предложено да се статус СНВ-а (као 
и ЗВО-а) умјесто посебним законом регулира одлуком, што Влада 
није спремна учинити. Туђману је предложено да обје организације 
буду регистриране као установе суи генерис јер не одговарају дефи-
ницији удруга грађана. Писмо Туђману заједнички су потписали 
Милорад Пуповац, који је био заступник у Заступничком дому Са-
бора, и Војислав Станимировић и Јован Бамбурач, заступници у 
Жупанијском дому Сабора. Крајем године одлучено је да се СНВ 
ипак регистрира на темељу Закона о удругама. У захтјеву за упис у 
Регистар удруга као оснивачи су редом наведени: Милорад Пуповац, 
Јован Бамбурач, Војислав Станимировић, Симо Рајић, Раде Булат, 
Слободан Узелац, Татјана Олуић-Мусић, Милорад Ненадовић, Све-
тозар Стојковић и Стеван Бањанин. Основна изградња организације 
заокружена је именовањем Јована Вејновића за секретара СНВ-а 28. 
марта 1998. године.

◀
Оснивачка 
скупштина Српског 
народног вијећа у 
дворани “Просвјете” 
у Загребу 19. јула 
1997. (Фото: Никола 
Цетина)
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СНВ је имао и конкуренцију, што је посљедица политичких 
односа унутар српске заједнице. Министарство управе 18. јануара 
1999. године издало је, наиме, рјешење којим се одобрава упис удруге 
Народно вијеће Срба (НВС). Предсједник удруге био је Милан Ђукић, 
главни тајник Веселин Пејновић, обојица заступници Српске народ-
не странке у Сабору, а идеја је била да НВС буде кровна организација 
Срба у Хрватској. Регистрација НВС-а била је брза, обављена у мање 
од мјесец дана од оснивачке скупштине која је одржана 20. децембра 
1998. године, но та организација није остварила своје амбиције. Ми-
нистарство управе је рјешење којим је одобрен упис Српског народног 
вијећа као удруге донијело 9. априла 1999. године.

Раздобље до завршетка мирне реинтеграције означено је 
оптимизмом везаним за полагану обнову међуетничког повјерења, 
почетак повратка српских избјеглица (који се ипак одвијао уз големе 
потешкоће), те потписивање Споразума о нормализацији односа са 
Савезном Републиком Југославијом. Чинило се да наступа доба нове 
политике. Повратак људи доносио је и увјете за судјеловање у власти 
на локалној разини, што се од локалних избора 1997. године постепе-
но почело и остваривати. Теме којима се СНВ бавио од самог почетка 
биле су бројне, захтјевне и тешке: реинтеграција, повратак, поврат 
имовине, обнова, образовање, социјална и статусна питања, мањин-
ска самоуправа, мањинско представништво, судјеловања у тијелима 
власти. Све те активности реализирале су се у скромним увјетима. 
СНВ је испрва имао једну просторију у Прерадовићевој 18 у Загребу, 
потом више просторија на истој адреси, што је у том тренутку, крајем 
1990-их, био голем напредак, а убрзо се почео селити на различите 
адресе у Прерадовићевој и Гајевој улици те Илици. Доба оптимизма 
није дуго трајало. Убрзо након завршетка мирне реинтеграције 15. 
јануара 1998. и одласка УНТАЕС-а, СНВ, СДСС и ЗВО су заједнички 
констатирали да је дошло до озбиљног и забрињавајућег застоја у об-
нови повјерења, реинтеграцији људи, двосмјерном повратку и укупној 
нормализацији. Закључено је да је само неколико тједана након одла-
ска УНТАЕС-а угрожено право Срба на останак у источној Славонији. 
Лоша атмосфера манифестирала се према водећим људима СНВ-а и у 
крајевима изван Подунавља. Примјерице, челници СНВ-а су у Хрват-
ској Костајници након састанка с начелником гађани јајима, а у Кни-
ну их је група грађана гађала боцама.

СНВ се од оснутка бавио и питањем медија, како оних који 
су већ постојали, попут Идентитета и Бијеле пчеле, тако и оних које 
се намјеравало покренути. Већ на првој сједници предсједништва 
СНВ-а у расправи о медијима закључено је да у питању штампе “напо-
ри требају бити усмјерени на то да осигурамо најприје седмично изла-
жење једног листа за цијели простор Републике Хрватске који би се у 
коначници трансформирао у дневне новине”. Формирана је и радна 
група која се бавила разрадом цјеловите концепције српских медија, 
а сурађивала је и с одбором ЗВО-а надлежним за медије. У групи су 

▶
Повратак избјеглих 
Срба у Крбавицу у 
априлу 1997. 
(Фото: Игор Гало)
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били Милан Трбојевић, Милорад Новаковић, Борис Рашета, Татја-
на Олуић-Мусић, Драган Петровић и Богдан Ркман. На тој сједници 
предсједништва зачете су Новости. Средином јуна 1998. Милан Тр-
бојевић поднио је извјештај о извршењу пројекта “Новости – недељни 
информативни лист Срба у Хрватској”. Дефинирани су уређивачка 
концепција и организација, а за главног уредника одређен је Милан 
Трбојевић. Сједиште листа било је у Вуковару, с дописништвом у За-
гребу. У јулу је Новостима одобрена финанцијска дотација Владе у из-
носу од 800.000 куна, а први број листа изашао је 17. децембра 1999. 
године, тједан дана након смрти Фрање Туђмана.

Година 1998. је и година организацијског снажења Српског 
народног вијећа. Оснивају се мјесни одбори, а посебан нагласак је на 
сјеверној Далмацији, Кордуну и Банији. СНВ се бавио и изборним 
законодавством. Према закону који је био на снази на изборима 
1995. године, представници Срба у Хрватској бирали су три своја 
представника у Сабор. При истеку мандата тог сазива Сабора почело 
се расправљати о новом, битно другачијем изборном закону у скло-
пу којега се намјеравало преуредити и мањинско представништво. 
СНВ, чији је предсједник Пуповац уједно био и саборски заступник, 
доставио је Сабору 11. марта 1999. Приједлог начела за избор заступ-
ника српске националне мањине. Предложено је да Србима у Са-
бору буде осигурана пропорционална заступљеност, уз позитивну 
дискриминацију у остваривању изборног права. Припадници срп- 
ске националне мањине своје би представнике бирали у посебној 
изборној јединици која би обухваћала цијелу државу, а гласало би се 
за листе кандидата, не за појединачне кандидате. Предложено је и 
да се осигура пропорционална заступљеност припадника српске на-
ционалне мањине у тијелима државне власти. Свијест о могућности 
смањења броја заступника изражена је и у Декларацији о положају 
и перспективама Срба у Републици Хрватској СНВ-а из маја 1999. 
године. У њој је наведено да се унапријед одбија могућност смањења 
броја заступника, а инзистира се и на утврђивању јасних критерија 
за одређивање њихова броја. Декларација констатира три голема 
изазова. Први је наставак конституирања Срба као новонастале 
мањине и интеграције Срба у хрватско друштво као грађана једна-
ких у правима и обавезама. Други је изазов економске и демократске 
обнове цјелине Хрватске у складу с потребама свих њених грађана 
без обзира на њихову националну, вјерску, идеолошку или социјалну 
припадност. Трећи је изазов престанка ратних страхота у Србији и 
Савезној Републици Југославији (Декларација је усвојена у вријеме 
НАТО бомбардирања СРЈ) и њихово конституирање у стабилне и 
демократске државе интегриране у оквире међународне заједнице.

Ситуација с изборним законом развијала се супротно од 
жељеног и договореног. Три заступника српске мањине у Сабору, 
Јован Бамбурач, Милорад Пуповац и Војислав Станимировић, 
писали су 12. октобра предсједнику Туђману и упозорили га да се, 

◀
Извјештај 
о састанку 
представника 
Српског 
народног вијећа 
и Заједничког 
већа општина с 
предсједником 
Фрањом Туђманом 
(Вечерњи лист, 7. 
децембра 1997.)
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успркос ономе што је он рекао на састанку 12. маја, а то је да се права 
српске заједнице у погледу представљености не смију дирати, до-
гађа управо супротно: према приједлогу закона број заступника се 
смањује с три на једног. Такав закон је и усвојен и на парламентар-
ним изборима у јануару 2000. године Срби у Хрватској бирали су 
једног заступника у Сабор.

На изборима 2000. године промијењена је власт, но проблеми 
су остали стари. Након непуних десет година ХДЗ је изгубио власт, а 
изборни побједник била је коалиција СДП-а и ХСЛС-а која је форми-
рала већину с коалицијом што су је чиниле још четири дотад опози-
цијске странке, ХСС, ХНС, ЛС и ИДС. Главни разлози пораза ХДЗ-а 
били су лоша економска ситуација у земљи и огорченост због бахатог 
и расипног понашања власти, раширене корупције и озбиљног де-
мократског дефицита узрокованог аутократским начином владања 
који је Хрватску довео на руб међународне изолације, проузрочивши 
застој у приступању европским интеграцијама. Од нове владе у којој 
је најважнија карика био СДП, који је дао и новог премијера Ивицу 
Рачана, очекивало се да земљу заокрене према пуној демократској 
транзицији и европским интеграцијама, да раскине с аутократским 
начином управљања, створи слободнију атмосферу у друштву те по-
ради на рјешавању економских питања, као и насљеђа рата. Након 
смрти Фрање Туђмана, политичка промјена догодила се и на пози-
цији шефа државе, кад је у јануару 2000. за предсједника Републике 
изабран Стјепан Месић, у првој половици 1990-их блиски Туђманов 
сурадник, а потом политички противник и снажан критичар Туђма-
на и његовог ХДЗ-а. Успркос демократском заокрету који је тада на-
прављен, питање положаја и статуса националних мањина није било 
међу приоритетима нове власти.

СНВ је у марту 2000. послао писмо предсједнику Владе Иви-
ци Рачану. Изражено је задовољство Рачановом изјавом о поврат-
ку избјеглица. СНВ је новог премијера подсјетио да је цијела 1999. 
година изгубљена у погледу реализације Програма повратка, упо-
зоривши на неприхватљив положај повратника, на лоше стање и 
односе у повратничким срединама. Највећа је препрека повратку 
био поврат имовине, што је било у рукама Владе, локалне управе 
и самоуправе. Стамбене комисије нису ријешиле ни пет посто за- 
хтјева, у Книну је од 600 захтјева за поврат имовине ријешено њих 
мање од десет. До маја 2002. године у Хрватску се вратило 91.115 
Срба, поврат имовине био је мукотрпан и спор, а управо је он срж 
одрживог повратка. Почетком 21. стољећа положај Срба у Хрват-
ској био је битно другачији неголи 1991. године уочи избијања рата. 
Према попису становништва из 1991. у Хрватској је живјело 581.663 
Срба, што је био удио у укупном становништву од 12,5 посто. Десет 
година касније удио Срба сведен је на 4,54 посто, у апсолутној бројци 
на 201.631. То је било тек нешто више од трећине предратног броја. 
Истодобно, цијела подручја на којима су Срби раније творили знатан 

▶ 
Допис Савеза 
српских 
организација 
предсједнику Владе 
РХ Златку Матеши 
о намјери оснивања 
СНВ-а од 27. јуна 
1997.
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Допис Савеза српских организација 
управитељу УНТАЕС-а Жак Пол 
Клајну о намјери оснивања СНВ-а од 
27. јуна 1997.
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◀ 
Допис тројице 
српских заступника 
предсједнику 
Фрањи Туђману  
о проблемима  
са статусом ЗВО-а  
и СНВ-а од  
28. јуна 1998.

удио у становништву (Далмација, Лика, Кордун, Банија, дијелови 
Славоније) била су готово испражњена. Добна структура поврат-
ника била је таква да су Срби у Хрватској постали веома стара на-
ционална заједница.

Године 2000. Српско народно вијеће биљежи важно међуна-
родно постигнуће – примљено је у Федералну унију европских нацио-
налности (ФУЕН), највећу и кровну организацију која окупља органи-
зације изворних европских националних мањина, а блиско је повеза-
на с Вијећем Европе. Велика тема за СНВ у раздобљу 2000. – 2003. 
био је Уставни закон о правима националних мањина, као нови про-
пис којим се намјеравало регулирати та питања. У септембру 1995. 
Сабор је суспендирао 42 од 65 чланака дотадашњег Уставног закона о 
људским правима и слободама и о правима етничких и националних 
заједница или мањина у Републици Хрватској, и то оне чланке који 
се односе на посебна права мањина које су према попису становни-
штва из 1991. имале осам или више посто у становништву Хрватске. 
Јасно је да је ријеч једино о Србима. Суспензија тих одредби требала 
је трајати до објаве резултата првог сљедећег пописа становништва. 
Суспендиране одредбе односиле су се на формирање и устрој засебних 
котарева, њихово финанцирање и оснивање Суда за људска права. 
Одредбе су суспендиране убрзо након Војно-редарствене операције 
“Олуја” и тадашњег егзодуса Срба из Хрватске. Већ у мају 2000. СНВ 
је основао радни и експертни тим за израду приједлога измјена и 
допуна Уставног закона. На челу тима био је Симо Рајић. У мају је 
послано писмо потпредсједници Владе Жељки Антуновић, такођер 
због незадовољства предложеним измјенама Уставног закона. О 
томе да измјене нису прихватљиве српској заједници у поступку и у 
садржају обавијештен је и предсједник Сабора Златко Томчић. Изра-
да и усвајање Уставног закона су се отегли, а СНВ је био незадовољан 
јер се о правима мањина одлучивало такорећи без мањина и без ра-
зумијевања мањинских права. Много пријепора изазвале су предло-
жене одредбе о мањинском представништву у Сабору. Генерална је 
оцјена била да се угрожава политичко представништво мањина, да 
их се покушава “утопити” у страначко политичко представништво, 
да се супротно међународно преузетим обавезама дотадашња права 
мањина мијењају и умањују.

Лоши односи СНВ-а и тадашње власти, како због начина изра-
де и садржаја Уставног закона, тако и због веома спорог рјешавања 
проблема српске заједнице, јасно су изражени у Програмској оријен-
тацији 2002. – 2006., усвојеној на Другој редовној изборно-про-
грамској скупштини СНВ-а, одржаној 29. јуна 2002. У документу 
од 29 точака наводи се да се Уставни закон о правима националних 
мањина ради у тајности, при чему нису конзултирани ни експерти 
ни представници мањина и њихових организација. Закључено је да 
етноцентрична власт жели подвајати и изазивати сукобе између 
мањина те да је за “СНВ повратак приоритет којега Влада у пракси 
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▶
Крајем 1999. 
Српско народно 
вијеће покренуло 
је тједник Новости 
који се бесплатно 
дистрибуирао 
припадницима 
српске заједнице 

на различите начине подређује својој имиграцијској политици уоб-
личеној још из времена апсолутне владавине ХДЗ-а”. Незадово-
љство влашћу предвођеном СДП-ом јасно је изражено и поруком: 
“Ми ћемо се супротставити таквој политици и разголитити лаж-
ним социјалдемократским перјем одјенуте носиоце десничарске 
антимањинске политике.” Уставни закон о правима националних 
мањина у нешто мање лошем, али и даље незадовољавајућем обли-
ку, усвојен је у децембру 2002. године.

Новим Уставним законом зајамчена је равноправна службе-
на упораба језика и писма припадницима националних мањина 
у јединицама локалне самоуправе у којима чине најмање трећину 
становника, а регулирана су и многа друга образовна, културна, 
вјерска и политичка права. Припадницима националних мањина 
којих у становништву Хрватске има више од 1,5 посто зајамчено је 
најмање једно, а највише три заступничка мјеста у Сабору. Пред-
виђени су избори за вијећа и представнике националних мањина, 
уређено је под којим увјетима је могуће оснивати координације 
вијећа националних мањина, а основан је и Савјет за националне 
мањине, тијело које чине представници мањинских вијећа и орга-
низација те саборски заступници свих националних мањина.

Установљење локалних и жупанијских мањинских вијећа, 
као тијела с изборним легитимитетом и законским овластима 
за бављење темама од интереса за националне мањине, спада у 
одредбе Уставног закона које су биле посебно важне за будуће дје-
ловање Српског народног вијећа. Од тог времена СНВ почиње дје-
ловати као национална координација вијећа и представника српске 
националне мањине за подручје цијеле Републике Хрватске. Први 
избори за вијећа и представнике националних мањина одржани су 
у прољеће 2003. године, када је српска заједница на разини опћи-
на, градова и жупанија бирала 3080 представника и вијећника. На 
изборе је изашло 10,44 посто уписаних бирача, али је због несређе-
них бирачких пописа стварни одазив био већи. Предсједништво 
СНВ-а о изборима је расправљало 13. јуна. Закључено је да су оства-
рени увјети за конституирање вијећа на разини 11 жупанија те пред-
ставника у једној жупанији. Изабрана вијећа представљају 166.185 
припадника српске заједнице у Хрватској, односно њих 82,42 посто. 
СНВ се на изборима потврдио као средишња организација Срба у 
Хрватској. Његови кандидати освојили су 86 посто вијећничких 
мандата на разини жупанијских вијећа. Тај успјех омогућио је да 
изабрана жупанијска вијећа, према одредбама Уставног закона, 
склопе 24. маја 2004. у Загребу споразум којим је Српско народно 
вијеће установљено као национална координација вијећа српске 
националне мањине у Хрватској, чиме је и формално добило статус 
кровне српске мањинске организације.
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2003. — 
2007.

Нови се политички заокрет у 
Хрватској догодио након парла-
ментарних избора одржаних у 
новембру 2003. године, на којима 
је релативни побједник био ХДЗ 
под водством новог предсједника 
Иве Санадера. Крајем децембра 
формирана је Влада којој је на 
челу био Санадер, а парламентар-
ну подршку дала јој је и Самостал-
на демократска српска странка 

која је освојила сва три заступничка мјеста резервирана за Србе. За-
ступници српске националне мањине постали су Војислав Станими-
ровић, Ратко Гајица и предсједник СНВ-а Милорад Пуповац, а СДСС 
је са Санадером као мандатаром за састав Владе склопио споразум 
о сурадњи. Био је то почетак новог замаха, новог побољшања односа 
и атмосфере у друштву, што се осјетило и на међунационалним од-
носима и на положају Срба у Хрватској. Традиционални Божићни 
пријем СНВ-а постао је 6. јануара 2004. године друштвено и поли-
тички итекако пожељно мјесто. Пријем је одржан у просторијама 
загребачког пододбора “Просвјете”. Први пута на пријем су дошли 
највиши државни дужносници: предсједник Владе Иво Санадер, 
предсједник Сабора Владимир Шекс, министар вањских послова 
Миомир Жужул и министар културе Божо Бишкупић. Пријем је за-
памћен по томе што је Санадер изговорио православну вјерску пору-
ку “Мир Божји, Христос се роди”. Традиционална божићна честитка 
упућена од премијера католичке вјере у нормалним околностима не 
би требала бити интерпретирана као ништа друго него акт грађан-
ске пристојности и љубазности. Међутим, у ситуацији каква је била 
до 2004. године и која је била накалемљена на рат, злочине и мржњу 
из 1990-их, та је Санадерова изјава у јавности била третирана као 
симболичка точка преокрета и почетак новог, бољег раздобља.

Симболичку точку преокрета требало је претворити у ствар-
ну. Важну функцију у томе имао је заједнички посјет Иве Санадера, 
Милорада Пуповца и Соломона Пасија, министра вањских посло-
ва Бугарске, која је тада предсједавала Организацијом за европску 
сигурност и сурадњу (ОЕСС), селима задарског залеђа Земунику, 
Биљанама Доњим и Буковићу, у која су се враћали Срби, те Бенко-
вачком Селу у којем су живјели досељени Хрвати. Обиђено је више 
српских повратничких породица. Санадер је од досељених Хрва-
та у Бенковачком Селу тражио да буду толерантни према Србима 
јер је будућност Хрватске у помирењу и толеранцији. Посјет је за-
памћен и по још једној симболички снажној фотографији, наста-
лој у Биљанима Доњим, на којој Санадер и Пуповац заједно ломе 
погачу. Нови оптимизам биљежиле су и Новости чији су новина-
ри пренијели изјаву 78-годишњег повратника Милана Бијелића 

◀
Предсједник СНВ-а 
Милорад Пуповац и 
генерални секретар 
Јован Вејновић 
у разговорима с 
грађанима
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у Земунику Горњем који је рекао: “Да нисам задовољан, не бих се 
вратио, а највећа ми је радост што је дошао Санадер.” Јованка Мари-
чић из Биљана Доњих устала је у четири сата ујутро како би испекла 
погачу за важне политичке госте. Нова политика није била свима 
драга. На дан посјета селима задарског залеђа у Задру су осванули 
графити против водећих људи ХДЗ-а (“Калмета издајник, Санадер 
четник” и “Калмета четник”) који су демонстрирали да ће и нова 
фаза оптимизма и полета, како у српско-хрватским односима, тако 
и у српској заједници у Хрватској, бити тегобна.

Улазак СДСС-а у владајућу већину укључивао је и детаљан 
споразум. Његова прва точка тражила је од хрватских власти по-
штовање мултикултуралности, што је подразумијевало и обавезу 
смиривања реторике. Остали захтјеви српских политичких пред-
ставника односили су се углавном на постконфликтне теме као 
што су мјере везане за повратак избјеглих Срба, рјешавање стамбе-
ног питања, поврат и имовину. Дио споразума била је и досљедна 
примјена Уставног закона о правима националних мањина из 
2002. која је повлачила и већу правну сигурност за институције срп- 
ске заједнице, примарно за Српско народно вијеће и Заједничко 
веће општина. Цијели је споразум био артикулиран као нека врста 
“савеза за Европу”. Сматрало се да ће међуетничка сурадња омо-
гућити бржи приступ Хрватске Европској унији. Захтјеви српских 
представника притом су се поклапали с увјетима које је међуна-
родна заједница, тада особито активна преко Мисије ОЕСС-а, по-
ставила Хрватској. Ти увјети били су повратак избјеглица, пошто-
вање мањинских права, процесуирање ратних злочина, реформа 
правосуђа и полиције, медијско и изборно законодавство те развој 
цивилног друштва.

Како би сурадња била ефикаснија на оперативна мјеста у 
државним тијелима и институцијама именовани су представници 
српске заједнице, што је укључивало функције државног тајника за 
знаност и помоћника министара културе, развитка, пољопривре-
де, правосуђа, унутарњих послова, знаности и господарства. У 
првој години мандата Владе учињен је низ потеза који су требали 
сугерирати спремност Хрватске да се суочи с посљедицама рата. 
Предсједник Сабора Владимир Шекс на обиљежавању операције 
“Бљесак” споменуо је и злочине над Србима, а потпредсједница 
Владе Јадранка Косор примила је Душана и Гордану Зец, чији су ро-
дитељи Михајло и Марија те сестра Александра убијени у Загребу 
1991. Влада им је исплатила новчану помоћ, чиме је избјегла тужбу 
због одговорности за некажњено убојство, али је злочин који су над 
српском обитељи починили припадници резервног састава МУП-а 
на тај начин ипак уважен. Предсједник Републике Стјепан Месић 
заложио се за накнаду српским цивилним жртвама, а интензивно 
је посјећивао српске средине настојећи послати поруку сигурности 
и позивајући избјегле Србе на повратак. У првој половици 2004. 

▶
Премијер  
Иво Санадер на 
божићном пријему 
СНВ-а 6. јануара 
2004. (Фото:  
Ненад Јовановић)

Петер Семнеби  
и Милорад  
Пуповац у Сабору 
22. септембра 2004. 
(Фото: Хрватски 
сабор)
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◀
Конституирајућа 
сједница СНВ-а 
као националне 
координације 9. 
априла 2005. у 
Градској вијећници 
у Загребу (Фото: 
Ненад Јовановић)

регистрирано је нешто мање од 2600 повратака, а око 13 тисућа 
људи с рјешењем чекало је повратак и враћање имовине у којој је у 
том тренутку било смјештено око 11 тисућа Хрвата, досељених углав- 
ном из Босне и Херцеговине. Учињени су и знатни напори у нор-
мализацији односа Хрватске са Србијом и Црном Гором. У новем- 
бру 2004. потписан је Споразум о заштити права хрватске мањине 
у Србији и Црној Гори и српске и црногорске мањине у Републици 
Хрватској, који је Сабор потврдио идуће године. На различитим 
разинама организиран је низ међудржавних посјета који нису про-
лазили без одређених сумњи и тензија у јавности, али су имали и 
неке врло практичне аспекте, примјерице у успостави сурадње око 
питања несталих особа, лакших прекограничних путовања те кул-
турне и знанствене размјене.

Сљедећих пет година, захваљујући упорном раду на импле-
ментацији одредби Уставног закона о правима националних мањи-
на, одвија се процес даљње изградње Српског народног вијећа у 
снажну кровну институцију српске националне мањине у Хрват-
ској. Први значајан корак на том путу било је споменуто консти-
туирање жупанијских, градских и опћинских вијећа националних 
мањина које су локалне власти дотад у великом броју средина оне-
могућавале или отежавале. Како је на првим мањинским избори-
ма у мају 2003. било изабрано мање од пола предвиђених вијећа, 
у фебруару 2004. одржани су допунски мањински избори, а након 
њих су се стекли увјети да Српско народно вијеће подузме сљедећи 
важан корак, односно да покрене поступак оснивања националне 
координације. Према Уставном закону било је потребно да јој при-
ступи више од половице жупанијских мањинских вијећа. Споразум 
о оснивању координационог тијела српске националне мањине на 
подручју Републике Хрватске свечано су 24. маја 2004. у Новинар-
ском дому у Загребу потписали предсједници 14 од укупно 18 изабра-
них жупанијских вијећа. На свечаности су били присутни саборски 
заступници СДСС-а, тадашњи државни тајник Слободан Узелац и 
помоћници министара из редова српске заједнице, челни људи срп- 
ских организација и представници бројних вијећа. Међу узвани-
цима су били изасланици хрватских и српских власти, предсједник 
Савјета за националне мањине Александар Толнауер, као и Петер 
Семнеби, шеф Мисије ОЕСС-а у Хрватској.

Семнеби је устврдио да су Срби у Хрватској формирањем ко-
ординације увелике напредовали у проведби Уставног закона. Пред-
сједник СНВ-а Милорад Пуповац истакао је да је формирање тијела 
мањинске самоуправе наставак хисторијске праксе организирања 
Срба у Хрватској, али и посљедица Ердутског споразума и Писма 
Владе Републике Хрватске о довршењу мирне реинтеграције. “Срп- 
ска мањина је прва у Хрватској која на државној разини оснива 
такво тијело. Још немамо прави одговор како постићи да наш глас 
буде препознат и прихваћен па се вијећа националних мањина могу 



5150 CHB / SNV 25 CHB / SNV 25

чинити сувишнима, но она ће убудуће бити пресудна”, оцијенио је 
Пуповац. Позвавши се на Уставни закон, најавио је да ће се одреди-
ти и симболи српске националне мањине: химна, застава и грб. То 
је у идућим данима изазвало велики одјек у јавности, уз негативне 
реакције с деснице, па и упозорења из Владе на “пребрзи” темпо. 
Споразум је предвиђао да се кровно координацијско тијело устано-
ви на оснивачкој сједници у року од 30 дана, а за њезину је припрему 
био задужен тадашњи секретар СНВ-а Давид Орловић. Трансфор-
мација СНВ-а у националну координацију вијећа догодила се ипак 
годину дана касније, а у међувремену су споразуму приступила још 
три жупанијска вијећа.

Свечана конституирајућа сједница Српског народног вијећа 
– националне координације вијећа српске националне мањине у Ре-
публици Хрватској одржана је 9. априла 2005. у згради загребачке 
Градске скупштине. Скуп су говорима поздравили представници 
државних тијела, других националних мањина, изасланици Србије 
и Босне и Херцеговине, Синиша Таталовић као изасланик пред-
сједника Месића и Милан Бандић, тадашњи замјеник загребачке 
градоначелнице. Прочитана је порука премијера Србије Војисла-
ва Коштунице, а подршку конституирању координације дали су и 
Хрватско национално вијеће и Демократски савез Хрвата Војво-
дине. За предсједника координације изабран је Милорад Пуповац, 
док су предсједници жупанијских вијећа постали потпредсједници 
Српског народног вијећа. Пуповац је најавио да ће се СНВ посветити 
имплементацији зајамчених права која се не остварују у бројним по-
дручјима, од запошљавања до партиципације у локалним властима. 
“Не формирамо координацију због власти, него због равноправно-
сти која нам се и даље ускраћује”, поручио је. На конституирајућој 
сједници одређена је народна црвено-плаво-бијела тробојница без 
додатних обиљежја као службена застава Срба у Хрватској, која ће 
се истицати уз заставу Републике Хрватске, док је питање грба и хи-
мне остављено за касније раздобље. Усвојен је нови Статут СНВ-а, а 
уз тијела организације формирано је и седам одбора: за избор, име-
новања и организацију; за људска права и Устав: за културу, вјеру и 
хисторију; за одгој, образовање и омладину; за повратак и обнову; за 
информирање, издаваштво и документацију те за сурадњу са Срби-
ма у другим земљама. С даљњим развојем организације програмске 
активности из надлежности тих одбора преузимат ће и проводити 
поједини одјели формирани унутар СНВ-а.

Уз бављење проблемима српске заједнице на терену најваж-
није активности СНВ-а усмјерене су на успоставу мањинских ин-
ституција предвиђених Уставним законом, како унутар српске 
заједнице, гдје је требало створити функционална локална и жупа-
нијска мањинска вијећа, тако и на свим разинама управе и власти 
у држави. Требало је, заправо, оживотворити цијели сустав мањин-
ске репрезентације који је дотад постојао само на папиру. СНВ сто-
га тражи да опћине, градови и жупаније осигурају прорачунска 

средства за рад мањинских вијећа на својим подручјима те позива 
на проведбу права на двојезичност у јединицама локалне самоупра-
ве у којима мањине чине најмање трећину становништва, али томе 
постоје значајни отпори локалних власти. Према попису становни-
штва из 2001. Срби су то право остварили у 21 опћини, но табле с 
латиничним и ћириличним натписима биле су постављене само у 
неколико њих. Уставни закон предвиђао је и обавезну заступљеност 
националних мањина у представничким и извршним тијелима 
опћина, градова и жупанија с више од пет посто припадника неке 
од мањина, као и пропорционалну заступљеност у тијелима право-
суђа, државне, регионалне и локалне управе према посебним зако-
нима, што је све требало имплементирати. Предсједништво СНВ-а 
у јулу 2005. одлучило је упутити захтјев Влади, Средишњем уреду за 
државну управу, Савјету за националне мањине и Мисији ОЕСС-а да 
се статути градова, опћина и жупанија ускладе с Уставним законом 
о правима националних мањина. Тај ће процес, уз стално инзисти-
рање СНВ-а, потрајати још неколико година.

Истовремено се развија и рад Савјета за националне мањине, 
новог кровног аутономног тијела свих националних мањина на др-
жавној разини које повезује њихове институције и интересе, а бави 
се цјеловитом мањинском проблематиком, покреће питања битна 
за националне мањине и сурађује с државним и локалним власти-
ма. Савјет чине сви саборски заступници националних мањина, пет 
представника националних мањина из стручних, културних, вјер-
ских и знанствених редова и удруга те седам представника мањин-
ских вијећа. Савјет је задужен још и за финанцирање и проведбу 
пројеката пријављених на програме културне аутономије нацио-
налних мањина. Средства за 2004. годину износила су 22 милију-
на куна, од чега се 5,8 милијуна куна односило на српску мањину, 
а готово два милијуна куна на пројекте СНВ-а, највише за тједник 
Новости. Та се средства из године у годину поступно повећавају, а 
стабилизирају се и прорачунска издвајања намијењена раду мањин-
ских координација и организација, што је био предувјет њиховог 
даљњег јачања и развоја.

Унаточ бројним позитивним помацима, 2004. и 2005. годи-
не међународне организације попут ОЕСС-а, Хјуман Рајтс Воча и 
Амнести Интернешенела упозоравају на етничку пристраност у 
суђењима за ратне злочине, али и значајна ограничења у повратку 
избјеглица. Истиче се да су Срби дискриминирани јер се на њих од-
носе скоро сви поступци за ратне злочине, уз огроман број покрену-
тих у одсутности, док се ријетки процеси за злочине почињене над 
Србима воде отежано и уз велике отпоре. Половица Срба ухапше-
них за ратне злочине 2002. били су недавни повратници. Масов-
нији повратак онемогућен је и због непризнавања станарских пра-
ва и проблема с повратом имовине, а биљеже се и многи напади на 
српске повратнике, укључујући каменовања кућа, премлаћивања и 
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поједина убојства. Те појаве доводе до повремених тензија између 
српских представника и власти. Скепсу српских организација и 
међународне заједнице изазива и питање споменика усташким 
политичким и војним дужносницима Мили Будаку у Светом Року 
и Јури Францетићу у Слуњу. Одлуком Владе они се 2004. уклањају, 
што олакшава добивање датума почетка преговора о приступању 
ЕУ-у. Показат ће се ипак да је недовољна сурадња с Хашким судом 
знатно успорила тај процес. Проблеме у реализацији мањинских 
права у својем извјештају 2005. потврђује и амерички Стејт Дипарт-
мент. Предсједник СНВ-а Милорад Пуповац, у то вријеме у контак-
тима са шефом мисије ОЕСС-а Семнебијем, премијером Санадером, 
министром мора, промета, туризма и развитка Божидаром Кал-
метом и другим Владиним дужносницима нарочито инзистира на 
рјешавању проблема приватне имовине, а Влада се обавезала да ће 
до аугуста 2005. сви објекти бити враћени власницима, чиме би то 
питање у главнини требало бити ријешено.

Успјех СДСС-а на локалним изборима 2005., особито у по-
вратничким подручјима, придонио је афирмацији српске заједни-
це на локалној разини, што је с друге стране изазивало нелагоду 
код дијела десно оријентиране јавности неспремне на укључивање 
Срба у политички живот. У изборном мјесецу забиљежени су фи-
зички напади у Далмацији и Загребу, гдје су жртве била и дјеца, а 
најпотреснији догађај било је убојство повратника Душана Видића 
у Карину Доњем које је остало неријешено. Према полицијским 
извјештајима број напада на особе српске националности или срп- 
ске организације удвостручио се у односу на 2004. годину. Прити-
сак међународне заједнице у контексту приступања Хрватске у 
чланство ЕУ-а резултирао је одређеним правосудним помацима. 
Покретање истраге против Бранимира Главаша због убојстава ср-
пских цивила у ратном Осијеку довело је до раскола у славонском 
ХДЗ-у. Хапшење одбјеглог генерала Анте Готовине омогућило је 
2005. отварање приступних преговора, иако са седмомјесечним 
закашњењем. Паралелно, саборска Декларација о антифашизму, за 
коју је гласала и већина ХДЗ-а, требала је најавити другачију праксу 
комеморирања Другог свјетског рата, а српске организације успјеле 
су дјеломично ријешити и дугогодишње питање мировина за особе 
српске националности које живе у Србији и БиХ. Те 2005. покрену-
та је и Српска православна опћа гимназија коју је у првој генерацији 
похађало десет ученица и ученика.

 Прогласивши 2006. “Годином Николе Тесле”, којем је као 
Србину споменик у Госпићу 1992. био миниран, а родна кућа у селу 
Смиљан девастирана, Влада је покренула уређење Меморијалног 
центра “Никола Тесла” у Смиљану. Свечано су га 10. јула 2006., 
на 150. обљетницу рођења великог изумитеља, отворили пред-
сједник Стјепан Месић, премијер Иво Санадер, предсједник Сабо-
ра Владимир Шекс и српски предсједник Борис Тадић, а амерички 
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амбасадор Роберт Брадтке прочитао је поруку о Тесли коју је Ме-
сићу послао предсједник САД-а Џорџ В. Буш. Теслину обљетницу 
СНВ користи како би јавност и кључне политичке факторе упозорио 
на чињеницу да велики број српских села и даље није прикључен 
на електроенергетски сустав. Станко Јанић, помоћник министра 
Калмете, уједно и предсједник СНВ-овог Одбора за повратак, обно- 
ву и социјално-економски положај Срба, у интервјуу Новостима 
предвиђа да ће реелектрификација српских села потрајати још пет-
шест година, но тај је посао на концу потрајао и пуно дуже. Забиље-
жено је и у “Теслиној години” више напада на повратнике, особито 
на задарском подручју, али су подузете и озбиљније активности на 
кажњавању починитеља. Иако у правилу врло споро и половично, 
у овом периоду рјешавају се још нека од дуготрајних питања, попут 
статуса радника творнице Борово, а ублажавају се и потешкоће око 
регулирања држављанства за особе српске националности. Кључно 
неријешено питање остаје, међутим, оно станарског права.

Српска заједница није само чекала да држава или међународ-
не институције ријеше повратничка питања, него су на томе радиле 
и њене организације, особито СНВ. Након осигуравања статуса на-
ционалне координације, СНВ се кадровски и организацијски осна-
жује развијањем Централног уреда с одјелима у Загребу и мреже 
сурадника у локалним срединама. Током 2006. СНВ оснива свој 
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Центар за развој и инвестиције који почиње пружати бесплатне 
савјетодавне услуге у повратничким срединама усмјерене на развој 
обитељских пољопривредних господарстава, покретање задруга и 
израду документације за многобројне пројекте руралног развоја. 
Центар је одржао и конференцију о обнови и стамбеном збриња-
вању, а повратничким задругама распоређено је и 30 трактора које 
је донирала Република Србија. Новоосновани Правни одјел СНВ-а 
почиње пружати бесплатну правну помоћ тисућама повратника у 
поступцима стамбеног збрињавања и остваривања имовинских и 
статусних права. Заједно са саборским заступницима национал-
них мањина тај одјел ради и на унапређењу надлежног законодав-
ства. Одјел за културу израђује фотодокументацију порушених спо-
мен-обиљежја и црквених објеката, покреће обнову уништених ан-
тифашистичких споменика и споменика жртвама фашистичког те-
рора у Србу и Јадовну те организира комеморације везане за ратна 
страдања Срба, значајне због ревизионистичких насртаја на теко-
вине Народноослободилачке борбе, као и раширеног негирања зло-
чина над Србима. У наредним годинама формират ће се календар 
с више од 30 различитих комеморација на државној, регионалној и 
локалној разини у организацији или суорганизацији СНВ-а те обно- 
вити и поставити још низ спомен-обиљежја у мјестима страдања 
Срба. Започиње се с издавањем књига и других публикација. СНВ и 
Српско културно друштво “Просвјета” оснивају тада и Архив Срба у 
Хрватској како би се спашавала, прикупљала и чувала грађа везана 
за прошлост Срба и дјеловање њихових институција, организација 
и истакнутих представника. Архив већ у првој години успоставља 
сурадњу с Хрватским државним архивом и почиње стварати влас-
тите фондове, библиотеку, хемеротеку и фонотеку.

Извјештај о раду СНВ-а за 2006. годину сумира главне дје-
латности организације у то вријеме. Повратак и реинтеграција 
активности су којима је посвећено изузетно много пажње и труда. 
Успостављена је стална и квалитетна сурадња с надлежним Мини-
старством мора, туризма, промета и развитка, а наводи се да су зна-
чајне промјене директна посљедица лобирања СНВ-а у координа-
цији са саборским клубом мањинских заступника и међународном 
заједницом. Остварен је видљив напредак у обнови и стамбеном 
збрињавању. У 2006. обновљено је више од пет тисућа кућа, до-
дијељено више тисућа хладњака, штедњака и комплета намјештаја, 
у току је обрада неколико тисућа захтјева за стамбено збрињавање 
бивших носилаца стамбеног права. Преостало је још 17 случајева 
заузете имовине, сви у Кистањама. Ради се на скраћењу поступака 
за стјецање држављанства на које је чекало око три тисуће поврат-
ника, док конвалидација радног стажа и даље остаје проблем. СНВ 
је успоставио сталну и редовну сурадњу с избјегличким удружењи-
ма која су примљена у Уреду предсједника, Влади и Министарству 
мора, промета, туризма и развитка. Напорима СНВ-а, СДСС-а и 

ОЕСС-а средства за реелектрификацију подигнута су у тој години с 
22 милијуна на 120 милијуна куна.

СНВ је, наводи се у том извјештају, врло често иступао у јав-
ности о свим битним питањима српске заједнице, а организиране 
су прес конференције о дискриминацији према Србима у програму 
стамбеног збрињавања, непризнавању цивилних жртава рата, за-
стоју у доношењу Закона о бесплатној правној помоћи те недовољ-
ној заступљености припадника националних мањина у тијелима 
државне и јавне управе. Закључује се да су се Новости потврдиле 
као водеће информативно гласило српске заједнице у Хрватској. 
Дистрибуирају се бесплатно путем мреже локалних вијећа српске 
мањине и српских организација, организација цивилног друштва 
и појединаца. Кроз интервјуе, репортаже, аналитичке и истражи-
вачке текстове Новости проблематизирају поврат заузете имовине, 
обнову кућа и инфраструктуре, процесе за ратне злочине у Хагу и 
Хрватској, реализацију уставних и законских мањинских права. 
Новости све више пишу о опћим политичким и друштвеним при-
ликама у Хрватској, с намјером да изађу из својеврсног “мањинског 
гета” те тако дају свој допринос пуној реинтеграцији Срба у хрватско 
друштво. Редакција је ојачана и боље опремљена, а размишља се о 
изласку листа на киоске, што ће се и остварити крајем 2009. године. 
Централни уред СНВ-а планира се оснажити како би постао кому-
никацијски и организацијски сервис мање развијеним жупаниј-
ским, градским и опћинским вијећима. Планира се његова даљња 
професионализација уз доношење пословника којим се дефинирају 
стручне службе. Размишља се и о оснивању штедне банке која би 
пружала финанцијску и логистичку подршку програмима обнове.

Након парламентарних избора 2007. обновљена је сурадња 
СДСС-а с владајућим ХДЗ-ом. Оцијењено је да је сурадња у претход-
ном мандату остварила око 75 посто циљева, а новим споразумом 
начелно су прихваћени сви захтјеви СДСС-а који су укључивали 
пропорционално запошљавање и двојезичност у складу с Уставним 
законом те прецизнију дефиницију статуса координација нацио-
налних мањина, што значи и Српског народног вијећа. Српска за-
једница од доношења Уставног закона није била задовољна што на-
ционалне мањинске координације нису у њему добиле правну особ-
ност и статус сталних тијела, него се оснивају посредно преко жупа-
нијских вијећа. СНВ, који се 1999. морао регистрирати као удруга, 
иако је 1997. утемељен на међународно потврђеном акту Владе, тај 
је проблем настојао ријешити од својег оснивања. Српско народно 
вијеће и Заједничко веће општина, чији је статус такођер било по-
требно уредити, притом нису били добровољна удружења грађана. 
Њихово је чланство произлазило из редовних мањинских избора у 
случају СНВ-а, односно редовних локалних избора у случају ЗВО-а, 
због чега правна форма удруге за њих није била адекватна. Друго 
важно питање било је оно увођења додатног гласа за националне 



5958 CHB / SNV 25 CHB / SNV 25

мањине. Како се сматрало политички проблематичним да додатни 
глас добије и српска мањина, јер је највећа и јер би то могло видљи-
вије утјецати на исход парламентарних избора, најављено је да ће 
се за њу тражити посебан модел. Ојачан статус заступника свих 
националних мањина у новој Санадеровој парламентарној већини 
потврђен је именовањем дотадашњег државног тајника Слобода-
на Узелца за потпредсједника Владе, уз поновно постављање низа 
стручних људи из редова националних мањина на виша дужноснич-
ка мјеста у министарствима и управама надлежнима за рјешавање 
мањинске проблематике. Осим Узелца, међу њима су и многи други 
долазили из Српског народног вијећа.

Почетак новог мандата убрзао је обнову и улагања у инфра- 
структуру у повратничким мјестима кроз нови Владин програм 
ревитализације и развоја руралних подручја у којем је и СНВ важан 
партнер. Исте године организирани су и други избори за вијећа и 
представнике националних мањина на којима СНВ има готово 
2000 кандидата и побјеђује свугдје осим у Истри и Вировитичко-
подравској жупанији. У жупанијским вијећима диљем земље 
СНВ добива преко 80 посто мјеста, иако је готово свугдје било 
конкуренције, а понегдје и врло оштре кампање. Одазив на 
мањинске изборе остаје низак, особито у великим градовима гдје 
је појачана нелагода од јавног декларирања припадника српске 
заједнице, због чега СНВ касније покреће информативне кампање 
којима настоји повећати видљивост мањинских избора и свијест 
о њиховој важности у српској заједници. Након избора обновљен 
је споразум жупанијских српских вијећа којим је потврђен статус 
СНВ-а као националне координације, што ће и убудуће бити случај 
након мањинских избора, који се организирају сваке четири године. 
Савјет за националне мањине потврдио је 2006. одлуку коју је СНВ 
претходне године донио о застави српске националне мањине, а на 
конвенцији СНВ-а у јуну 2007. изабрана је и службена химна Срба у 
Хрватској, тзв. републиканска варијанта “Боже правде”. СНВ у том 
периоду активно сурађује с међународном заједницом и српском 
заједницом на Косову у организацији њених институција. Нови 
генерални секретар СНВ-а 2007. постаје Александар Милошевић, 
а идуће године учињен је завршни корак у изградњи широке 
структуре организације

Водство СНВ-а одлучило је да ће 
31. маја 2008. први пут органи-
зирати Велику скупштину Српс-
ког народног вијећа, и то на 160. 
годишњицу Мајске скупштине у 
Сремским Карловцима, гдје су се 
српски представници предвође-
ни будућим патријархом Јосифом 
Рајачићем окупили и саставили 
захтјеве о аутономији унутар Ау-
стријског Царства. За одржавање 

Велике скупштине резервирана је Концертна дворана Ватрослава 
Лисинског у Загребу. Уз долазак 1682 вијећника из 20 жупанијских, 
62 градска и 70 опћинских вијећа био је то дотад највећи скуп иза-
браних представника Срба у Хрватској. Међу узваницима који су по-
здравили Велику скупштину СНВ-а били су хрватски предсједник 
Стјепан Месић, потпредсједник Владе Слободан Узелац, министар 
вањских послова Гордан Јандроковић, загребачки градоначелник 
Милан Бандић, предсједник извршног већа Војводине и изасланик 
предсједника Србије Бојан Пајтић, премијер Републике Српске Ми-
лорад Додик те изасланик Светог Синода СПЦ-а владика Лаврентије, 
а посебан гост био је и барун Петар Рајачић из обитељи значајног 
патријарха. Присутни су били и представници УНХЦР-а, ОЕСС-а, 
Европске комисије и амбасада Сједињених Држава, Русије, Велике 
Британије, Француске, Португала, Низоземске, Румуњске, Шпањол- 
ске, Србије и Босне и Херцеговине, свих српских организација и 
епархија СПЦ-а у Хрватској, избјегличких удружења, Срба из Сло-
веније, Мађарске и са Косова, представници Савјета за националне 
мањине, организација других националних мањина, невладиних ор-
ганизација из Хрватске и Хрватског националног вијећа из Србије.

Предсједник СНВ-а Милорад Пуповац у уводном је говору 
истакао да су се сви српски вијећници први пут окупили да промије-
не и унаприједе организацију како она не би била некоординирана и 
фрагментирана по вијећима, него вертикално повезана и усмјерена 
на сурадњу са свим српским институцијама које се баве различитим 
другим питањима од интереса за заједницу. Рекао је да се нису оку-
пили због властите гетоизације и искључености. “Окупили смо се да 
као организиран народ с јасном и чврстом институцијом можемо 
отворити врата тамо гдје су затворена, да можемо изградити путе-
ве за своју интеграцију у хрватско друштво, јер их још увијек треба 
изградити много”, нагласио је. Главним напором СНВ-а означио је 
рад на повратку, али не само физичком повратку избјеглица, него 
и менталном, социјалном и политичком повратку “јер Хрватска је 
била и, унаточ онима који мисле да то није тако данас и онима који 
желе да то не буде тако у будућности, бит ће наша држава”. Након 
поздравног говора предсједника Месића и других узваника усвојена 

2008. — 
2012.
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је “Изјава Велике скупштине Српског народног вијећа” с пет точака.
Као прва обавеза СНВ-а наведено је отклањање посљедица 

рата, уз програме обнове и повратка, процесуирање ратних злочи-
на и рјешавање питања несталих и цивилних жртава рата. Друга 
точка односила се на одрживи повратак, мјере за развој поврат-
ничких средина и запошљавање. Трећа точка била је рјешавање 
финанцијских, радних и статусних проблема мањинских вијећа и 
рјешавање положаја СНВ-а у својству националне координације, 
тако да она буде прихваћена као институција мањинске самоуправе 
суи генерис. Усто је ишао и захтјев за реформирање начина избора 
саборских заступника националних мањина како би се превлада-
ла пракса својеврсне сегрегације српских бирача на биралиштима. 
Четврта точка односила се на мањинско образовање у којем је прак-
су развијену у источној Славонији требало примијенити и у другим 
срединама гдје за то постоје законски увјети. Тражило се такођер 
провођење интеграције мањинских образовних садржаја с нацио-
налним садржајима како би у њима било видљиво да су Срби дио 
хрватске повијести и друштва. Наводило се да у мјестима у којима 
Уставним законом Срби имају право на двојезичност и двописме-
ност локална вијећа требају иницирати да се градским и опћинским 
статутима регулира кориштење српског језика и ћириличног пис-
ма уз хрватски језик и латинично писмо. Пета точка били су одно-
си Хрватске и Србије чије је унапређење од посебног интереса за 
Србе у Хрватској. СНВ-ове вијећнике позивало се да раде на томе 
да политика конфронтације и удаљавања буде замијењена поли-
тиком сурадње и приближавања. Готово по свим тим точкама бит 
ће у идућем раздобљу остварен напредак, но оне ће до данас остати 
стална подручја ангажмана СНВ-а.

Успјешном проведбом двају циклуса мањинских избора, 
оснивањем и потврђивањем координације, оснаживањем Цен-
тралног уреда и одржавањем Велике скупштине формирана су сва 
предвиђена тијела организације, чиме је завршено кључно раздо-
бље изградње Српског народног вијећа у кровну институцију Срба 
у Хрватској. Ту је изградњу требало још заокружити законским 
уређењем адекватног правног статуса СНВ-а. У сљедећим година-
ма, када је финализиран процес приступања Хрватске у чланство 
Европске уније, бит ће подузет напор да се и то питање затвори, али 
привремени успјех на том пољу бит ће поништен накнадним одлу-
кама Уставног суда, због чега ће се поново тражити алтернативна 
рјешења.

Велика финанцијска криза која је 2007. избила у САД-у по-
чела се у Хрватској снажније осјећати 2009., што доприноси и за-
оштравању политичке ситуације у земљи у којој су те године били 
заказани локални и предсједнички избори. Неки од најважнијих 
послова на којима је било ангажирано Српско народно вијеће, као 
што су поврат и обнова имовине, дотад су већ били при крају, али 

▶
Прва Велика 
скупштина Српског 
народног вијећа 
31. маја 2008. 
у Концертној 
дворани 
Ватрослава 
Лисинског у 
Загребу (Фото: 
Ненад Јовановић)
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◀
Посјет 
предсједника 
Србије Бориса 
Тадића Вуковару 
4. новембра 2010. 
(Фото: Марко 
Лукунић/Пиксел)

Тадић с 
представницима 
српске заједнице 
у Загребу 24. 
новембра 2010. 
(Фото: Давор 
Пуклавец/Пиксел) 

на стамбеном збрињавању бивших носитеља станарског права и 
даље је требало радити. Повратак избјеглих Срба знатно је успорио. 
Према извјештају Вијећа Европе, вратила се трећина избјеглих, а 
половица повратника није могла живјети без неке врсте помоћи. 
Преостао је и велики посао на обнови комуналне и социјалне ин- 
фраструктуре повратничких средина, као и на остваривању низа 
мањинских права. Од 2006. у реелектрификацију 15 повратничких 
насеља уложено је 430 милијуна куна, али бројна су насеља још чека-
ла струју. Многа нису имала водовод и канализацију, а локалне цесте 
биле су у лошем стању. Није било основних друштвених установа, 
попут вртића, школа, амбуланти и поштанских уреда, важних за 
одрживи повратак. Још увијек су постојале стотине неревидираних 
оптужница против Срба за ратне злочине, а на Србе се односило и 98 
посто судских процеса. Није била осигурана ни законска заступље-
ност српских представника у локалним и жупанијским скупштина-
ма и извршним властима. Код судјеловања припадника мањина у 
јавним пословима, државној управи, правосуђу и полицији, и даље 
је постојала велика подзаступљеност. Постојали су и проблеми с 
регистрацијом мањинских школа и остваривањем права на двоје-
зичност, као и с уличним плочама на латиници и ћирилици. Било је 
доста говора мржње. На ХРТ-у нису биле оформљене мањинске ре-
дакције, него само тједне емисије. Иако је проблем приватне имови-
не великим дијелом ријешен, СКД “Просвјета” и СПД “Привредник”, 
а дијелом и СПЦ, још нису успијевали вратити имовину која им је 
припадала прије Другог свјетског рата.

Кризни ребаланс прорачуна у првој половици 2009. према 
процјенама српских представника непропорционално погађа по-
вратничко становништво, што заједно с десном реториком поједи-
них истакнутих ХДЗ-оваца доводи односе готово до точке пуцања. 
Убрзо након локалних избора одржаних у мају, почетком јула 2009. 
Иво Санадер на половици својег другог мандата напрасно даје ос-
тавку на мјеста предсједника Владе и ХДЗ-а, а нова предсједница 
странке и премијерка постаје Јадранка Косор. Борба против коруп-
ције, коју је Хрватска морала проводити у склопу приступних прего-
вора, ускоро ће поред појединих ХДЗ-ових министара захватити и 
самог бившег премијера. Санадер ће почетком 2010. бити избачен 
из ХДЗ-а, а касније подвргнут и казненом прогону. Јадранка Косор 
поправља односе с мањинским представницима, понавља обећања 
везана за кључне захтјеве СНВ-а и СДСС-а и повећава заступљеност 
мањина у институцијама власти. До краја 2009., уочи допунских 
избора, око 80 посто локалних јединица ускладило је своје статуте 
с Уставним законом, а у осталима је најављен управни надзор због 
усклађења. На допунским изборима требало је осигурати заступље-
ност мањина у представничким и извршним тијелима жупанија, 
градова и опћина, односно попунити загарантирана вијећничка 
мјеста, као и мјеста мањинских дожупана, доградоначелника и 
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доначелника. Упорним залагањем СНВ-а и СДСС-а, тај важан ас-
пект мањинских политичких права бит ће у потпуности проведен.

Почетком 2010. нови предсједник Републике постао је Иво 
Јосиповић из СДП-а који је мандат започео обнављањем повјерења 
у односима с Босном и Херцеговином и Србијом, сурађујући блиско 
с предсједником Тадићем. Јосиповић је у јулу 2010. дошао на откри-
вање споменика устанку народа Хрватске у Србу чију је обнову на 
иницијативу СНВ-а финанцирала Влада РХ уз донацију гранита из 
Србије, а у октобру су Јосиповић и ХДЗ-ов министар знаности Радо-
ван Фукс дошли и на откривање спомен-плоче коју је СНВ поставио 
српским цивилима убијенима у Вариводама 27. септембра 1995. 
након операције “Олуја”. Предсједник СНВ-а Милорад Пуповац и 
генерални секретар Александар Милошевић ангажирани су у то 
вријеме у припремама за долазак предсједника Тадића у Хрватску. 
Тадић је на Јосиповићев позив у новембру посјетио Вуковар, гдје су 
га дочекали саборски заступници СДСС-а Милорад Пуповац, Миле 
Хорват, Ратко Гајица и предсједник странке Војислав Станимиро-
вић. Заједно су се упутили на Овчару гдје је Тадић положио вијенац, 
изразио жаљење и исприку због хрватских жртава. Двојицу пред-
сједника у палачи Сријем примила је премијерка Јадранка Косор, 
након чега су посјетили Паулин Двор, гдје се Јосиповић поклонио 
српским цивилима убијенима у децембру 1991. Након тих важних 
гести помирења, Тадић је крајем истог мјесеца посјетио Загреб, 
саставши се најприје с државним врхом, а онда и с представници-
ма бројних организација српске заједнице с којима је разговарао 
о свим темама релевантнима за положај Срба у Хрватској. Био је 
то врхунац вишегодишње политике приближавања. Но она ће у 
идућим годинама бити напуштена, а средином 2012. Јосиповић 
ће се због писања тједника Новости о његовим пословним везама 
обрушити на Милорада Пуповца. Етикету “етнобизнисмена” коју 
му је у том сукобу додијелио, ускоро ће преузети наново пробуђена 
екстремна десница.

Под притиском економске кризе и корупцијских афера, 
Влада Јадранке Косор настоји до истека мандата крајем 2011. за-
кључити преговоре о приступању ЕУ-у, што је подразумијевало и 
прилагодбу Устава европској правној стечевини. Саборски заступ-
ници Срба и других мањина одлучују се на подршку Влади у том 
процесу, дајући у замршеним политичким околностима приоритет 
европском чланству. Била је то и прилика да се унаприједи положај 
мањина у политичком суставу. Измјене Устава укључивале су и про-
ширивање пописа националних мањина у преамбули за још четири: 
бошњачку, бугарску, румуњску и руску. Истовремено су договорене и 
измјене Уставног закона о правима националних мањина и Закона 
о изборима заступника у Хрватски сабор, којима су уважени захтје-
ви о статусу мањинских институција и унапређењу изборног моде-
ла за националне мањине. Мањинама с мање од 1,5 посто удјела у 

становништву омогућено је додатно право гласа, тако да на бира-
лиштима добивају два листића, један за опће, а други за мањинске 
листе. За српску националну мањину предвиђено је да саборске 
заступнике више не бира у мањинској изборној јединици, него на 
опћим листама по моделу три плус један. Три зајамчена заступника 
добила би српска листа с највећим укупним бројем гласова оства-
рених у свим изборним јединицама, а у случају да српска листа у 
некој јединици пријеђе петпостотни изборни праг, остварио би се и 
четврти мандат. На тај начин осигурала би се тајност гласања јер се 
Србе на биралиштима више не би питало који листић желе.

Друга важна новина у Уставном закону били су ставци који-
ма се координацијама националних мањина даје својство правне 
особе, уз могућност да функцију координације врше и мањинске 
кровне удруге када је то одређено међународним актима. Уврштен 
је и ставак који изравно наводи да Српско народно вијеће дјелује 
као Координација вијећа српске националне мањине за подручје 
Републике Хрватске и има правну особност. Дио договора СДСС-а 
с ХДЗ-ом било је и спомињање Заједничког већа општина у Устав-
ном закону, с обзиром на то да је оно, као и Српско народно вијеће, 
утемељено на међународно потврђеним актима. Но та је одредба 
прије гласања избачена интервенцијом Хрватске народне странке. 
Измјене Уставног закона усвојене су 16. јуна 2010. са 129 гласова, 
уз само три гласа против и четири суздржана. За њих је гласало чак 
95 посто присутних заступника, који су чинили више од 85 посто 
укупног броја саборских заступника.

Заступници свих мањина били су задовољни промјенама које 
унапређују мањинско изборно право и учвршћују статус њихових 
координација. Почетком јула 2011. донесен је и Закон о Регистру 
вијећа, координација вијећа и представника националних мањина 
који је регулирао регистрацију и финанцирање рада локалних и жу-
панијских вијећа те националних координација. Међутим, крајем 
истог мјесеца, а само мјесец дана након закључења приступних 
преговора о чланству Хрватске у ЕУ-у, Уставни суд је поводом ра-
није покренутих поступака оцјене сугласности с Уставом поништио 
измјене Уставног закона и Закона о изборима. Поступке пред Устав-
ним судом покренули су они који су с десних позиција тврдили да су 
мањине добиле превише, али и неки актери из српске заједнице и 
цивилног друштва који су тврдили да је српска мањина дискрими-
нирана тиме што и она није добила допунски глас. Но резултат њи-
хових притужби није било побољшање положаја Срба, него губитак 
договорених права за Србе и све друге националне мањине.

Закон о Регистру вијећа, координација вијећа и представни-
ка националних мањина осигуравао је правну особност мањинским 
вијећима, али није ни у том аспекту могао до краја компензирати 
штету насталу укидањем одредби Уставног закона. Српско народ-
но вијеће остало је и даље у правном статусу удруге због пројеката 
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културне аутономије Савјета за националне мањине које је већ дуго 
проводило у том својству, јер Уставни закон предвиђа финанцирање 
пројеката мањинских удруга, заклада, фондација и установа, али 
не и координација. Правна интеграција тих двају статуса, која је 
привремено била заживјела у Уставном закону, није ни до данас 
проведена. Рушењем измјена Уставног закона на Уставном суду, и 
то насупрот готово једногласној вољи Хрватског сабора, унапређење 
положаја националних мањина у хрватском политичком суставу 
досегло је свој плафон. У идућим годинама, нарочито након ступања 
Хрватске у пуноправно чланство Европске уније 2013., када слаби 
међународни утјецај на домаће прилике, Српско народно вијеће и 
организације свих других мањина више ће се пута наћи у ситуацији 
да досегнуту разину мањинских права бране од насртаја различи-
тих десних политичких и параполитичких структура.

Наредно десетљеће, које ћемо у 
овом хисторијату приказати само 
у најкраћим цртама, за Српско 
народно вијеће значит ће наста-
вак стратешког рада на импле-
ментацији уставних и законских 
права националних мањина, 
побољшању положаја српске 
мањинске заједнице и развоју 
саме организације, при чему ће 
се периоди напретка смјењивати 

с периодима озбиљних напада на права мањина и њихове инсти-
туције. Из економске кризе која је обиљежила половични мандат 
Владе Јадранке Косор (2009. – 2011.) и готово цијели мандат Владе 
Зорана Милановића (2011. – 2015.) произашао је националисти- 
чки вал с елементима фашизације чији је врхунац било формирање 
краткотрајне Владе Тихомира Орешковића (2016.) која је готово у 
потпуности била обуставила извршење прорачунских ставки на-
мијењених организацијама националних мањина. Поступна нор-
мализација и ново унапређење односа с мањинама наступит ће у 
првом мандату Владе Андреја Пленковића (2016. – 2020.), док ће у 
његовом другом мандату, именовањем Бориса Милошевића у јулу 
2020. за потпредсједника Владе за друштвене дјелатности и људска 
права, српска заједница након десетогодишње паузе поново добити 
својег представника у врху извршне власти.

Неки важни процеси, попут суђења за ратне злочине почиње-
не над српским цивилима, током 2010-их посве су замрли без изгле-
да да ће се икада више покренути на систематичан начин. Попис 
становништва из 2011. забиљежио је пад удјела Срба с 4,54 на 4,36 
посто, показавши да је масовнији повратак окончан, да је поврат-
ничка популација битно старија од опће и да катастрофални губи-
ци српске заједнице више неће бити надокнађени. То је потврђено 
пописом из 2021. када је удио Срба пао на само 3,2 посто. Односи 
Хрватске и Србије, који су кулминацију имали у блиској сурадњи и 
заједничким гестама помирења хрватског предсједника Иве Јоси-
повића и српског предсједника Бориса Тадића у Вуковару и Паулин 
Двору још 2010. године, у чему је важан био допринос СНВ-а, до да-
нас се неће вратити на ту разину. Од антићириличних просвједа у 
Вуковару 2013. пријашњи добри односи локалних власти и српских 
представника нису се обновили, а законска права нису имплемен-
тирана. Неки други аспекти положаја Срба у Хрватској, значајно 
нарушеног у првој половици 2010-их, мукотрпно ће се поправљати 
поступним јењавањем говора мржње, јавних хајки на предсједника 
СНВ-а и тједник Новости те насилних инцидената који су врхунац 
имали у серији напада на Србе у Сплиту, Супетру, Уздољу и Ђевр-
скама 2019. године. Улагања у развој повратничких крајева, која 

2013. — 
2022.
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су видно смањена у вријеме Милановићеве Владе, након вишего-
дишње стагнације поново ће се интензивирати посљедњих годи-
на, уз нови циклус електрификације и изградње водовода, а обо-
страним гестама чланова Владе и српских представника у Книну, 
Груборима, Вариводама и Вуковару 2020. године обновит ће се и 
процес хрватско-српског помирења, барем у оквиру Хрватске, ако 
не и на регионалној разини. Пленковић је 2020. постао први пре-
мијер који се поклонио српским цивилима убијенима у Варивода-
ма, а врло важну улогу у том процесу имао је српски потпредсједник 
Владе Борис Милошевић, који је до уласка у Владу на годину дана 
био преузео функцију предсједника СНВ-а од његовог оснивача Ми-
лорада Пуповца.

Без обзира на све те изазове, СНВ је 2010-их трипут потврдио 
свој статус националне координације српске националне мањине 
на мањинским изборима одржанима 2011., 2015. и 2019. године, 
а 2013. и 2018. одржане су у Загребу још двије Велике скупштине 
Српског народног вијећа, посљедња уз присутност хрватске пред-
сједнице Колинде Грабар-Китаровић и српског предсједника Алек-
сандра Вучића. СНВ у том времену проширује и продубљује своју 
сурадњу с другим организацијама српске заједнице и осталих на-
ционалних мањина, као и с многобројним организацијама и ини-
цијативама хрватског цивилног друштва на заштити угрожених 
права националних мањина и обрани темељних уставних вријед-
ности, активно се супротстављајући негативним тенденцијама и 
радећи на њиховом превладавању.

Као организација СНВ се наставља изграђивати оснивањем 
Политичке академије 2011., Одјела за социјална и хуманитарна 
питања 2017., Спортског рекреативног друштва Срба у Хрватској 
2018. те Одјела за образовање и Одјела за координацију мањинских 
вијећа 2019. године, уз јачање постојећих програмских активности у 
подручјима правне помоћи, развоја повратничких средина, инфор-
мирања, издаваштва, архивистике, знаности, културе и комемора-
тивних манифестација. Кроз оперативне програме за националне 
мањине Владе РХ, СНВ 2017. покреће велики циклус капиталних 
улагања у унапређење инфраструктуре мањинских вијећа и друге 
социјалне инфраструктуре српске заједнице. Снага институције и 
њено кровно мјесто у српској мањинској заједници из које је прои-
зашла, добит ће потврду и након потреса на Банији крајем 2020., 
када ће Српско народно вијеће као носитељ велике хуманитарне ак-
ције “Банија је наша кућа” окупити око себе све српске организације 
у Хрватској и представништва Срба у регији на пружању помоћи 
потресом погођеном становништву у тијесној сурадњи с надлежним 
службама Републике Хрватске.

На Великој скупштини Српског народног вијећа одржаној 13. 
фебруара 2018. у Загребу вијећници из свих дијелова земље усвоји-
ли су “Изјаву о правима Срба у Хрватској” која подсјећа на искуства 

▶
Друга Велика 
скупштина Српског 
народног вијећа 
у Концертној 
дворани 
Ватрослава 
Лисинског 
у Загребу 9. 
новембра 2013. 
(Фото: Јовица 
Дробњак)
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у протеклом периоду, сумира најважније проблеме и кроз 13 точака 
поставља задаће представника српске заједнице у даљњој борби за 
остваривање права српске националне мањине. Овај хисторијат 
Српског народног вијећа, иза чијих 25 година рада стоје велика по-
стигнућа, али чија мисија на том путу није ни издалека исцрпљена, 
завршавамо цјеловитим преношењем тог документа:

“Трећа Велика скупштина Српског народног вијећа прили-
ка је да се подсјетимо на значајну хисторију организирања српског 
народа који је живио на просторима данашње Хрватске. Од цр-
квено-народних сабора из 1706. године, преко признавања равно-
правности српског народа са хрватским 1867., признавања цркве-
но-народне аутономије од стране Хрватског сабора 1887., до одлука 
ЗАВНОХ-а из 1943. којима се изнова потврђује равноправност и 
формира Клуб српских вијећника. То организирање било је резул-
тат заједничких стремљења хрватског и српског народа и њихових 
тежњи за свеукупном националном слободом, равноправношћу и 
јединством.

Та стремљења не смију бити заборављена, већ у новим хи-
сторијским околностима требају служити као инспирација за уна-
пређење међусобних односа и стварање нових облика узајамности.

Права и положај Срба у Хрватској 2018. нажалост нису се бит-
није промијенили од времена одржавања ИИ. Велике скупштине 
СНВ-а 2013. године. Спорост, одлагање па и занемаривање у оства-
ривању права, за које су одговорне државне институције, обиљежи-
ли су протеклих пет година. Због тога положај Срба у Хрватској није 
унапријеђен него је у низу аспеката и уназађен. То посебно вриједи 
за ниво толеранције и цијелога сета права која су се почела оствари-
вати за вријеме уласка у Европску унију.

Она права која су обновљена, неријетко су предмет нових ос-
поравања. Положај који је осигуран међународним споразумима, 
попут Ердутског споразума и Писма намјере, Уставом, Уставним 
законом о правима националних мањина и посебним законима та-
кођер се настоји нарушити. Зато нам и у наредном раздобљу пред-
стоји борба за неостварена права и за очување оних која су остваре-
на. То бисмо требали дијелити са свим демократским организација-
ма, јер је то уједно и борба за демократску Хрватску.

1.  Борба за толеранцију, недискриминацију и посебно борба 
против говора мржње у наредном четверогодишњем раздо-
бљу требају и даље бити у средишту дјеловања Српског народ-
ног вијећа и других организација, нарочито ЗВО-а и СДСС-а. 
Манифестације нетолеранције и говора мржње према Срби-
ма, њиховим представницима, њиховим институцијама и 
знамењима њихова идентитета и даље озбиљно оптерећују, 
и даље остају проблем који је извор страхова и асимилације 
припадника српске заједнице.
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2.  Рад на осигуравању несметаног повратка избјеглица (њих 
је још регистрираних око 19 тисућа у Републици Србији), за-
штита права на обнову у рату разорених и уништених кућа, 
стамбено збрињавање за оне који су остали без станарских 
права, имовину и мировинска права требају остати дневним 
обавезама у дјеловању СНВ-а и других организација српске 
заједнице у Републици Хрватској.

3.  Утврђивање судбине несталих и убијених Срба, њихова иден-
тификација и обиљежавање мјеста страдања као и несметано 
сјећање на њихова страдања, у наредне четири године би тре-
бало донијети значајније резултате од досадашњих.

4.  У више су наврата највиши представници власти обећавали 
суђења за ратне злочине почињене према Србима за вријеме 
рата, а посебно у току и након ‘Бљеска’ и ‘Олује’. Унаточ томе, 
та су процесуирања ријетка, селективна и одвијају се по по-
себним критеријима. Као и на ИИ. Великој скупштини, тра-
жимо да се дана обећања испуне, а неизвршене обавезе према 
међународном и домаћем праву изврше.

5.  Развој повратничких средина, обнова комуналне (посебно 
реелектрификација и обнова водовода) и социјалне инфра-
структуре, међу првим су претпоставкама равноправности 
и нормалног живота Срба. Како су те средине масовно уни-
штене и опљачкане, како се и даље запостављају, тражимо 
од државе да коначно донесе програмски и законски оквир за 
развојну политику тих подручја. Тражимо да се без одлагања 
испуни програмска обавеза Владе и донесе Закон о потпомог-
нутим подручјима те оснује Фонд за њихов развој, у интересу и 
Хрвата и Срба који у њима живе. Сматрамо да је неопходно да 
се у циљу заштите власништва формира земљишно-шумски 
фонд, што укључује сређивање земљишних књига, заштиту 
земљишта и шума.

6.  Срби су и сада недовољно заступљени у државним и јавним 
службама. Стога очекујемо и тражимо од Владе и надлежних 
институција да зауставе тај тренд и да у складу с Уставним 
законом о правима националних мањина и међународним 
обавезама, почну активно проводити политику запошља-
вања припадника српске заједнице, поново донесу, али овај 
пут и проведу, акцијски план о запошљавању припадника 
националних мањина.

7.  Очекујемо досљедно провођење зајамчених права на је-
зик, писмо и образовање припадника српске заједнице у 

▶
Разбијање 
латинично-
ћириличних 
натписа у Вуковару 
2. септембра 
2013. (Фото: Горан 
Фербежар/Пиксел)

Уклањање плоче 
с усташким 
поздравом 
7. септембра 2017. 
из Јасеновца, гдје су 
је 2016. поставили 
ХОС-овци (Фото: 
Никола Ћутук/
Пиксел)
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◀
Делегација СНВ-а 
полаже вијенце 
на Овчари 17. 
новембра 2019. 
(Фото: Дубравка 
Петрић/ Пиксел)

Премијер Андреј 
Пленковић на 
комеморацији у 
Вариводама 28. 
септембра 2020. 
(Фото: Хрвоје 
Јелавић/Пиксел)

Хрватској те несметану, законски зајамчену службену упо-
требу језика и писма, што укључује називе насеља, тргова и 
улица, јавних институција у складу с Уставом и законом. По-
себно, и овај пут, истичемо ургентност регистрације мањин-
ских српских школа.

8.  Медијске институције српске заједнице у Хрватској требају 
бити унапријеђене у три смјера. Прво – Хрватска радиотеле-
визија требала би у склопу својих програма активно и пози-
тивно пратити активности српских институција и њихових 
представника те извјештавати о проблемима Срба. Друго 
– потребно је основати редакцију мањинског програма на 
ХРТ-у која ће укључити и њезину српску компоненту. Треће 
– на основи вишеструко исказане потребе неопходно је да 
српске организације оснују и властити радијски сервис, а да 
држава то активно помогне.

9.  Обнова културне баштине, како црквене тако и свјетовне, по-
себно оне која подсјећа на присилну асимилацију, протјери-
вања и масовна истребљења почињена према Србима у НДХ 
и њихову улогу у антифашистичкој борби народа Хрватске, 
треба бити настављена и убрзана. Осим улоге државе потреб-
но је појачати улогу Европске уније у финанцирању обнове 
споменика попут Петрове горе или Јадовног.

10.  Досадашња пракса остваривања бирачког права припадника 
националних мањина, посебно Срба, показује да није у скла-
ду с Уставом јер се нарушава тајност бирачког поступка и про-
изводи сегрегација на бирачким мјестима. Због тога очекујемо 
да се, у складу с одредбама Устава, мишљењем Венецијанске 
комисије и мишљењем Уставног суда, изнађе рјешење и донесу 
прописи који ће омогућити слободно и несметано остваривање 
бирачког права припадника националних мањина.

11.  Почетком деведесетих започето је, а током година системски 
проведено, искључивање и занемаривање Срба у национал-
ном буђењу, националном јединству и укупној националној 
еманципацији Хрватске. То треба бити промијењено јер без 
Срба модерна хисторија Хрватске није ни потпуна ни истини-
та. Право на своју хисторију, као дијелу националне хисторије 
Хрватске, Србима треба бити враћено те бити видљиво у обра- 
зовању, медијима, политици сјећања и музејима.

12.  Институције српске заједнице, посебно Српско народно 
вијеће и Заједничко вијеће опћина, морају добити статус 
мањинских самоуправа, у складу с њиховим посебним 
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▶ 
Трећа Велика 
скупштина Српског 
народног вијећа 
13. фебруара 2018. 
у Концертној 
дворани Ватрослава 
Лисинског у Загребу 
(Фото: Јовица 
Дробњак)

оснивачким извориштима – документима с међународним 
карактером, Ердутским споразумом и Писмом намјера. Та-
кођер, у што скорије вријеме треба завршити повратак имо-
вине Српској православној цркви и СПД-у ‘Привредник’.

13.  На крају, за СНВ и све друге организације Срба у Хрватској, 
од огромне су важности трајно унапређивање односа између 
Хрватске и Србије те европска интеграција земаља простора 
бивше Југославије, посебно Републике Србије, као претпо-
ставке стабилности и напретка.

 Велика скупштина Српског народног вијећа очекује да ће 
Влада и државне институције активно и тијесно сурађивати 
на реализацији циљева ове Изјаве са самим Вијећем, с иза-
браним представницима Срба и њиховим организацијама те 
да ће тако створити претпоставке за несметано остваривање 
права и афирмиран положај Срба у Републици Хрватској.”
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СНВ 
ДАНАС
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Српско народно вијеће

Српско народно вијеће – национална координација вијећа српске 
националне мањине у Републици Хрватској (СНВ) дјелује као 
мањинска самоуправа Срба у Хрватској.

СНВ је основан 19. јула 1997. у Загребу на темељу вишестољет-
не традиције српске самоуправе, међународних аката, уставних на-
чела Републике Хрватске, Ердутског споразума из 1995. те Писма 
Владе Републике Хрватске о довршењу мирне реинтеграције из 1997.

СНВ је непрофитна правна особа уписана у Регистар удруга, а 
његове активности финанцирају се јавним средствима за програме 
националних мањина, пројектним средствима и донацијама. Пре-
ма одредбама Уставног закона о правима националних мањина из 
2002. године, СНВ од 2004. дјелује као национална координација 
жупанијских вијећа српске мањине која ради на усклађивању, уна-
прјеђивању и заступању њихових заједничких интереса. Од 2003. 
вијећа и представници националних мањина бирају се сукладно 
закону на непосредним изборима сваке четири године.

Статутарни циљеви СНВ-а су афирмирање и остваривање 
националних, културних, просвјетних, социјалних, економских и 
свих других особних права и интереса Срба, заштита и унапређење 
националног идентитета, развој српских организација и институ-
ција, јачање социјалне укључености и побољшање квалитете жи-
вота Срба, развијање сурадње унутар заједнице, међунационалне 
сурадње, сурадње с тијелима власти, хрватским и међународним 
организацијама и институцијама, сурадње с представницима ет-
ничких и националних заједница те Србима изван Хрватске.

СНВ дјелује на подручјима људских права, права национал-
них мањина, вјерских права и слобода, демократске политичке 
културе и интеркултурног дијалога, праћења јавних политика и 
заговарања, промицања доброг управљања, развоја цивилнога 
друштва и локалне заједнице, јавног информирања и издаваштва, 
културе и умјетности, баштине и архивске дјелатности, знаности и 
истраживања, одгоја и образовања, одрживог развоја, социјалног 
подузетништва, бесплатне правне помоћи, волонтерства, социјалне 
подршке и услуга те хуманитарне помоћи.

Сукладно својем статуту и Уставном закону о правима на-
ционалних мањина, СНВ предлаже мјере и акте за унапређење 
положаја српске националне мањине, истиче кандидате за дужно- 
сти у тијелима јавне управе, прати расправе саборских тијела о 
питањима везанима за положај српске националне мањине, раз-
матра законе којима се уређују права и слободе Срба у Хрватској, 
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даје приједлоге и мишљења те упућује представке и иницијативе 
тијелима законодавне, извршне и судске власти, даје мишљења и 
приједлоге о радијским и телевизијским програмима намијење-
нима националним мањинама, прати провођење политике на-
ционалне равноправности, заштите и унапређења националног, 
културног, језичног и вјерског идентитета Срба, као и њихове 
размјерне заступљености у јавним пословима и службама. Као 
национална координација овлаштен је за доношење одлука 
о знамењу и симболима српске националне мањине и начину 
обиљежавања њених празника, а Савјет за националне мањине 
потврдио је 2006. одлуку СНВ-а о употреби заставе српске на-
ционалне мањине у Републици Хрватској.

Програмске активности Српског народног вијећа проводе 
његова управљачка тијела и стручна служба с централним уре-
дом у Загребу те програмским одјелима.

Предсједник

Замјеница 
предсједника

Генерални 
секретар

Потпредсједници

Предсједништво

Милорад Пуповац
Представља и заступа СНВ, одговара за законитост 
рада, сазива и предсједа сједницама Предсједништва

Драгана Јецков
Замјењује предсједника СНВ-а у случају одсутности 
те му помаже у раду

Александар Милошевић
Заступа СНВ, брине о законитости рада, припреми и 
доношењу аката, управља стручном службом

Ања Шимпрага, 
Никола Арбутина, 
Светислав Микеревић, 
Никола Ивановић и 
Зоран Станковић
Помажу предсједнику у обављању дужности  
те обављају послове за које их он овласти

Дарко Карановић (Бјеловарско-билогорска жупанија), 
Душан Ногић (Бродско-посавска), 
Јово Манојловић (Копривничко-крижевачка), 
Дејан Јеличић (Осјечко-барањска), 
Никола Арбутина (Сисачко-мославачка), 
Борислав Шарић (Шибенско-книнска), 
Милан Мирчетић (Вараждинска), 
Милена Лазић (Вировитичко-подравска), 
Светислав Микеревић (Вуковарско-сријемска), 
Веселко Ћакић (Задарска), 
Драгиша Пилиповић (Загребачка), 
Милорад Сарап (Међимурска), 
Зоран Станковић (Приморско-горанска), 
Борис Милошевић (Град Загреб), 
Илија Матијевић (Карловачка), 
Никола Ивановић (Пожешко-славонска), 
Милорад Вукановић (Дубровачко-неретванска), 
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Надзорни одбор

Савјет

Станко Момчиловић (Личко-сењска), 
Божидар Симић (Сплитско-далматинска), 
Александар Милошевић (генерални секретар СНВ-а), 
Дејан Јовић (предсједник Савјета СНВ-а), 
Драгана Јецков (замјеница предсједника СНВ-а), 
Милорад Пуповац (предсједник СНВ-а)
Разматра и координира рад СНВ-а, врши именовања, 
доноси одлуке, припрема и предлаже акте Скупштини

Драгиша Пилиповић, 
Милан Крстинић, 
Југослав Весић, 
Јово Манојловић
Надзире рад тијела СНВ-а, брине о пословању и
имовини, предлаже мјере и акте из своје надлежности

Дејан Јовић – предсједник (из реда истакнутих 
Срба), Станко Јанић (из реда истакнутих Срба),  
Војислав Станимировић (из реда истакнутих 
Срба), Милорад Пуповац (СНВ), Порфирије 
Перић (Митрополија загребачко-љубљанска), 
Никола Лунић (Српско привредно друштво 
“Привредник”), Миле Радовић (Српско културно 
друштво “Просвјета”), Јелена Несторовић (Српски 
демократски форум), Дејан Дракулић (Заједничко 
веће општина), Милан Мартиновић (Спортско 
рекреативно друштво Срба у Хрватској), 
Драгана Јецков (Клуб заступника српске 
националне мањине у Хрватском сабору)
Расправља о стратешким и развојним одлукама, 
даје приједлоге и препоруке Предсједништву и 
Скупштини

Скупштина

Централни уред 
Српског народног 
вијећа

Водитељи 
одјела и 
програма

Чланови СНВ-а су вијећа и представници српске 
националне мањине изабрани за подручје јединица 
подручне (регионалне) самоуправе сукладно Уставном 
закону о правима националних мањина, а који су 
приступили Споразуму о оснивању координације 
вијећа српске националне мањине у Републици 
Хрватској. Скупштину СНВ-а чине делегати чланова 
и представници српске националне мањине у оним 
жупанијама које не остварују увјете за избор вијећа. 
Велика скупштина СНВ-а има 1744 делегата.
Одлучује о циљевима, доноси темељне акте и усваја 
годишње извјештаје, бира и разрјешује тијела СНВ-а

Милорад Пуповац, предсједник
Драгана Јецков, замјеница предсједника
Александар Милошевић, генерални секретар
Андреа Вукелић, в. д. водитељице уреда
Еуген Јаковчић, гласноговорник
Наташа Поповић, рачуноводство
Далиборка Момчиловић, тајница
Зоран Котур и Предраг Покрајац, возачи

Димитрије Бирач, Архив Срба у Хрватској
Јелена Борић, Правни одјел
Нина Чоловић, Одјел за образовање
Татјана Драгичевић, Одјел за социјална и 
хуманитарна питања и Спортско рекреативно 
друштво Срба у Хрватској
Дарко Копреница, Одјел за финанције
Јелена Несторовић, Координација рада мањинских 
вијећа и представника и Политичка академија СНВ-а
Андреа Радак, Самостални српски тједник Новости
Мила Татовић Рамљак, Центар за развој и инвестиције
Анета Владимиров, Одјел за културу
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Никола Бајто

Димитрије Бирач
Јелена Борић
Нина Чоловић
Татјана Драгичевић
Емина Ђурашевић
Еуген Јаковчић
Јелена Несторовић
Андреа Радак
Мила Татовић Рамљак
Анета Владимиров

ПРОГРАМИ
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Координација 
мањинских вијећа

Српско народно вијеће од 2004. дјелује као национална координа-
ција вијећа српске националне мањине у Републици Хрватској која 
подупире рад жупанијских, градских и опћинских вијећа и пред-
ставника српске националне мањине, усуглашава њихове ставове 
и заједничке интересе, подузима мјере и доноси одлуке из своје 
надлежности, сукладно одредбама Уставног закона о правима на-
ционалних мањина из 2002. године. Доношењем Уставног закона 
регулирано је судјеловање припадника националних мањина у јав-
ном животу и управљању локалним пословима путем вијећа и пред-
ставника националних мањина. Почевши од 2003. године вијећа и 
представници на локалној и жупанијској разини бирају се сваке че-
тири године на изборима које проводи Државно изборно повјерен-
ство. Изабрана локална и жупанијска вијећа националних мањина 
могу оснивати своје координације, а више од половине жупанијских 
вијећа може споразумом основати координацију вијећа национал-
них мањина за подручје Републике Хрватске. Први споразум којим 
је Српско народно вијеће установљено као национална координа-
ција вијећа српске националне мањине у Хрватској склопљен је у 
Загребу 24. маја 2004. године, након што су 2003. одржани први 
мањински избори, а обновљен је након сваких наредних избора, 
одржаних 2007., 2011., 2015. и 2019. године.

Борећи се током година с медијским игнорирањем, неинфор-
мираношћу, неповјерењем, па и страхом припадника мањина од 
укључивања у мањинске изборне процесе и рад изабраних тијела, 
СНВ је провођењем кампања и константним радом на терену успио 
у српској заједници подићи свијест о важности института мањин-
ских вијећа те проширити мрежу вијећа и представника широм 
Хрватске. На посљедњим мањинским изборима изабрано је укуп-
но 1744 вијећника с листа СНВ-а, а оне су побиједиле у 144 локалне 
и регионалне јединице, односно у Граду Загребу и 18 жупанија, у 
55 градова и 70 опћина, што је највише досад. Српском народном 
вијећу као координацији приступило је 19 жупанијских вијећа и 
представника, а нису укључене једино Истарска жупанија, у којој 
није било СНВ-ових кандидата, и Крапинско-загорска жупанија у 
којој није било избора. Српско народно вијеће успоставило је 2019. 
године Одјел за координацију мањинских вијећа у Загребу због њи-
ховог бољег повезивања и пружања подршке јачању њихових капа-
цитета у свим аспектима дјеловања.
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Мањинска вијећа бирају се у јединицама на чијем подручју 
припадници поједине националне мањине чине најмање 1,5 посто 
становништва, односно у локалним јединцима гдје живи више од 
200 те у жупанијама гдје живи више од 500 њених припадника. 
Опћинска вијећа имају десет, градска 15, а жупанијска 25 чланова. 
Тамо гдје ти увјети нису испуњени, а на подручју локалне јединице 
живи више од 100 припадника националне мањине, бира се њен 
представник. Вијећа дјелују као непрофитне правне особе уписане у 
Регистар вијећа, координација вијећа и представника националних 
мањина који води Министарство правосуђа и управе, а доносе свој 
статут, програм рада, финанцијски план и завршни рачун. Средства 
за редован рад и програмске активности вијећа осигуравају једини-
це самоуправе и државни прорачун Републике Хрватске.

Јединице самоуправе дужне су укључити мањинска вијећа у 
расправе својих тијела и доношење одредби које се односе на права и 
слободе националних мањина. Вијећа имају право предлагати мје-
ре за унапрјеђивање положаја националне мањине у држави или 
на неком њеном подручју, укључујући и опће акте којима се уређују 
важна питања за националну мањину, истицати кандидате за ду- 
жности у тијелима државне управе и тијелима јединица самоуправе 
те давати мишљења и приједлоге на програме радијских и телеви-
зијских постаја намијењене националним мањинама на локалној 
и регионалној разини. Вијећа могу овластити координације да их 
заступају у тим питањима, а националне координације мањинских 
вијећа могу доносити и одлуке о знамењу и симболима национал-
них мањина и начину обиљежавања њихових празника.

Мањинска вијећа и представници, као тијела с изборним ле-
гитимитетом и законским оквиром за бављење темама од интереса 
за српску заједницу, најважнија су спона српских организација с 
људима и проблемима на локалном нивоу. Само функционирање 
мањинских вијећа и представника у протеклим годинама било је 
суочено с бројним проблемима: непостојањем адекватних просто-
ра за рад, недовољним средствима, слабом видљивошћу, игнори-
рањем, маргинализацијом и минималним или никаквим утјецајем 
на локалне власти и политике. Стога СНВ путем својег Одјела за 
координацију мањинских вијећа пружа подршку њиховом само-
сталном културном, образовном, политичком, социјалном и дру-
гом ангажману у локалним срединама, омогућујући истовремено 
вијећима да прате рад и програме Централног уреда СНВ-а те да их 
примјењују и реализирају у властитим срединама.

Одјел за координацију заприма различите позиве, упите, 
молбе и захтјеве вијећа због њиховог разматрања и рјешавања те 
сваке године проводи анкете на темељу којих израђује процјене 
техничких, финанцијских и кадровских капацитета вијећа. СНВ 
пружањем едукација, савјетодавне помоћи и осигурањем додат-
них средстава настоји ојачати административне, програмске, 

▶
Сједница ВСНМ-а 
Осјечко-барањске 
жупаније у Дарди у 
марту 2022. (Фото: 
Зоран Поповић)

Сједница ВСНМ-а 
Карловачке 
жупаније у јуну 
2022.
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◀
Свечана сједница 
ВСНМ-а Шибенско-
книнске жупаније 
у Кистањама, јун 
2020. (Фото: Васка 
Радуловић)

ВСНМ Загребачке 
жупаније доставља 
помоћ за фамилију 
Боромиса, март 
2022. (Фото: 
Владимир 
Јуришић)

пројектне, политичке и медијске активности вијећа, од креирања 
правних аката и књиговодства до умрежавања с другим вијећима 
и презентирања резултата рада. Највећи број жупанијских вијећа 
самостално или уз помоћ СНВ-а осигурава рад својег тајништва. 
Путем Одјела за координацију СНВ редовно информира жупанијска 
вијећа и представнике о својим активностима, другим догађањима 
и иницијативама унутар заједнице, као и о збивањима у Хрватској 
и у свијету релевантнима за Србе у Хрватској, а жупанијска вијећа 
одговорна су за правовремено и потпуно обавјештавање локалних 
вијећа и представника. СНВ снажно подржава међусобно повези-
вање жупанијских, градских и опћинских вијећа и представника 
кроз рад жупанијских координација. Такођер, СНВ упућује вијећа 
на чвршћу и садржајнију сурадњу с организацијама и институција-
ма српске националне мањине, као што су Заједничко веће општи-
на, Клуб саборских заступника српске националне мањине, СКД 
“Просвјета”, СПД “Привредник”, Српска православна црква, Српски 
демократски форум, Удружење породица “Против заборава” и друге, 
због судјеловања у њиховим разним активностима или провођења 
заједничких програма.

Одјел за координацију вијећа
Јелена Несторовић (водитељица) и Тамара Босанац
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Бесплатна  
правна помоћ

Правни одјел Српског народног вијећа бави се пружањем примарне 
бесплатне правне помоћи у подручјима стамбеног збрињавања, ста-
тусних и имовинских права чији су корисници углавном старије осо-
бе, незапослени и српски повратници у махом неразвијена подручја. 
Од оснивања 2010. године Одјел је успоставио сурадњу с међународ-
ним и државним институцијама, као што су Уред Високог повјерени-
ка УН-а за избјеглице (УНХЦР), Министарство правосуђа и управе, 
Државни уред за обнову и стамбено збрињавање и Уред пучке право-
бранитељице те развио властиту мрежу правних савјетника. Одјел је 
започео с радом након што је сазрела идеја о нужној потреби праћења 
и помагања програма повратка, обнове и стамбеног збрињавања срп- 
ских повратника. Покренут је с једним правником, Борисом Ми-
лошевићем, а врло брзо је због обима посла уред у Загребу појачан 
с још једном правном савјетницом, Татјаном Вукобратовић Спа-
сојевић, која је од 2012. до 2018. била и водитељица Одјела. Од 2018. 
водитељица је Јелена Борић. Одјел данас има десет правних савјет-
ника тимски оспособљених за пружање правне помоћи у 16 градова 
и насеља у Хрватској, а кроз сурадњу с Хуманитарним центром за 
интеграцију и толеранцију из Новог Сада бесплатно савјетовање је 
од 2018. до 2021. пружано и изван Хрватске, гдје је концентрација 
потенцијалних повратника највећа. Од оснивања до 2022. бесплат-
на правна помоћ пружена је 23.458 пута за укупно 9756 корисника. 
Трећина предмета односи се на стамбено збрињавање, нешто мање 
од трећине на имовинско право, а нешто више од трећине на статусна 
питања, при чему су посљедње двије категорије у порасту.

Правни одјел је од 2011. до 2017. у партнерству с УНХЦР-ом 
радио на подршци корисницима у рјешавању питања везаних за по-
вратнички статус и стамбено збрињавање у градовима, а у шестого-
дишњем раздобљу пружена је бесплатна правна помоћ за 5183 ко-
рисника и обављено укупно 13.007 правних радњи. Кроз сурадњу с 
УНХЦР-ом на пројекту “Правна мрежа Српског народног вијећа”, 
Одјел је отворио своје уреде с правним савјетницима у Ријеци, Пули 
и Карловцу, након чега се правна мрежа наставила ширити анга-
жирањем локалних правних савјетника у Белом Манастиру, Вуко-
вару, Пакрацу, Дарувару, Кореници, Грачацу, Обровцу, Бенковцу и 
Книну. Од почетка 2016. до средине 2017. године Одјел је у сурадњи 
с Државним уредом за обнову и стамбено збрињавање проводио 
пројект “Умрежавање локалних координатора за подршку проведби 
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Регионалног програма стамбеног збрињавања на подручју Репу-
блике Хрватске” током којег је ангажирано осам координатора у 
осам јединица локалне самоуправе који су радили под суперви-
зијом водитељице Правног одјела.

Министарство правосуђа и управе од 2018. континуирано 
помаже проведбу пројеката бесплатне правне помоћи на чијој су 
имплементацији ангажирани водитељица и правни савјетници 
Одјела. Пројектни ангажман на подручју Карловачке жупаније 
(у Карловцу, Крњаку и Војнићу) одвијао се 2018. године, а на по-
дручјима Задарске и Шибенско-книнске жупаније (у Книну, 
Бенковцу, Грачацу и Обровцу) од 2019. до 2021. те је пријављен 
наставак проведбе и у 2022. години. Потрес који је погодио Ба-
нију крајем 2020. потакао је додатно ширење бесплатне правне 
помоћи на том подручју. Од фебруара 2021. правни савјетници 
Одјела почели су с радом у Петрињи, Глини, Хрватској Костајници, 
Двору и Вргинмосту, помажући тамошњем становништву у обно-
ви порушених домова и господарстава. Одјел у остваривању права 
својих корисника на професионалан начин сурађује с државним 
институцијама гдје је препознат као стручан, компетентан и по-
уздан партнер, као и заговорник угрожених и рањивих скупина. 
Уред пучке правобранитељице годинама сурађује с Одјелом као 
извјештајном точком за случајеве говора мржње и дискримина-
ције у односу на припаднике српске националне мањине.

Локална присутност правних савјетника Одјела на нераз-
вијеним подручјима, гдје је рад организација цивилног друштва 
које пружају правну помоћ ограничен или га нема, значајно је 
допринијела остваривању права повратника. Пружање примар-
не бесплатне правне помоћи, којом се Одјел бави, подразумије-
ва вођење управних поступака до фазе судских поступака, који 
су у надлежности одвјетника. Управним поступцима у највећој 
мјери су обухваћени проблеми повратника, попут регулирања 
особних статуса, статуса повратника, привременог и сталног бо-
равка, остваривања права на стамбено збрињавање и обнову. 
Код обнове и стамбеног збрињавања они се суочавају са сложе-
ношћу и дуготрајношћу административних поступака, као и с 
недостатком средстава намијењених осигурању других станова 
и кућа, а низ је бирократских препрека и код остваривања со-
цијалних права, здравственог осигурања и приступа тржишту 
рада. Процес обнове након потреса на Банији открио је и неред 
у имовинско-правном статусу некретнина. Осиромашење ста-
новништва и велики број сувласника отежавају укњижбу влас-
ништва, док се држава укњижује као власник и тамо гдје стање 
није ријешено и гдје је некретнина некада вођена као друштвено 
власништво. Многи међу избјеглима и повратницима суочавају 
се с чињеницом да су потребни велики труд и новац како би се 
утврдио власнички статус.

▶
Јелена Борић 
и Даница 
Кљаић с Илијом 
Матијевићем 
и карловачким 
дожупаном Дејаном 
Михајловићем 
на састанку о 
дискриминацији, 
јун 2022. (горе)

Милена Чалић 
Јелић с корисником 
правне помоћи 
у контејнеру на 
Банији (доље)
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◀
Душан 
Цвјетковић пружа 
правну помоћ 
корисницима у 
уреду у Книну (горе)

Татјана 
Вукобратовић 
Спасојевиц, Борис 
Милошевић и 
Ања Шимпрага с 
мјештанком села 
Грубора (доље)

Питања обештећења цивилних жртава рата, конвалидације 
стажа и неисплаћених мировина дуготрајни су проблеми због неа-
декватних законских рјешења те Правни одјел сурађује с представ-
ницима српске заједнице у институцијама на побољшању правног 
оквира. Такођер, од 2020. Правни одјел прати примјену Закона о 
хрватском држављанству, гдје је фокус на стјецању држављанства 
поријеклом. Иако добна граница законом није одређена, Министар-
ство унутарњих послова у пракси одбија захтјеве странака рођених 
прије 1991. године. Правни одјел у жалбама истиче да је на ствари ту-
мачење закона од стране тијела које би га требало проводити. Одјел 
је на ту праксу упозорио Уред пучке правобранитељице и иницирао 
подношење приједлога Хрватском сабору за аутентично тумачење 
закона како би се разријешило то спорно питање.

Правни одјел
Водитељица: Јелена Борић
Администраторица: Јана Хоџић
Правни савјетници: Јелена Борић (Загреб и Петриња), Душан 
Цвјетковић (Книн, Бенковац, Грачац и Обровац), Милена Чалић 
Јелић (Загреб), Слободан Дражић (Кореница), Маријан Јаношевић 
(Двор и Хрватска Костајница), Дејан Јеличић (Бели Манастир), 
Радован Јовић (Глина, Петриња и Вргинмост), Даница Кљаић 
(Карловац), Мирица Миљанић (Пакрац и Дарувар) и Александар 
Прибичевић (Вуковар) 
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Развој и инвестиције

Центар за развој и инвестиције основан је 2006. године као посе-
бан одјел СНВ-а како би се континуирано радило на обнови и разво- 
ју повратничких и других средина у којима живе Срби, а један од 
главних циљева било је информирање правних и физичких особа о 
моделима унапређења пословања и могућностима финанцирања 
пројеката из подручја пољопривреде. Центар данас проводи едука-
ције и савјетовања у припреми и изради документације за пројекте 
одрживог развоја локалне заједнице, руралног и пољопривредног 
развоја, туризма, заштите околиша, унапређења мањинских права, 
очувања традиције, културе и обичаја Срба. Пројекти се проводе у 
сурадњи с локалним вијећима српске националне мањине, удру-
гама и организацијама цивилног друштва. Низ активности реа-
лизиран је у сурадњи с Владом Републике Србије, Комесаријатом 
за избеглице и миграције те Фондом за избегла и расељена лица 
Војводине. Центар сурађује са саборским заступницима национал-
них мањина на унапређењу законодавства везаног за регионални 
развој и развој потпомогнутих подручја те на праћењу проведбе опе-
ративних програма за националне мањине. Посљедњих година у 
раду Центра посебна је пажња посвећена кориштењу ЕУ фондова 
као генератора развоја. Због појачаних потреба на терену Центар 
је 2010. године отворио уреде у Книну и Вуковару, а 2019. у Крњаку. 
Центар је 2021. пружао савјетодавну помоћ локалном становни-
штву и у уредима у Петрињи и Глини (Банијска кућа), које је СНВ 
отворио након потреса на Банији. Иницијатор оснивања и први во-
дитељ Центра био је Слободан Платиша. Водили су га још Станко 
Јањић, Никола Ивановић, Споменка Ђурић и Милан Танкосић, а 
од 2019. водитељица је Мила Татовић Рамљак. Центар данас има 
шестеро запослених у уредима у Загребу, Вуковару и Книну те једну 
сурадницу у подручном уреду у Крњаку.

Центар за развој и инвестиције у првим је годинама својег 
рада потицао ревитализацију повратничких средина помажући 
оснивање обитељских пољопривредних господарстава и пружајући 
услуге савјетовања при изради документације за преко 60 задруга 
на подручјима Славоније, Баније, Кордуна, Лике и Далмације. Одр-
жане су бројне информативно-едукативне радионице и индивиду-
ална савјетовања за више од 600 пољопривредника. Радило се на 
предлагању, развоју, разради и проведби низа пројеката у подручју 
пољопривреде, подузетништва, заштите околиша, изградње ин- 
фраструктуре, енергетске учинковитости и заштите темељних људ-
ских и социјалних права, попут пројекта “Ревитализација и развој 
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руралних подручја”, укупне вриједности 5,4 милијуна куна, на-
мијењених развоју сточарства, туризма, сушионица воћа и поврћа и 
пршутана на подручју Лике и Далмације. Такођер, кроз 13 пројеката 
за развој пољопривредних задруга остварене су потпоре у укупној 
вриједности од 800.000 евра за инвестиције у сточарству, туризму 
и услужној дјелатности. Од 2006. Центар континуирано сурађује с 
институцијама Републике Србије на донацијама пољопривредне 
механизације, опреме, садног материјала, бијеле технике и пакета 
помоћи за повратнике на подручјима на којима претежно живе Срби.

Од 2015. до 2017. Центар је проводио 159 тисућа евра врије-
дан ЕУ пројект “Учинковита мањинска вијећа за више мањинских 
права”, који се односио на развој капацитета осам регионалних и 26 
локалних мањинских вијећа. Од 2017. Центар проводи бројна савје-
товања, кампање и радионице о могућностима кориштења беспо-
вратних средстава из свих доступних фондова на којима годишње 
судјелује приближно 450 пољопривредника, господарственика и 
представника јединица локалне самоуправе. Центар је израдио низ 
студија и извјештаја који се односе на процјену искориштености ЕУ 
фондова за развој средина са значајним удјелом припадника српске 
националне мањине и на унапређење оперативних програма за на-
ционалне мањине и програма друштвене и господарске ревитализа-
ције потпомогнутих подручја. Фокус рада Центра током 2021. био је 
на провођењу савјетовања носитеља пољопривредних господарста-
ва страдалих у потресу на Банији око пријава на натјечаје за обнову.

Подручни уреди у Вуковару, Книну и Крњаку проводе савје-
товања у пројектима одрживог развоја локалне заједнице и про-
воде савјетовања пољопривредника за програме руралног развоја 
и развоја локалне инфраструктуре. Уред у Вуковару савјетовао је у 
припреми и реализацији бројних пројеката обнове објеката и ин- 
фраструктуре у Вуковару, Трпињи, Маркушици, Борову, Негослав-
цима, Шодоловцима и другим мјестима те у припреми пројеката 
КУД-ова и удруга с подручја Вуковарско-сријемске и Осјечко-ба-
рањске жупаније. СНВ је био партнер Заједничког већа општина у 
пројекту “Желим, радим”, финанцираном средствима из програма 
“Зажели”. Редовна активност вуковарског уреда је и организација 
наступа локалних произвођача на Међународном пољопривредном 
сајму у Новом Саду.

Уред у Книну пружа савјетодавну подршку пројектима очу-
вања баштине, развоја туризма и развоја пољопривреде на ширем 
книнском подручју, укључујући пројекте уређење Центра за посјети-
теље НП Крка и етно-села Врбник код Книна, пројекте Еко-центра 
Кистање с тржницом и Руралног подузетничког инкубатора “Крка” 
у Кистањама, прекогранични пројект “Вотер енд Карст” с опћинама 
из Босне и Херцеговине и друге. Уред ради на јачању и умрежавању 
ОПГ-ова, савјетује око припреме пројеката пољопривредне про-
изводње, винарства, цертификације производа, дизајна и развоја 

▶
Обилазак потресом 
погођених 
господарстава на 
Банији, април 2021. 
(горе)

Информативна 
радионица Центра 
у Великом Поганцу 
2019. (доље)
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◀
Представљање 
програма рада 
Центра за развој 
и инвестиције у 
јануару 2019. у 
Загребу (Фото: 
Ненад Јовановић)

Едукативне 
радионице за 
удруге у Орлићу, 
мај 2022. (доље)

робне марке “Крка деликатесе”, као и на санацији локалних цеста и 
обнови вјерских објеката. Уред савјетује и око припреме пројеката 
удруга с подручја Шибенско-книнске жупаније.

Уред у Крњаку пружао је савјетовања при изради Интервен-
цијског плана за подручје Града Слуња и опћина Цетинград, Крњак, 
Плашки, Раковица, Саборско и Војнић, припреми пројеката сана-
ције цеста и набаве механизације за потребе комуналног друштва 
у Крњаку те пројеката побољшања квалитете живота у локалној 
заједници. Уред пружа савјете око припреме пројеката удруга с 
подручја Карловачке жупаније, а континуирано даје подршку по-
љопривредницима у подношењу захтјева за потицаје на подручју 
Крњака, Војнића, Слуња, Карловца и Суње.

Центар за развој и инвестиције
Водитељица: Мила Татовић Рамљак
Савјетници: Андреа Вукелић, Емина Ђурашевић и Милијана Но-
жинић (Загреб), Милош Миодраговић (Вуковар), Саша Лежаић 
(Книн), Николина Бунчић (Крњак)
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Капитални пројекти

Српско народно вијеће проводи велики број пројеката изградње и 
уређења објеката социјалне и културне инфраструктуре, као и инф-
раструктуре удруга и вијећа српске националне мањине. Пројекти су 
предвиђени мјерама из двају оперативних програма за националне 
мањине Владе Републике Хрватске, од којих је први донесен за раз-
добље 2017. – 2020., а други за раздобље 2021. – 2024. године. Опе-
ративни програми обухваћају још низ других мјера за унапређење 
остваривања језичних, образовних, културних, вјерских и политич-
ких права националних мањина и развој подручја на којима њихови 
припадници живе, а за њихову примјену и финанцирање задужени 
су Уред за људска права и права националних мањина и надлежна 
министарства. Дио програма за српску националну мањину који се 
односи на социјалну, културну и сличну инфраструктуру предвиђа 
купњу, изградњу, доградњу, обнову и опремање српских културних 
центара у већим градовима, друштвених домова на ратом погођеним 
подручјима те објеката и простора вијећа српске националне мањине, 
културно-умјетничких друштава, других удруга и спортских клубова. 
Од 2017. Српско народно вијеће успјешно је провело и покренуло 280 
различитих пројеката тог типа, укупно вриједних преко сто милијуна 
куна. Пројекти су усмјерени на повећање квалитете живота српског 
становништва на слабије развијеним подручјима, побољшање увјета 
рада и јачање капацитета различитих локалних тијела и организа-
ција српске заједнице. Партнери у провођењу пројеката су јединице 
локалне самоуправе, вијећа српске националне мањине, Заједничко 
веће општина, Српска православна црква, Српско културно друштво 
“Просвјета”, Српско привредно друштво “Привредник”, Српски демо-
кратски форум, Спортско рекреативно друштво Срба у Хрватској те 
друга мањинска, културна и спортска друштва.

Најзначајнији пројекти односе се на градњу и уређење регио-
налних српских културних центара у Загребу, Ријеци, Осијеку, Ву-
ковару, Белом Манастиру, Окучанима, Слатини, Глини, Петрињи, 
Удбини и Книну. Српски културни центар у Загребу, као највећи про-
јект, уређује се поступном обновом дијела великог комплекса што 
су га тадашње српске организације подигле почетком 20. стољећа 
у Прерадовићевој 21 и 23, а након Другог свјетског рата преузела га 
је “Просвјета”. Објекти у Прерадовићевој 21 касније су били узурпи-
рани и враћени су у посјед “Просвјете” тек судском пресудом 2014., у 
дерутном стању, док су објекти у Прерадовићевој 23 били национа-
лизирани 1959., а “Просвјети” су враћени одлуком Владе из 2015. го-
дине, али се још воде правни поступци ради ступања у посјед. Обнова 
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Прерадовићеве 21 започела је 2019., а отад су уређени простори за 
смјештај редакције тједника Новости, Архива Срба у Хрватској, ау-
дио-видео продукције Вида и “Просвјетине” галерије, чиме је култур-
ни центар почео задобивати своје прве функције, а у будућности се 
очекује потпуна реконструкција и оживљавање тог повијесно значај-
ног склопа српске заједнице у центру Загреба.

Значајан пројект је и Српски дом у Вуковару, изграђен та-
кођер почетком 20. стољећа. Због национализације и промјене 
власништва откупљен је 2017. и почео се испрва обнављати уз до-
нацију Републике Србије, а довршен је 2021. године као објект у су-
власништву Српског народног вијећа, Заједничког већа општина и 
Српске православне цркве који ће служити друштвеном, културном 
и вјерском животу српске заједнице. До завршне фазе унутарњег и 
вањског уређења изграђени су српски културни центри у Книну, Уд-
бини, Окучанима и Слатини, у Белом Манастиру и Глини откупљени 
су објекти који ће се реконструирати, у Осијеку су изграђени темељи 
културног центра, а у Ријеци и Петрињи откупљено је земљиште и 
припрема се документација за градњу. Пројект ријечког центра, 
који ће бити смјештен поред Чешког дома, обухваћа просторије за 
рад више српских организација, студентски дом, библиотеку, гале-
рију, мултифункционалну и концертну дворану, ресторан, бук кафе 
и вањски амфитеатар. За центар у Глини откупљена је стара зграда 
српске обитељи Летић, у којој је планирано уређење уредских про-
стора, галерије, дворане и других садржаја, а по сличном принципу 
осмишљен је и центар у Книну, који ће имати још дјечју играоницу и 
башту за друштвене активности. СНВ је у сурадњи са Српском пра-
вославном црквом довршио и пројект градње српског културног цен-
тра у Имотском. Осигурани су такођер откуп објеката и обнова про-
стора за центре у Бенковцу, Грачацу, Карловцу, Војнићу, Великом 
Поганцу, Вировитици, Пакрацу, Воћину, Славонском Броду, Вин-
ковцима (Мирковци) и Тењи, док су у Бјеловару, Гарешници и Дару-
вару добивени на кориштење градски простори који су опремљени 
као културни центри. Међу велике пројекте спадају још мултифунк-
ционалне спортске дворане које се граде у сурадњи с опћинама Би-
скупија и Негославци, као и студентски дом у Загребу који се, уз онај 
у Ријеци, реализира у сурадњи са Српским демократским форумом.

Поред тога, остварен је или започет велики број мањих проје-
ката у вриједности до 300.000 куна, попут обнове мјесних домова и 
мултифункционалних дворана у власништву јединица локалне са-
моуправе у Скрадину, Великој Попини, Лишанама Тињским, Горњој 
Јагодњи, Жегару, Кистањама, Биочићу, Стрмици, Бискупији, Дебе-
лом Брду, Доњем Лапцу, Дрежници, Докмановићима, Пониквама, 
Сеговини, Чуковцу, Великом Поганцу, Дугој Ријеци, Великим Сесве- 
тама, Прокопу, Ђуловцу, Имсовцу, Бранешцима, Горњој Шумет-
лици, Кусоњама, Говеђем Пољу, Двору на Уни, Великој Градуси, 
Папићима, Доњој Ступници, Бачуги, Драговићу, Крагују, Подсрећу, 

▶
Српски дом у 
Вуковару након 
обнове 2021. (горе) 
и у стању затеченом 
прије обнове (доље)
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Лазама, Трештановцима, Сибоковцу, Дубокој, Рибњаку, Петровој 
Слатини, Болману, Угљешу, Даљу, Силашу, Караџићеву и Борову.

Обнова и опремање простора вијећа српске националне 
мањине подузети су у готово свим жупанијским средиштима и је-
диницама локалне самоуправе гдје је за то постојала потреба, укљу-
чујући градове Загреб, Ријеку, Вуковар, Умаг, Водице, Обровац, 
Дрниш, Слуњ, Гарешницу и Нашице, опћине Доњи Лапац, Удбина, 
Плитвичка Језера, Војнић, Сирач, Грубишно Поље, Дарда, Кнежеви 
Виногради, Магденовац и Тордници, насеља Глушци, Гомирје, Мо-
равице и друга мјеста. Уређени су и опремљени спортски терени за 
ногометне клубове у Гомирју, Моравицама, Бискупији, Врховина-
ма, Војнићу, Бршљаници, Славском Пољу, Имсовцу, Бијелом Брду, 
Негославцима, Борову, Вуковару и другим срединама, а на неким 
подручјима извршени су обнова и уређење објеката комуналне инф-
раструктуре, расвјете, аутобусних станица, мјесних гробља, дјечјих 
вртића и паркова. СНВ је помогао пројекте обнове и опремања шко-
ла у насељима у којима се проводи модел Ц образовања на српском 
језику и писму, као што су Бобота, Велики Поганац, Огулин и Крњак. 
Дио пројеката односи се на опремање простора културних друштава 
као што су Удружење “Ђорђе Оцић” из Даља, Академско удружење 
српске омладине “Јосиф Руњанин” из Вуковара и бројни пододбори 
СКД “Просвјете”, а у Загребу је обновљена и опремљена централа 
Српског демократског форума.

Центар за развој и инвестиције
Координаторица за капиталне инвестиције: Емина Ђурашевић

 

◀
Пројект изградње 
Српског културног 
центра у Ријеци 
(горе) и кућа 
Летић намијењена 
уређењу Српског 
културног центра у 
Глини (доље)
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Социјална и 
хуманитарна питања

Одјел за социјална и хуманитарна питања СНВ-а основан је крајем 
2017. због пружања различитих облика помоћи и подршке угро-
женим припадницима српске заједнице кроз социјалне програме 
усмјерене на остваривање људских права, једнаких животних мо-
гућности и побољшања социоекономског положаја. Циљане групе 
су особе које живе у сиромаштву, обитељи с дјецом и слабијим со-
циоекономским статусом, старије и немоћне особе, незапослене 
особе, жене, дјеца и млади, а нарочито важну улогу Одјел је имао 
у провођењу велике хуманитарне акције “Банија је наша кућа” на-
мијењене страдалима у потресу на Банији. Одјел данас има троје за-
послених у Уреду СНВ-а у Загребу и теренске сураднике за подручја 
Глине, Петриње, Бенковца, Доњег Лапца, Грачаца, Госпића, Ловин-
ца, Воћина и Слатине.

Програми Одјела односе се на социјално планирање и органи-
зирање заједнице, анализу и заговарање социјалних политика, бор-
бу против дискриминације и стигматизације, савјетовање, борбу 
против сиромаштва и хуманитарни рад те израду социјалне слике 
Срба у Хрватској, а проводе се кроз појединачне пројекте. Пројект 
“Од врата до врата” усмјерен је на смањење социјалне изолације ста-
ријих особа путем пружања услуге пријевоза и пратње на подручју 
Глине, Бенковца, Доњег Лапца, Грачаца, Петриње, Госпића и Ло-
винца. Партнери на пројекту су жупанијска вијећа српске нацио-
налне мањине и јединице локалне самоуправе, а на подручју Глине, 
Бенковца и Доњег Лапца финанциран је из Европског социјалног 
фонда с 1,5 милијуна куна те на осталим подручјима средствима 
СНВ-а. Пројектом је обухваћено 400 корисника за које је досад 
остварено 2500 вожњи због кориштења здравствених услуга, исхо-
ђења докумената, остваривања социјалних права, набаве намирни-
ца и других потреба. Одржане су три едукације за пружатеље услуга 
и три тренинга комуникацијских вјештина те израђен Приручник 
о социјалном планирању и потребама старијих особа. Пројект ће се 
проширити на подручја Ервеника, Суње, Обровца, Пакраца, Удби-
не, Воћина, Крњака и других градова и опћина. Едукацијски про-
јект “Знање и имање” проводи се уз подршку Средишњег државног 
уреда за демографију и младе кроз едукативне материјале и панел 
расправе, а усмјерен је према младима с циљем повећања шанси за 
запошљавање, осамостаљивање и укљученост у друштвене и еко-
номске токове. Израђена је онлајн платформа с трајно доступним 
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едукативним материјалима о социјалном подузетништву, закон-
ском оквиру, постојећим мјерама и програмима.

Програм “Борба против сиромаштва и хуманитарни рад” од-
носи се на пружање једнократне новчане и материјалне помоћи и ху-
манитарне акције. Помоћ социјално угроженим особама за прехра-
ну, хигијенске потрепштине, школске књиге, режије и друге потребе 
усмјерена је углавном на рурална подручја. Године 2018. средства за 
програм износила су 132 тисуће куна, 2019. године 184 тисуће куна, 
а након избијања епидемије коронавируса 2020. године 650 тисућа 
куна. Проведен је велики број појединачних акција, попут акције 
“Читав кров – сигуран дом” за обитељ Богуновић из Доњег Кари-
на, донације санитетског возила за Опћину Двор и возила за удругу 
Трећа доб, акције “СОС жене” с пакетима хране и одјеће за дјецу с 
подручја Глине, Пакраца и Грачаца, више акција уградње соларних 
панела у Далмацији и на Банији, акције подјеле дрва за огрјев, сађења 
бајама на намјерно уништеним насадима Мире Гагић у Биљанима 
Горњим, изградње нове штале за Љубицу Зарић из Водотеча или 
акције “Моја кућа – мој дом” за обнову изгорјеле куће Богдана Пе-
тровића из Моравица. Током епидемије коронавируса у сурадњи с 
локалним вијећима српске националне мањине проведена је подјела 
пакета за 1500 старијих особа у 15 жупанија те акција подјеле карти-
ца сјеменки “Ранкин пакет” за власнике малих ОПГ-ова.

Акција под називом “Банија је наша кућа” почела је већ 2019. 
с подјелом прехрамбених и хигијенских потрепштина, а након по-
треса на Банији то име добила је и велика хуманитарна акција коју 
је СНВ проводио у два периода током 2021. године. Укупна вријед-
ност акције “Банија је наша кућа” до краја марта 2021. износила је 
6,8 милијуна куна, од чега се 2,1 милијуна куна односи на новчане, 
а 4,7 милијуна куна на материјалне донације. Новчани износ иско-
риштен је за купњу 39 стамбених контејнера, подјелу грађевинског 
материјала, кућанских апарата, намјештаја и остале опреме те 1300 
пакета помоћи. Материјалне донације укључивале су 125 контејне-
ра које су осигурале Српска православна црква и Република Србија, 
грађевински материјал, прехрамбене и хигијенске потрепштине, 
сточну храну, пољопривредни материјал, кућанске апарате и одјећу. 
Акцијом је обухваћено 3400 непосредних корисника на подручју 
цијеле Сисачко-мославачке жупаније. Контејнере су добила 164 ко-
рисника, грађевински материјал 243 корисника, апарате и намјеш-
тај 196 корисника, а осталу помоћ још близу 3000 корисника. Ради 
дистрибуирања помоћи СНВ је основао централно складиште у Вр-
гинмосту и оформио локалне тимове активиста за подручја Глине, 
Петриње, Сиска, Суње, Двора, Доњих Кукурузара, Хрватске Костај-
нице, Хрватске Дубице, Мајура, Топуског и Вргинмоста, а органи-
зиран је и тим за психосоцијалну подршку. СНВ је отворио уреде 
у Петрињи и Глини (“Банијска кућа”) унутар којих дјелују Одјел за 
социјална и хуманитарна питања, Центар за инвестиције и развој 

▶
Додјела стамбених 
контејнера 
страдалима у 
потресу у склопу 
СНВ-ове акције 
“Банија је наша 
кућа” 2021.
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Пакирање СНВ-
ове хуманитарне 
помоћи у склопу 
акције “Банија је 
наша кућа”

Достава кућанских 
уређаја страдалима 
у потресу (Фото: 
Владимир 
Јуришић)

Расподјела 
грађевинског 
материјала за 
обнову кућа на 
Банији (Фото: 
Владимир 
Јуришић)

Хуманитарни 
тим у СНВ-овом 
централном 
складишту у 
Вргинмосту
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те Правни одјел СНВ-а. Формиран је савјетнички тим за израду про-
јектних пријава пољопривредника. Током акције успостављена је 
сурадња с Хрватским црвеним крижем, Цивилном заштитом и ор-
ганизацијама као што су Заклада Солидарна и Адра. Црвеном кр-
сту Костајнице (БиХ) донирано је 500 пакета помоћи у вриједности 
од 135 тисућа куна, а помоћ је пружена пучкој кухињи Мерхамет у 
Сиску, Удрузи слијепих и Црвеном крижу Сисачко-мославачке жу-
паније. У сурадњи с опћинама Војнић и Крњак набављени су контеј-
нер и опрема за плућни одјел Петрињске болнице. Од августа 2021. 
проведена је још једна тромјесечна акција под називом “Банија је 
наша кућа” током које је помоћ у укупној вриједности од 281 тисућу 
куна примило 129 корисника.

Одјел за социјална и хуманитарна питања
Водитељица: Татјана Драгичевић
Сурадници: Марија Црногорац и Давид Билић (Загреб), Љуба Врга, 
Дајана Жарковић и Данијела Куколеча (Глина), Милан Иванић 
(Петриња), Александар Врцељ (Бенковац), Душан Ђукић (Доњи 
Лапац), Мане Пријић (Грачац), Валентино Купрешанин (Госпић и 
Ловинац), Јелена Вучковић (Слатина и Воћин)

◀
Сурадници Одјела 
за социјална и 
хуманитарна 
питања у пројекту 
“Од врата до врата” 
који пружа услуге 
пријевоза старијих 
и немоћних особа
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Информирање

Српско народно вијеће остварује јавност рада путем објава на 
својим интернетским страницама и друштвеним мрежама, изда-
вања саопћења, организирања конференција за медије и изравне 
комуникације гласноговорника и водства СНВ-а с новинарима. 
СНВ медијима редовно шаље најаве и извјештаје о својим актив-
ностима и важнијим догађајима у заједници, као што су разли-
чити скупови, комеморације, хуманитарне акције, иницијативе, 
кампање и поједини пројекти, а јавно реагира и на политичка и 
друга збивања која се рефлектирају на српску националну мањи-
ну. Поред извјештавања о својем раду, СНВ је покретач медијских 
пројеката намијењених информирању припадника српске на-
ционалне мањине о збивањима у заједници и опћим хрватским, 
политичким, друштвеним и културним темама. Од 1999. СНВ је 
издавач Самосталног српског тједника Новости, чије је интернет-
ско издање Портал Новости покренуто 2014. године, а тренутно је 
у развоју и аудио-видео продукција Вида која је започела с емити-
рањем у прољеће 2022. Од године 2014. редовито излази и Билтен 
СНВ-а као периодична публикација која се бави анализом јавних 
политика и јавним заговарањем, обрађујући различита питања 
од интереса за српску националну мањину. СНВ проводи и низ 
информативних кампања усмјерених према српској заједници и 
укупној јавности.

Интернетска страница Српског народног вијећа на доме-
ни Снв.хр изворно је израђена 2000. и накнадно редизајнирана 
у сурадњи с агенцијом за брендирање и дизајн Парабиро, заслуж-
ном и за дизајн осталих СНВ-ових медијских пројеката и издања, 
односно тједника Новости, Портала Новости, продукције Вида, 
Билтена СНВ-а и часописа Трагови Архива Срба у Хрватској. Стра-
ница Снв.хр преноси вијести с Портала Новости и друге вијести 
из заједнице, а садржи контакте и све најважније информације о 
структури, организацији, појединим одјелима и раду Српског на-
родног вијећа, укључујући статутарне документе, правилнике, фи-
нанцијске извјештаје и годишње извјештаје о раду. На страници су 
представљене најважније иницијативе и кампање СНВ-а, а у ПДФ 
формату бесплатно су доступне све књиге објављене у библиотеци 
СНВ-а, као и сви бројеви Билтена СНВ-а и часописа Трагови. На 
страници се могу пронаћи текстови о повијести Срба, знаменитим 
Србима, организацијама и институцијама Срба у Хрватској те по-
везнице на странице пријатељских организација и иницијатива с 
којима СНВ сурађује.
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Фејсбук страница Српског народног вијећа, отворена 2014. 
године, свакодневно доноси брзе вијести о активностима представ-
ника и појединих одјела СНВ-а те о догађајима у заједници. Уз њу су 
накнадно отворени и Твитер и Инстаграм профил СНВ-а. На свим 
друштвеним платформама пласирају се точне и конзистентне ин-
формације, а кроз интеракцију с пратитељима ствара се осјећај при-
падности и повјерења. Фејсбук страница и Твитер профил СНВ-а 
били су важне полуге преко којих је 2021. реализирана велика хума-
нитарна акција СНВ-а “Банија је наша кућа”. Путем тих друштвених 
мрежа добивале су се информације с потресом погођеног подручја, 
праћене су активности на терену и дистрибуција хуманитарне по-
моћи те је остваривана изравна комуникација с корисницима, ме-
дијима, академском јавношћу и организацијама цивилног друштва.

Уз већ етаблирани тједник Новости и Портал Новости, који 
на тједној и дневној разини доносе велики број тема и информација 
о српској мањинској заједници и опћим збивањима, СНВ је крајем 
2021. започео с припремама за оснивање аудио-видео продукције 
Вида која би се својим програмом на сличан начин равноправно 
обраћала мањинској и генералној публици. Према сувременим за-
хтјевима ТВ продукције уређен је и опремљен телевизијски студио 
с режијом, монтажом, оф кабином и редакцијским простором у ком- 
плексу “Просвјете” у Прерадовићевој улици у Загребу те је форми-
ран тим уредника, новинара, сниматеља и других сурадника. Вида 
је започела с производњом програма у мају 2022., уз квалитету при-
преме погодну за кабелску дистрибуцију и телевизијску размјену са 
заинтересираним ТВ кућама. Пројект је покренут с мањим бројем 
формата који ће се поступно повећавати, а садржај се примарно 
емитира преко портала Видатв.хр, ЈуТјуб канала и Фејсбук стра-
нице. Дио прилога креира се у сурадњи с Новостима и дистрибуира 
преко Портала Новости. Водитељи развоја овог пројекта су Михаи-
ло Радосављевић као директор и Роберт Томић Зубер као главни 
уредник. До јесени 2022. Вида ТВ је покренула низ запажених емис-
ија као што су “Културни штаб” водитељице Јадранке Иваниш Yаyе, 
“Невидљиви уживо” Нине Виолић и Филипа Шоваговића, “Сродне 
душе” Зорана Предина, “Завидавање” Ладислава Томичића, “Град-
ске приче”, “Вида инфо” и “Вида арт”.

Билтен СНВ-а излази два до четири пута годишње, тематски 
истражујући проблематику везану за положај српске националне 
мањине и остваривање мањинских права. Уз информирање при-
падника српске заједнице и опће јавности, Билтен је заговарачки 
усмјерен на потицање рада институција задужених за рјешавање 
проблема с којима се заједница учестало сусреће. Од 2014. до 2022. 
изашла су 22 броја Билтена, међу којима се девет бројева односи 
на серију редовних годишњих извјештаја о хисторијском ревизио-
низму, говору мржње и насиљу према Србима. Извјештаји доносе 
статистике о различитим врстама исказивања нетрпељивости, а 

▶
Представљање 
Билтена СНВ-а о 
говору мржње у 
Новинарском дому 
у Загребу, април 
2022. (Фото: Јовица 
Дробњак)

Студио 
видеопродукције 
Вида ТВ у Загребу, 
мај 2022. (Фото: 
Душка Бобан) 
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сваке се године јавно представљају и служе као показатељ атмосфе-
ре према српској националној мањини у хрватском друштву. Бил-
тен је досад обрадио још и теме везане за примјену међународних 
конвенција за укидање расне дискриминације и заштиту национал-
них мањина, резултате међународних мисија, заступљеност нацио-
налних мањина у државној управи, правосуђу и полицији, поврат-
ку и избјеглиштву Срба, ратним злочинима над Србима, поврату 
одузете српске имовине и будућности Срба у Хрватској. Покретач 
Билтена и уредник већине бројева је генерални секретар СНВ-а 
Александар Милошевић, поједине бројеве уредили су Тамара Опа-
чић и Дејан Јовић, а аутори су различити истраживачи, новинари, 
активисти и стручњаци за специфична подручја.

Српско народно вијеће у сурадњи с комуникацијским и мар-
кетиншким стручњацима осмислило је и провело низ информатив-
них кампања везаних за хуманитарне акције као што је “Банија је 
наша кућа” и друге пројекте намијењене српској заједници, али и 
кампања усмјерених према цјелокупној јавности. Међу најзапа-
женијима биле су кампања “Да се боље разумијемо”, проведена у 
јесен 2019. с циљем нормализације јавне употребе ћирилице, као и 
кампања “Буди е-Србин”, проведена током пописа становништва 
2021. како би се припаднике српске националне мањине потакну-
ло на отворено изјашњавање и електронско самопописивање. Обје 
кампање проводиле су се у медијима и путем плаката постављених у 
бројним хрватским градовима, а уз врло позитивне реакције биле се 
попраћене и антисрпским испадима, односно исписивањем порука 
мржње по плакатима и њиховим уништавањем.

Одјел за информирање
Александар Милошевић, генерални секретар СНВ-а
Еуген Јаковчић, гласноговорник

◀
СНВ-ова кампања 
“Буди е-Србин” 
2021. (Фото: Марко 
Лукунић/Пиксел)

Представљање 
кампање “Да се 
боље разумијемо” 
у Централном 
уреду СНВ-а 2019. 
(Фото: Далибор 
Урукаловић/
Пиксел)
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Тједник Новости

Самостални српски тједник Новости у издању Српског народног 
вијећа најпознатији је медиј националних мањина у Хрватској и 
један од водећих лијево оријентираних медија у регији. Намијењен 
информирању припадника српске националне мањине о збивањи-
ма у заједници и њеним активностима, лист је својом уређивачком 
концепцијом, базираном на заступању националне равноправности 
и слободном новинарству, окупио широку публику те равноправним 
наступом на медијској сцени осигурао темама везанима за Србе у 
Хрватској значајну присутност у јавности. Од покретања у децембру 
1999. лист и редакција развијали су се и расли у више фаза: ангажи-
рањем новинара, уредника и сурадника, повећањем тематског спек-
тра, броја страница и прилога, унапређењем графичког обликовања 
и техничких стандарда, развојем интернетског издања и комуника-
ције путем друштвених мрежа те уређењем редакцијског простора у 
Загребу. Новости су у првих десет година излажења дистрибуиране 
бесплатно унутар српске заједнице, а од 2009. доступне су на киос-
цима диљем Хрватске, при чему су се морале изборити за слободу 
изношења мањинске перспективе. Због својег критичког писања, 
истраживачких и сатиричних текстова и насловница, Новости су се 
у више наврата нашле под нападима политичких и параполитичких 
структура, биле изложене осудама високих дужносника, медијским 
хајкама, казненим пријавама, просвједима испред редакције и не-
колико пута су јавно спаљиване, а вал тужби премашио је утужени 
износ од милијун куна. Хајке на Новости вођене су због “дирања у 
хрватске националне светиње” (2010., 2015. и 2017.), истраживања 
корупције (2012.), писања против усташизације, десног екстрем- 
изма и ултраконзервативизма (2016., 2017. и 2018.), а у заштиту  
листа стајали су Хрватско новинарско друштво, европске и свјетске 
новинарске организације, новинари и организације цивилног дру-
штва из Хрватске и регије, док је Вијеће Европе 2017. уврстило Но-
вости у базу Мидија фридом алертс.

Новости данас излазе на 40 – 48 страница, на латиници и 
ћирилици, у тиражи од 6200 примјерака. Опћи дио листа доноси 
политичке анализе, истраживачке приче, репортаже, интервјуе, 
колумне и друге рубрике, пратећи актуалне политичке догађаје и 
друштвене расправе, регионална и глобална збивања и културну 
продукцију. Важније теме везане за положај мањина и репортаже 
из заједнице објављују се такођер у опћем дијелу. Посебни дио, под-
листак Кроника, доноси текстове репортера и дописника о локалним 
збивањима и карактеристичној проблематици средина у којима 
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живе припадници српске националне мањине, од питања повратка, 
обнове и остваривања права, до појединачних судбина и случајева. 
Кроника прати програме и активности СНВ-а, мањинских вијећа, 
представника српске националне мањине, њених институција и 
организација, извјештавајући о политичком, друштвеном, култур-
ном и вјерском животу заједнице. Трипут мјесечно Новости доносе и 
прилоге Привредник и Нада, покренуте 2011., односно 2021. године 
у сурадњи са Српским привредним друштвом “Привредник” и Срп- 
ским демократским форумом. Распон суговорника Новости креће 
се од малих пољопривредника, српских повратника и представника 
мањинске заједнице, до активиста, умјетника и интелектуалаца из 
Хрватске, регије и свијета, међу којима су интервјуирани Тарик Али, 
Ален Бадју, Зигмунт Бауман, Ноам Чомски, Костас Дузинас, Силвиа 
Федерићи, Дејвид Харви, Крис Хеџес, Жак Рансиер, Кетрин Самари, 
Г. М. Томаж, Јанис Варуфакис и бројни други.

Сви текстови из штампаног издања доступни су од 2009. на 
интернету, а 2014. покренут је и Портал Новости који је развио про-
изводњу властитих вијести и тема те данас има просјечно 150 тисућа 
јединствених корисника мјесечно из Хрватске, Србије, Босне и Хер-
цеговине и широм свијета. Портал Новости садржаје дијели путем 
Фејсбук, Инстаграм и Твитер рачуна те мобилне апликације Новости, 
а препознат је као квалитетан и поуздан извор информација. Ексклу-
зивне објаве Портала Новости преносе сви водећи хрватски медији, а 
колумне и друге текстове преузимају портали Пешчаник, Јавнисер-
вис, Тачно, Бука и други медији у регији. Тједник Новости финанци-
ран је кроз програм остваривања културне аутономије националних 
мањина Савјета за националне мањине Владе РХ, подршку Уреда за 
људска права и права националних мањина те приходима од продаје, 
а рад Портала Новости од 2016. подупире америчка заклада Нешнал 
Индавмент фор Демокраси. Професионални односи, односи између 
издавача и редакције и начин избора главног уредника уређени су 
2013. Статутом Новости. Главни уредници Новости били су Милан 
Трбојевић (1999. – 2002.), Нинослав Копач (2002. – 2004.), Раде Дра-
гојевић (2004. – 2010.), Ивица Ђикић (2010. – 2016.) и Никола Бајто 
(2016. – 2021.), а од 2021. главна уредница је Андреа Радак. Редакција 
данас броји 20 новинара и уредника, мрежу локалних дописника и 
круг сталних сурадника, међу којима су, оставивши значајан ауторски 
печат, били и истакнути умјетници Алем Ћурин (Сплит, 1953. – Сплит, 
2020.) и Боривој Довниковић Бордо (Осијек, 1930. – Загреб, 2022.).

Током рада у Новостима аутори и сурадници листа добили су 
бројне награде. Слободна новинарка Барбара Матејчић добила је 
2014. награду ХНД-а “Марија Јурић Загорка” за писано новинарство 
за репортаже из Вуковара објављене у Јутарњем листу и Новостима. 
Колумнист Новости Виктор Иванчић добио је 2016. награду Подго-
ричког новинарског форума “Миодраг Мишко Вукмановић” за до-
принос професионалном новинарству. Новинари Давор Коњикушић 
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Nakon pozdrava ‘Za dom spremni’ usred Jasenovca, fašistička kampanja nastavljena 
je divljanjem po centru Zagreba i na poljudskim tribinama. Umjesto da je prekine, 
Plenkovićeva vlast unosi službenu konfuziju u razlikovanje dobra i zla str. 3-4. 

Zvizda vam materina
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▶ 
Уредници и 
графичари Новости 
на пријелому листа 
у редакцији, мај 
2022. (Фото:  
Душка Бобан)

Прослава изласка 
1000. броја Новости 
у фебруару 2019. у 
Новинарском дому 
у Загребу (Фото: 
Јовица Дробњак)
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SU

PA
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Novost
S a m o s t a l n i s r p s k i t j e d n i k

Petak, 1. oktobar 2010.

Cijena 10 kn/100 din/1,2 €

BROJ 563

w w w . n o v o s s t i . c o m

Uništavanje
tekstilne tvornice

str. 8-9

Zoran Milanović

str. 4-5

Ne volim podjelu
na Hrvate i Srbe

Kamensko skrojeno
po Kutlinoj mjeri

9 771845 895007 01930
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и Владимир Јуришић добили су 2017. награде фестивала “Фра 
Ма Фу” за репортаже објављене у Новостима, а Јуришић и на-
граду СНВ-а “Диана Будисављевић” за хуманитарни рад, док је 
илустратор Алем Ћурин добио награду “Ан Фас” сплитске ини-
цијативе за отпор друштвено ретроградним појавама. Новости 
су 2018. селектиране међу четири финалиста у категорији нови-
нарства међународне награде “Индекс оф Цензоршип Фридом 
оф Експрешн Аворд”. Новинар Хрвоје Шимичевић за серију 
истраживачких текстова добио је 2019. награду “Нада Димић” 
загребачког Фонда за друге, а Синан Гуџевић награде “Мирко 
Ковач” и “Ахмед Вали” за књигу колумни из Новости “Максимир 
и Мирогој”. Извршни уредник Горан Борковић добио је 2021. 
ХНД-ову награду “Марија Јурић Загорка” за писано новинар-
ство. Новинар Новости Јерко Бакотин био је дио међународног 
новинарског тима који је 2022. добио низоземску награду Де 
Тегел за истраживање о полицијском насиљу над мигрантима. 
Године 2022. колумнист Борис Дежуловић добио је награду 
“Мико Трипало” Центра за демокрацију и право Мико Трипало 
и награду ХНД-а “Новинар године”, новинарка Тамара Опачић 
награду “Весна Кесић” Фонда за друге и награду ХНД-а “Марија 
Јурић Загорка” за писано новинарство, колумнист Виктор Иван-
чић регионалну награду “Срђан Алексић”, а колумнист Маринко 
Чулић награду ХНД-а “Отокар Кершовани” за животно дјело.

Чланови А-ХСП-а 
јавно спаљују 
примјерке 
тједника Новости 
на просвједу пред 
редакцијом у 
Гајевој улици, 2. 
септембра 2017. 
(Фото: Марко 
Лукунић/Пиксел)
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Култура

Програми Одјела за културу СНВ-а дијеле се на меморијалне мани-
фестације и иницијативе, издаваштво и споменичку баштину. Рад 
Одјела усмјерен је на културу сјећања, односно на реконструкцију 
и афирмацију антифашистичког наслијеђа које је од почетка 1990-
их суставно потискивано или негирано, као и на очување, обнову и 
установљење важних упоришта сјећања на ратна страдања српс-
ког становништва. Презентација и интерпретација трауматичне 
повијести 20. стољећа одвија се кроз различите моделе комемора-
тивних, умјетничких и активистичких пракси усмјерених према 
српској заједници и хрватском друштву у цјелини. Одјел за културу 
започео је с активностима 2007. године, а први пројекти били су му 
организирање појединих комеморација, обнова споменика у Србу и 
Јадовну те израда фотодокументације срушених антифашистичких 
споменика и црквених објеката у сурадњи с фотографом Јовицом 
Дробњаком. Културне активности СНВ-а водила је Бранка Шесто 
од 2007. до 2011. године, када водитељица Одјела постаје Анета 
Владимиров. Савјетница у Одјелу од 2010. до 2022. била је Марија 
Црногорац, а од 2022. савјетник је Никола Пухарић.

Путем Одјела за културу СНВ је организатор и суорганизатор 
великог броја скупова и догађања. Међу најпознатијима је Божићни 
пријем СНВ-а, а најзначајнији удио имају комеморације. Комемо-
ративни календар СНВ-а укључује више од 30 мјеста и годишњица 
сјећања на државном, регионалном и локалном нивоу које се обиље-
жавају у сурадњи са жупанијским, градским и опћинским вијећима 
српске националне мањине, организацијама других националних 
мањина, антифашистичким удружењима и удругама цивилног 
друштва као што су САБА РХ, Антифашистичка лига, Документа, 
Центар за ненасилну акцију, ВеДРА и друге. Међу најважнијим ко-
меморацијама везанима уз Други свјетски рат су Дан пробоја лого-
раша у Јасеновцу 22. априла, Дан сјећања на Јадовно 24. јуна и Дан 
устанка народа Хрватске у Србу 27. јула, а међу онима везанима за 
рат у Хрватској обиљежавање егзодуса и страдања Срба у операцији 
“Бљесак” 1. маја, егзодуса и страдања у операцији “Олуја” 29. септемб-
ра у Вариводама и обиљежавање убојства обитељи Зец у Загребу 8. 
децембра. СНВ одаје почаст и хрватским жртвама злочина почиње-
них у Вуковару, Ервенику и Воћину, градећи увјете да се и на другим 
мјестима ствара заједнички однос према свим жртвама рата.

Одјел за културу осмишљава и припрема велики број других 
иницијатива којима је циљ скретање пажње на питања повијесног 
ревизионизма и његових дугорочних посљедица. Одјел је у сурадњи 
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с истакнутим умјетницима и радницима у култури продуцирао низ 
важних меморијалних радова, као што су “Црни павиљон посвећен 
пробоју логораша у Јасеновцу” Саше Шимпраге, Давида Кабалина 
и Нике Михаљевића на Цвјетном тргу у Загребу (2012.), рад Игора 
Грубића са зрцаљењем споменика на Петровој гори (2013.), пјесме 
Александра Хута Кона о мјестима сјећања према свједочењима пре-
живјелих (2013.), “К19” Златка Копљара на Тргу жртава фашизма у 
Загребу (2014.), меморијална интервенција у поводу 70. обљетнице 
Трећег засједања ЗАВНОХ-а Петре Милички, Нике Михаљевића и 
Саше Шимпраге на некадашњем Тргу Републике у Загребу (2014.) те 
“Пукотине” Тонке Малековић на мјесту сисачког дјечјег логора (2015.). 
Одјел судјелује и у вишегодишњим пројектима на принципу баштине 
одоздо. Пројект “Дрежница: трагови, сјећања 1941 – 1945” проводи се 
од 2019. у сурадњи с Институтом за повијест умјетности, а изложбе-
ни пројект “Слана – радикални крајобраз” с ауторским тимом који 
чине Ника Петковић, Давор Коњикушић и Горан Андлар. Посебно је 
важна сурадња с удружењима бивших логораша концентрацијског 
сустава Јасеновац, члановима њихових обитељи и другим свједоци-
ма времена, као и судјеловање у раду Савјете Јавне установе Спомен 
подручја Јасеновац. На 80. годишњицу устанка у Србу, реализирана је 
2021. изложба “Али борба је почела, овдје оваква, а то је најважније” 
Наташе Матаушић и Милана Радановића, а у сурадњи с Ђорђем Ми-
ховиловићем осмишљен је 2022. истраживачко-изложбени пројект 
на темељу однедавно доступне грађе везане за јасеновачке заточенике 
који су прошли кроз полицијски сустав НДХ. Почетком 2022. с Радио-
Театром покренут је натјечај “Радиофонтон 1941.” којим се сјећање на 
радикалне промјене обнавља путем драмских текстова.

Одјел је самостално и у сурадњи с издавачким кућама при-
редио низ књига које се баве повијешћу Срба у Хрватској, ратним 
траумама 20. стољећа и искуством транзиције, укључујући и нека 
особна свједочанства и умјетничке пројекте. Од 2012. у библио-
теци СНВ-а објављени су “Књигоцид” Анте Лешаје, “Александра 
Зец” Тамаре Опачић и Оливера Фрљића, “Организирана присилна 
исељавања Срба из НДХ” Филипа Шкиљана, “Корак до смрти” Пере 
Дракулића, “Жумберачки ускоци: Унијаћење и однарођивање” Дра-
гана Вукшића, “Грађанин Благус” Саше Благуса, “Болесна времена” 
Милана Гавровића, “Очи памте” Јелене Радошевић, “Срби у Цетин-
ској крајини” Божидара Симића и Филипа Шкиљана, “Производња 
другог” Нине Чоловић и Тамаре Опачић, “Нису сви (били) слијепи” 
Томислава Јакића, “Славонијо, трипут си горила” Милана Радано-
вића, “Срби у Имотској крајини” Божидара Симића, зборник “По-
католичавање Срба у Независној Држави Хрватској” који је уредио 
Милан Радановић, “Адмирал с Кордуна” Бранка Мамуле и “Штиле 
Рајзе – Минхенски дневник” Недељка Драгића. Континуирани из-
давачки пројект је тематски календар СНВ-а који промовира важне 
елементе српске баштине или истакнуте појединце.

▶ 
Умјетничка 
инсталација 
поводом обљетнице 
Трећег засједања 
ЗАВНОХ-а на Тргу 
бана Јелачића 
у Загребу 2014. 
(Фото: Јовица 
Дробњак)
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Рад “К19” Златка 
Копљара на Тргу 
жртава фашизма 
у Загребу 2014. 
(Фото: Јовица 
Дробњак)

Издања Одјела 
за културу СНВ-а 
“Књигоцид” и 
“Александра Зец”

▶ 
Прослава Дана 
устанка народа 
Хрватске код 
обновљеног 
споменика у Србу 
2014. (Фото: Дино 
Станин/Пиксел)

Комеморација 
код споменика 
у Јадовну 2013. 
(Фото: Јовица 
Дробњак) 
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Најважнији пројекти обнове антифашистичке споменичке 
баштине у раду Одјела за културу били су споменик устанку на-
рода Хрватске у Србу, рад кипара Вање Радауша из 1951., који је 
био уништен 1995., а обновљен је 2010. те споменик жртвама ло-
горског сустава Јадовно, рад кипара Ратка Петрића из 1988., који 
је срушен 1991., а обновљен 2011. године. Одјел проводи и процесе 
осмишљавања и изградње нових спомен-обиљежја, као што су об-
рада централног мјеста на Јадовну у изведби Дамира Гамулина, 
Игора Дрвенџије и Анете Владимиров из 2018., спомен-обиљежје 
за жртве злочина у Гошићу аутора Давида Кабалина из 2013. и спо-
меник жртвама усташког злочина у Доњој Суваји истог аутора из 
2021. године. На мјестима страдања посебна је пажња усмјерена на 
партиципацију чланова обитељи жртава и локалног становништва.

Важан сегмент меморијалне методологије је сурадња с гра-
фичким дизајнерима који су унаприједили презентацију пројека-
та СНВ-а, као што су Дамир Гамулин, Мирко Илић, Иван Бенуси, 
Петра Милички, Катарина Златец, Нико Михаљевић, Матија Раос, 
Барбара Бласин, Дејан Драгосавац Рута, Дејан Кршић, Негра Ниго-
евић и Свен Сорић. На основи те сурадње реализирана је и изложба с 
Хрватским дизајнерским друштвом “Д(р)уго сјећање”, аутора Марка 
Голуба, Барбаре Бласин и Анете Владимиров, постављена 2017. у 
Загребу и Београду.

Одјел за културу
Анета Владимиров (водитељица), Никола Пухарић и Тена Бакшај

◀
Комеморација у 
Јасеновцу 2017. 
(Фото: Едина 
Жуко/Пиксел)

Полагање вијенаца 
у Дунав за све 
цивилне жртве 
Вуковара 2021. 
(Фото: Емица 
Елвеђи/Пиксел)
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Архив Срба у Хрватској

Архив Срба у Хрватској основан је 2006. у сурадњи Српског народ-
ног вијећа и Српског културног друштва “Просвјета”, а претходио 
му је Архив Срба у Хрватској који је у крилу “Просвјете” постојао од 
1947. до 1953. године. Данашњи Архив дјелује као одјел СНВ-а који 
прикупља, чува, стручно обрађује и чини доступном за кориштење 
архивску грађу од значаја за културну баштину и повијест Срба у 
Хрватској те српско-хрватске односе. Грађу чине документи, аудио-
визуални и дигитални записи, фотографије, књиге, новине, новин-
ски чланци, мапе, плакати и други предмети, регистрирани и класи-
фицирани у складу с архивским праксама. Библиотека Архива има 
преко три тисуће наслова. С развојем активности и ангажманом но-
вих сурадника све већу улогу у његовом раду добивају истраживач-
ка и издавачка дјелатност. Међу данашњих 12 запосленика Архи-
ва двоје је доктора знаности, а још шесторо их завршава докторске 
студије, чиме се стварају увјети за његову будућу трансформацију у 
знанствени институт. Архив од јесени 2018. издаје властити часо-
пис Трагови који објављује знанствене радове и друге чланке чији су 
аутори истраживачи Архива Срба у Хрватској и бројни сурадници 
из Хрватске и регије. Сједиште Архива у почетку је било у подруму 
“Просвјете” у Бериславићевој улици у Загребу, 2015. године пресе-
лио се на Мажуранићев трг, да би 2020. уселио у намјенски адапти-
рани простор с читаоницом, уредима и складишним капацитетима 
у комплексу “Просвјете” у Прерадовићевој улици.

Изворно градиво које се чува у Архиву настало је дјеловањем 
низа српских организација и истакнутих појединаца, а чувају се и 
преслике из осталих архивских, музејских, повијесних и културних 
установа у Хрватској, с циљем да се за потребе истраживача и корис-
ника на једном мјесту окупи и презентира грађа везана за повијест 
Срба. Архив посједује фондове с документацијом Српског народног 
вијећа, Српског демократског форума, Самосталне демократске ср-
пске странке, Српске православне цркве, Заједничког већа општи-
на, Савеза српских организација, Радија Дунав, Заједнице Срба 
Ријека и других српских организација, али и низа организација 
цивилног друштва као што су Центар за суочавање с прошлошћу 
Документа, Штит Бјеловар, Далматински комитет за људска права 
Сплит, Коалиција за заштиту и промоцију људских права Осијек, 
Центар за мир, правне савјете и психосоцијалну помоћ Вуковар и 
ХОМО Пула. Међу најзначајније архивско градиво убрајају се остав-
штине и донације Војина Бакића, Адама Дупала, Славка Голдштај-
на, Луке Шушка, Јована Мирића, Ервина Ператонера, Михаела 
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Соболевског, Дивне Зечевић, Светозара Ливаде и још низа особа, а 
садрже рукописе, фотографије, преписке, дописе и друге документе 
из живота и рада.

Архив прикупља повеље, дозволе и остале документе везане 
за досељавање Срба, успоставу и дјеловање црквених општина, као 
и повијесних српских организација и институција. Грађа из Другог 
свјетског рата обухваћа документе о прогону Срба, покатоличавању, 
концентрацијским логорима, ратним злочинима, рушењу цркава и 
уништавању села, антифашистичком устанку и учествовању Срба 
у Народноослободилачкој борби. На то раздобље односе се збир-
ке преслика изабраних докумената Хрватског државног архива и 
других установа, које укључују фондове као што су Понова, Диана 
Будисављевић, Ката Пејновић, МУП НДХ, ОЗН-а, Богоштовље, 
Православна горњокарловачка епархија и Земаљска комисија за 
утврђивање злочина окупатора и њихових помагача Хрватске. Ар-
хив прикупља и документе везане за антифашистичку споменичку 
баштину, период социјализма, као и за ратно и поратно раздобље у 
Хрватској 1990-их.

Хемеротека новинских чланака Архива броји 8000 дигита-
лизираних јединица. Архив увезује и чува примјерке листова српске 
заједнице у Хрватској, као што су Новости, Просвјета, Љетопис СКД 
Просвјете, Бијела пчела, Артефакти, Извор, Наш глас и Идентитет, 
низ других листова попут Данаса, Хрватске љевице, Гласа антифа-
шиста и хрватског издања Ле монд дипломатика те часописа Ераз-
мус и Трагови. Библиотека Архива гради се откупом и донацијама 
књига, а уз поједина раритетна издања њену посебну вриједност за 
истраживаче чине формиране цјелине о повијести Срба, Народно-
ослободилачкој борби, социјалистичком периоду и периоду 1990-их. 
Посебно је заступљена литература о концентрацијском логору Јасе-
новац, Јадовну и другим мјестима ратних страдања Срба. Претражи-
вање књига и архивског градива омогућено је путем рачуналне базе и 
каталошког инвентара објављеног на интернетској страници Снв.хр.

Знанствено-истраживачка дјелатност Архива проводи се у 
пољима хисториографије, политологије, филозофије, економије и 
лингвистике кроз више пројеката, уз публицирање радова у књига-
ма и часописима. Трагови: часопис за хрватске и српске теме, чији је 
главни уредник редовни професор Факултета политичких знаности 
у Загребу Дејан Јовић, а извршни уредник истраживач Архива Срба 
у Хрватској Милан Радановић, излази двапут годишње доносећи 
на приближно 300 страница по десетак прилога истраживача Ар-
хива Срба у Хрватској, знанственика из Хрватске и регије те дру-
гих сурадника. Чланци су јавно доступни у електронској верзији на 
Порталу хрватских знанствених и стручних часописа – Хрчак. По 
карактеру мултидисциплинаран и интердисциплинаран, часопис 
објављује чланке из разних подручја друштвених и хуманистичких 
знаности с фокусом на питања Срба и Хрвата, Срба у Хрватској и 

▶ 
Радни састанак 
у читаоници с 
библиотеком 
Архива Срба у 
Хрватској (Фото: 
Душка Бобан)
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српско-хрватских односа у цјелини. Уз изворне и прегледне знан-
ствене радове и претходна приопћења, Трагови објављују и студије, 
есеје, полемичке осврте, приказе књига, биљешке о знанственим 
скуповима и догађајима, као и друге релевантне информације у 
вези с главним темама које обрађују.

Архив Срба у Хрватској
Водитељ: Димитрије Бирач
Истраживачи и архивисти: Никола Бајто, Нина Чоловић, Игор 
Дрвенџија, Јана Јурчевић, Игор Мркаљ, Звездана Остојић, Софија 
Пејновић, Тихомир Понош, Милан Радановић, Чедомир Вишњић 
и Никола Вукобратовић

◀
Дио архивских 
фондова и издања 
часописа Трагови 
Архива Срба у 
Хрватској (Фото: 
Душка Бобан)
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Образовање и језик

Српско народно вијеће подржава развој образовања на српском је-
зику и ћириличном писму у знанственом, стручном, материјалном, 
заговарачком и савјетодавном смислу, сагледавајући и могућности 
развијања интеркултурних садржаја унутар доминантнога образо-
вања. Образовањем се из различитих стручних аспеката током го-
дина бавило више одјела СНВ-а. Правни одјел пратио је доношење и 
имплементацију прописа везаних за образовање и развијао сурадњу 
с надлежним министарством, Уредом пучке правобранитељице, Уре-
дом правобранитељице за дјецу, као и с домаћим и међународним 
организацијама цивилног друштва, Архив Срба у Хрватској радио је 
на истраживању и унапређењу образовних програма и материјала, а 
Одјел за културу био је укључен у развој и комуницирање образовних 
политика. С оснивањем Одјела за образовање почетком 2019. те се 
активности концентрирају у засебну структурну јединицу СНВ-а.

Образовање на мањинским језицима и писмима јамчи се 
Уставним законом о правима националних мањина и Законом о 
образовању на језицима и писмима националних мањина на свим 
разинама формалног образовања, а у основним и средњим школама 
установљена су три модела. Код модела А на српском језику и ћири-
личном писму проводи се цјеловита настава, осим наставе предмета 
Хрватски језик и књижевност, код модела Б настава друштвено-ху-
манистичких предмета, а код модела Ц настава је на хрватском, али 
постоји засебни предмет српског језика, повијести, географије и 
културе. Модел А проводи се у Вуковарско-сријемској и Осјечкој-ба-
рањској жупанији те у Српској православној гимназији “Кантакузи-
на Катарина Бранковић” у Загребу, модел Б тренутно постоји само 
у Основној школи Ернестиново, док је модел Ц распрострањен на 
подручју Кордуна, Баније, Лике и сјеверне Далмације те присутан у 
неколико школа у источној Славонији.

Одјел за образовање покренут је током реформе “Школа за жи-
вот”, када су донесени нови курикулуми за образовање на српском 
језику и ћириличном писму, уз интензивирање рада на новим уџбе-
ницима у моделима А и Ц. Одјел је радио на анализи приједлога кури-
кулума за оба модела, као и на окупљању и координирању стручних 
тимова задужених за рецензирање уџбеника и других образовних ма-
теријала у комуникацији са Заједничким већем општина, Српским 
културним друштвом “Просвјета”, Просвјетом д. о. о., Министарством 
знаности и образовања те Агенцијом за одгој и образовање. За модел 
Ц био је то први курикулум након 1996. с првим уџбеницима након 
1998. године.
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Одјел се у раду на унапрјеђењу наставе и осигурања њезине 
одрживости у локалним срединама води сувременим педагошким 
праксама и рецентним знанственим увидима у стручним домена-
ма обухваћеним моделима мањинскога образовања. Одјел настоји 
подржати наставнике и ученике набавом методичко-дидактичких 
материјала, организацијом школских излета и улагањем у опре-
му и инфраструктуру у економски слабије развијеним срединама. 
Израђујући од 2021. материјале за подршку у настави, Одјел је осмис-
лио радне биљежнице за учење штампане и писане ћирилице, као и 
школску карту “Изабрана мјеста сјећања и културе Срба у Хрватској” 
у сурадњи с Чедомиром Вишњићем из Архива Срба у Хрватској. Го-
дине 2022. започело је суставно интердисциплинарно истраживање 
образовних материјала за наставу на српском језику и ћириличном 
писму према моделу Ц, с конкретним препорукама и смјерницама 
за њихов даљњи развој.

Заједно с организацијама других националних мањина, 
Одјел се 2020. и 2021. усмјерио на реализацију наставе на даљину 
на мањинским језицима и писмима. Током 2020. осигуравао је сни-
мање и монтирање видеолекција за наставу у моделу Ц, уз паралелни 
рад Заједничког већа општина на видеолекцијама у моделу А. У дого-
вору с Министарством знаности и образовања у 2021. успостављена 
је радна група за израду видеолекција, уз координацију Агенције за 
одгој и образовање и даљњу подршку СНВ-а у припреми материјала.

Полазећи од нераздвојивости образовања на мањинским је-
зицима и писмима од контекста у којем се оно одвија, Одјел као једну 
од темељних вриједности види изградњу размјене и солидарности 
преко граница етницитета, језика и културе заузимајући се за значај-
нију заступљеност мањинских тема у опћем образовању. Прије фор-
мирања Одјела за образовање, СНВ је путем Архива Срба и Одјела за 
културу 2016. и 2017. судјеловао у припремама за покретање Интер-
културне школе “Дунав” у Вуковару, у истраживању постојећих мо-
дела интеркултуралног образовања у Европи и у раду стручне групе 
за осмишљавање и структурирање курикулума. Одјел је у мају 2022. 
организирао у Загребу дводневну конференцију “Интеркултуралност 
и образовање на мањинским језицима и писмима” која је повезала 
организације српске, чешке, мађарске, ромске и талијанске мањи-
не са знанственицима и релевантним образовним институцијама у 
промишљању развоја мањинског образовања.

Уставним законом, Законом о упораби језика и писма нацио-
налних мањина и другим законима зајамчени су, уз образовање, 
и културна и медијска продукција, припрема административних 
аката и образаца, рад тијела локалне и регионалне самоуправе, из-
давање особних исказница, истицање назива институција и улица 
на српском језику. Истраживачки тим Архива Срба у Хрватској про-
блематизира тешкоће у употреби језика Срба и ћириличног писма, 
анализира језичне политике у хрватском и регионалном контексту 

▶
Конференција 
“Интеркултуралност 
и образовање на 
мањинским језицима 
и писмима”, 
мај 2022. (Фото: 
Јовица Дробњак)

Снимање 
видеолекција за 
наставу на даљину 
на српском језику и 
писму
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испреплетене с другим облицима регулације и надзора језичних и 
етничких граница те истражује говоре појединих средина у којима 
живе Срби, проматрајући однос између етницитета и језика у окол-
ностима свакодневне комуникације.

Кроз предавања, семинаре и друге врсте изравног рада с го-
ворницима, подржава их се у креирању отворенијега односа према 
језику и његовом прилагођавању стварним комуникацијским потре-
бама. Једна од оријентација у раду је и документирање, похрањивање 
и проучавање карактеристика језика у интеретничким срединама. 
Критичка анализа дискурса и други социолингвистички приступи 
усмјерени на сагледавање односа језика, идеологије и моћи међу те-
мељним су методолошким и теоријским преокупацијама. Примјер 
њихове примјене је и истраживање из 2017. године, објављено у књи-
зи “Производња Другога: Срби у хрватским дневним новинама” ау-
торица Нине Чоловић и Тамаре Опачић.

Архив Срба у Хрватској подржава учење и употребу ћирилице 
израдом едукативних материјала и другим облицима њезина про-
мицања у медијима, знаности и култури, а заједно с Одјелом за кул-
туру судјеловао је 2019. у СНВ-овој кампањи “Да се боље разумијемо”, 
којом се интервенцијама у јавни простор настојало дестигматизира-
ти ћирилицу и афирмирати њезину употребу. 

Одјел за образовање
Нина Чоловић (водитељица) и Нина Рашидовић

Истраживање језика у Архиву Срба у Хрватској
Нина Чоловић и Јана Јурчевић

◀
Књига Нине 
Чоловић и 
Тамаре Опачић 
настала у склопу 
истраживачког 
пројекта 
“Производња 
другога”, 2017.
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Политичка академија

Политичка академија Српског народног вијећа једногодишњи је 
едукативни програм намијењен млађим припадницима српске на-
ционалне мањине који су заинтересирани за судјеловање у политич-
ком, друштвеном, академском и медијском животу српске заједни-
це, за рад у мањинским институцијама и организацијама цивилног 
друштва, локалној и регионалној самоуправи и државној управи. 
Од 2011. до 2022. програм Политичке академије СНВ-а завршило је 
десет генерација с укупно готово двјесто полазника, а у едукације је 
било укључено више од 70 предавача из разних подручја. Одржана 
су и три напредна програма за усавршавање полазника који су већ 
јавно ангажирани те један регионални у сурадњи с хрватском за-
једницом из Србије. Политичка академија започела је с радом 2011. 
према програмској концепцији свеучилишног професора политоло-
гије Дејана Јовића, а на основу искустава сличног пројекта у којем 
је СНВ у претходним годинама сурађивао с представницима српске 
заједнице на Косову, гдје су координатори били Бранко Јуришић и 
Бранка Шесто. Академија је у Хрватској покренута у партнерству са 
закладом Балкан Траст фор Демокраси, која је осигурала средства 
за прве три године рада, а након тога је финанцирање у потпуности 
преузео СНВ. Координатори активности Политичке академије од 
оснивања били су Бранко Јуришић и Споменка Ђурић, а од 2020. 
координаторица је Јелена Несторовић.

Главни циљеви рада Политичке академије су мотивирање и 
оснаживање капацитета младих за јавни ангажман уз потицање 
њиховог интереса за теме од посебне важности за српску заједницу. 
У том смислу стварају се три групе полазника: активисти који дје-
лују унутар институција српске заједнице, они који представљају 
заједницу у својим срединама и жупанијама, као и они који јој дају 
интелектуалну подршку, од истраживача до новинара. Због непо-
вољне демографске слике, нарочито на повратничким подручји-
ма гдје превладава старије становништво, потицање укључивања 
младих у процесе одлучивања, преговарања и представљања кроз 
тај тип едукације важно је и за генерацијско помлађивање српских 
организација те преношење усвојених знања и вјештина на локалну 
разину. Академија је отворена за полазнике различитих политич-
ких и других увјерења, а омогућује упознавање, размјену искуста-
ва и међусобно повезивање младих из свих дијелова Хрватске, од 
Дубровника до Вуковара. Годишње се школује око 20 полазника, 
који се јављају на програм путем натјечаја, а највећим дијелом долазе 
преко разних организација и институција српске заједнице, као што 
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▶
Полазници 
Политичке 
академије СНВ-а 
на предавачким 
модулима у 
Термама Језерчица 
(Фото: Ненад 
Јовановић и Јелена 
Несторовић)

су локална и жупанијска мањинска вијећа, СНВ, ЗВО, СДСС, “Про-
свјета”, “Привредник” или СДФ, али и других организација цивилног 
друштва. Неки од њих су већ ангажирани у својим срединама, а број-
ни бивши полазници Академије данас су међу лидерима заједнице, 
попут потпредсједнице Владе РХ Ање Шимпраге, вировитичко-по-
дравског дожупана Игора Павковића, предсједника ЗВО-а Дејана 
Дракулића, карловачког дожупана Дејана Михајловића, начелника 
Опћине Бискупија Милана Ђурђевића и других дужносника, однос-
но руководилаца мањинских вијећа и српских организација.

Програм Академије комбинира теоријска знања с практич-
ним вјештинама и обухваћа сљедеће тематске цјелине: идентитет 
и повијест Срба у Хрватској; политички и правни положај Срба у 
Хрватској; однос Срба у Хрватској према Европској унији и Србији; 
дјеловање унутар заједнице; избори, представљање и дјеловање у 
институцијама; пројектно планирање и управљање пројектима; 
финанцирање и рад локалне заједнице; повлачење средстава из ЕУ 
фондова; заштита особних података те улога медија и начина медиј- 
ског представљања. Програм се проводи кроз предавања, радионице 
и расправе које потичу критичко размишљање и социјалну осјетљи-
вост нужну за активно судјеловање у јавном животу. Едукације су 
распоређене на седам дводневних и вишедневних модула који се одр-
жавају од прољећа до јесени у Термама Језерчица у Доњој Стубици, 
а организиран је посјет Јасеновцу и другим значајним локацијама.

Као предавачи и водитељи радионица у раду Академије судје-
ловали су бројни представници српске заједнице и други стручњаци 
за тематске цјелине обухваћене програмом, међу којима су свеучи-
лишни професори попут Милорада Пуповца, Дејана Јовића, Синише 
Таталовића, Сњежане Васиљевић, Љубе Јурчића, Твртка Јаковине 
и Хрвоја Класића, повјесничари Чедомир Вишњић, Филип Шкиљан 
и Драган Марковина, дужносници из српске заједнице Борис Мило-
шевић, Дејан Михајловић и Споменка Ђурић, политичари попут Ан-
дреја Пленковића и Пеђе Грбина, предсједник Савјета за национал-
не мањине Александар Толнауер и бивши шеф саборског протокола 
Здеслав Перковић, социолог и бивши српски дужносник Петар Лађе-
вић, активистице Емина Бужинкић и касније политичарке Рада Бо-
рић и Сандра Бенчић, маркетиншки и комуникацијски стручњак 
Јулије Катанчевић и конзултант Ненад Клапчић, уредници Ивица 
Ђикић, Никола Бајто, Андреа Радак и бројни новинари Новости.

Напредни програм Политичке академије, с већим нагласком 
на теоријско знање, осмишљен је како би се постојећим представни-
цима Срба у тијелима извршне власти на локалним и регионалним 
разинама пружила могућност додатног политичког образовања и 
усавршавања, а од 2013. године одржан је три пута, у Крапинским 
топлицама и Термама Језерчица. Програм Регионалне академије 
под називом Мајнорити интегрејшен нетворк (МИНТЕГНЕТ) по-
кренут је 2015. у сурадњи с Новосадском новинарском школом, због 



161160 CHB / SNV 25 CHB / SNV 25

прекограничне едукације представника мањинских заједница, а у 
њему су уз младе Србе из Хрватске као полазници судјеловали мла-
ди припадници хрватске националне мањине из Војводине.

Политичка академија издала је 2018. публикацију “Будућност 
Срба у Хрватској” коју је на основи есеја полазника уредио Дејан 
Јовић, а послужила је као повод разговора полазника Академије с 
предсједницима Хрватске и Србије Колиндом Грабар-Китаровић 
и Александром Вучићем 12. фебруара 2018. у Загребу. Године 2019. 
одржан је у просторијама Српске православне гимназије у Загребу 
Први конгрес Политичке академије СНВ-а, уз присуство организа-
тора, бивших полазника и руководилаца српских организација и 
институција, на којем су изабрани чланови Савјета академије, тије-
ла које управља њеним радом.

Политичка академија СНВ-а
Координаторица: Јелена Несторовић
Савјет академије: Дејан Јовић (предсједник), Споменка Ђурић, 
Бранко Јуришић, Јелена Несторовић, Милорад Пуповац, Ања Шим-
прага и Јован Влаовић

◀
Конгрес Политичке 
академије 2019. 
у Загребу (Фото: 
Ненад Јовановић)

Сусрет полазника 
с предсједницима 
Колиндом Грабар-
Китаровић и 
Александром 
Вучићем те 
митрополитом 
Порфиријем у 
Загребу 2018. 
(Фото: Горан 
Станзл/Пиксел)
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Спорт и рекреација

Спортско рекреативно друштво Срба у Хрватској заједнички су у 
марту 2018. године основали Српско народно вијеће, Српско култур-
но друштво “Просвјета”, Српско привредно друштво “Привредник” 
и Заједничко веће општина. Друштво ради на повећању доступно-
сти спортских и рекреативних садржаја у свим крајевима у којима 
живе припадници српске националне мањине те на јачању њихове 
друштвене укључености. Друштво оснажује и повезује спортске клу-
бове, чланове заједнице и друге организације кроз потицање амате-
ризма и провођење спортских и друштвених пројеката, пружајући 
подршку развоју потенцијала клубова и удруга, као и спорташа и 
спортских радника.

Чланови Спортског рекреативног друштва су 26 спортских клу-
бова и удруга са сједиштем на подручјима насељенима припадницима 
српске националне мањине. То су: СД Петрова Гора (Војнић), НК Го-
мирје (Гомирје), НК Жељезничар (Моравице), НК Рујевац (Двор), НК 
БСК (Бијело Брдо), НК Брдашин (Трпиња), НК Слога Пачетин (Па-
четин), НК Раднички Даљ (Даљ), НК Ветарана Даљ (Даљ), НК Јован 
Лазић Болман (Јагодњак), НК Братство (Јагодњак), НК Слога Борово 
(Борово), НК Вутекс Слога (Вуковар), НК Негославци (Негославци), 
НК Хајдук Мирко (Мирковци), НК Обилић (Острово), НК Викторија 
(Крижевци), МНК Феникс (Звјеринац), Куглачки клуб Гомирје (Го-
мирје), Куглачки клуб Жељезничар (Моравице), Карате клуб Темпо 
Двор (Двор), Карате клуб Бијело Брдо (Бијело Брдо), Трап клуб Верац 
(Трпиња), Стрељачки клуб Болман (Јагодњак), Удруга жена Петропо-
љка (Биочић) и Удруга младих Реакција (Вуковар).

Спортско друштво својим члановима и другим партнерским 
организацијама пружа новчане и материјалне донације за спортску 
и другу опрему, изградњу и обнову спортских објеката, трошкове орга-
низирања спортских догађаја и судјеловања на натјецањима, трошко-
ве режија и разних услуга. Појединим спортским радницима, спорта-
шима и спорташицама помаже кроз финанцирање и организирање 
едукативних програма, набаву спортске опреме и подмиривање тро-
шкова здравствених и других услуга. Помоћ клубовима и спорташима 
укупно је од 2019. до краја 2021. износила 459 тисућа куна. Такођер, 
Спортско друштво сурађивало је са Српским народним вијећем и жу-
панијским вијећима српске националне мањине у провођењу капи-
талних пројеката, чија је вриједност од 2018. до 2021. године износила 
више од два милијуна куна. Међу највећим капиталним пројектима 
били су адаптације терена ногометних клубова БСК, Вутекс Слога, 
Петрова Гора, Гомирје и Жељезничар, адаптације трибина Вутекс 
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Слоге и НК Брдашина, санација кровишта и обнова школске дворане 
у Звјеринцу те уређење расвјете терена НК Негославци.

Спортско друштво организатор је различитих пријатељских 
сусрета и турнира, често с нагласком на премошћивање међуетнич-
ких разлика. Регионални малоногометни турнир хуманитарног ка-
рактера одржава се од 2018. године, а окупља екипе из Далмације, 
Горског котара, Кордуна, Баније и Славоније те тимове национал-
них мањина изван Хрватске. Од котизација се пружа помоћ дјеци 
која се баве спортом на руралним и слабије развијеним подручјима. 
Први турнир одржан је у децембру 2018. у спортској дворани Српске 
православне опште гимназије у Загребу, а други сљедеће године у 
Боћарском дому у Загребу, када је судјеловала и екипа Демократског 
савеза Хрвата из Војводине. Трећи турнир одржан је у октобру 2021. 
у дворани Основне школе Иван Горан Ковачић у Врбовском. Спорт-
ско друштво организирало је у јуну 2020. пријатељску утакмицу НК 
Рујевца и селекције ЗВО-а, а у септембру НК Гомирја и НК Велебита, 
док је у јулу 2021. НК Рујевац гостовао код загребачког НК Ботинца. 
Поред тога, спортско друштво подржава спортско-рекреативне ма-
нифестације које организирају чланови и партнерске организације 
у својим локалним срединама, као што су Сеоска олимпијада старих 
спортова на Кордуну (у организацији опћина), Зелена ноћ у Војнићу 
(НК Петрова Гора), Дјечја олимпијада у Вуковару (ВСНМ Вуковар-
ске-сријемске жупаније), малоногометни турнир у Пакрацу (ВСНМ 
Пожешко-славонске жупаније), малоногометни турнир у Морави-
цама (НК Жељезничар) и малоногометни турнир “Слободан Тишов 
– Лујо” у Вуковару (Удруга младих Реакција).

Спортско рекреативно друштво Срба у Хрватској пружа 
подршку припремама мушке ногометне репрезентације Срба из 
Хрватске, која је основана 2016. због регионалног повезивања Срба 
и сурадње с другим националним мањинама у Европи. Репрезента-
ција Срба из Хрватске своју је прву ногометну утакмицу одиграла 
2016. у Вуковару с репрезентацијом Хрвата из Србије, због судјело-
вања на Европеади, европском ногометном натјецању аутохтоних 
националних мањина, која се те године одржала у Јужном Тиролу 
у Италији. Главни организатор Европеаде је Федерална унија евро-
пских националности (ФУЕН). Друга утакмица с Хрватима из Ср-
бије одржана је 2019. у Таванкуту крај Суботице, уз подршку Хрват-
ског ногометног савеза и Фудбалског савеза Србије, директан теле-
визијски пријенос на каналу Спорт клуб 2 те извјештавање у низу 
хрватских медија. Од оснивања Спортског друштва организирана су 
два припремна кампа репрезентације за Европеаду, први у Крапин-
ским топлицама у октобру 2020. и други у Тухељским топлицама у 
мају 2021. Европеада 2020. била је одгођена због коронавируса, а на 
Европеади одржаној у Корушкој у Аустрији 2022. репрезентација 
Срба из Хрватске пласирала се у четвртфинале.

▶
Репрезентација 
Срба у Хрватској 
на Европеади у 
Корушкој 2022.

Малоногометни 
донаторски турнир 
у Боћарском дому 
у Загребу 2020. 
(Фото: Јовица 
Дробњак)
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Спортско друштво је 2020. израдило промотивни видео репре-
зентације и покренуло пројект “Говор толеранције” чији је циљ борба 
против мржње, дискриминације и насиља према различитим етнич-
ким скупинама те освјештавање младих кроз промицање позитивних 
друштвених вриједности. Кроз интервјуе и видео материјале у реали-
зацију пројекта укључени су спорташи, спортски радници и новинари 
из Хрватске и регије, као што су Дино Рађа, Тин Србић, Иван Ергић, 
Ненад Шоштарић, Веселин Вујовић, Лино Червар и Ратко Рудић. Про-
јект је суфинанцирало Министарство спољних послова Републике 
Србије, а видео материјали су објављени на друштвеним мрежама и 
у заинтересираним медијима. Друштво је 2022. установило награду 
“Владимир Беара” која ће се додјељивати за значајан допринос спорту 
и борби против насиља, говора мржње, дискриминације и национа-
лизма у спорту и друштву.

Спортско рекреативно друштво Срба у Хрватској
Милан Мартиновић (предсједник), Немања Еремић и Срђан Јере-
мић (потпредсједници), Дејан Михајловић, Александар Милоше-
вић, Небојша Рађеновић, Маша Самарџија, Јово Вуковић (члано-
ви управног одбора) и Татјана Драгичевић (тајница и програмска 
организаторица)

◀
Сеоска олимпијада 
у Вргинмосту, јул 
2019. (Фото: 
Милан Цимеша)
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Награде Српског 
народног вијећа

Српско народно вијеће у вријеме око православног Божића који 
се слави 7. јануара традиционално организира Божићни пријем 
у Загребу, уз поруке мира, толеранције и међусобног уважавања. 
Пријем се одржава од 2000. године, испрва као мало окупљање при-
падника, сурадника и пријатеља српске заједнице, а с временом је 
постало уобичајено да му присуствују представници дипломатског 
кора, загребачких градских власти и државних власти, укључујући 
и највише дужноснике, као што су предсједници Републике, Владе и 
Сабора, као и многе личности из јавног живота. Божић се обиљежа-
ва уз обред освећења и ломљења чеснице, а од 2005. на Божићном 
пријему додјељују се годишње награде Српског народног вијећа.

— Српско народно вијеће од 2005. до 2007. додјељивало је пла-
кету “Никола Тесла” чији су добитници били Иво Санадер, 
Владимир Шекс, Милан Бандић, Жарко Пуховски, Фрањо 
Старчевић, Зоран Пусић и Душан Матић, а од 2008. године 
установљене су награде у пет категорија.

— Плакету и медаљу “Никола Тесла” за допринос развоју срп- 
ских институција добили су Ђуро Затезало, Јован Мирић, 
Војислав Станимировић, Слободан Узелац, Милош Војновић, 
Татјана Олујић Мусић, Наташа Десница-Жерјавић, Нада Ра-
довић (постхумно) и Божидар Симић.

— Плакету и медаљу “Светозар Прибичевић” за унапређење 
односа између Хрвата и Срба добили су Драго Хедл, Игор 
Мандић, Весна Шкаре-Ожболт, Ивица Вркић, Иво Јосипо-
вић, Борис Тадић, Јосип Рајхл-Кир (постхумно), Милка Ку-
чековић (постхумно), Иван Хорват, Хрвоје Класић, Миљенко 
Домијан, Крешимир Бељак, Никола Иваниш и Веран Матић.

— Плакету и медаљу “Гојко Николиш” за афирмацију анти-
фашистичких вриједности добили су Дамир Кајин, Славко 
Голдштајн, Никола Висковић, Јосип Бољковац, Раде Булат, 
Стјепан Месић, Иван Фумић, Јурај Хржењак, Адам Дупало, 
Оливер Фрљић, мјештани Срба, Зоран Рестовић, Драгица Ло-
врековић, Владо Орешчанин и Јосо Обућина.

— Плакету и медаљу “Диана Обексер Будисављевић” за хума-
нитарни рад добили су Весна Тершелич, Даринка Јањанин, 
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Добитник награде 
“Гојко Николиш” 
2013. Стјепан 
Месић

Добитници награде 
“Диана Обексер 
Будисављевић” 
2014. Тонћи Мајић, 
Мирјана Гало и 
Зоран Пусић (Фото: 
Јовица Дробњак)

Плакете и медаље
годишњих награда
СНВ-а

Добитник
награде “Светозар
Прибичевић” 2011.
Ивица Вркић 
(Фото: Јовица 
Дробњак) 
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Наташа Десница-
Жерјавић, 
добитница награде 
“Никола Тесла” 
2014. (Фото: Јовица 
Дробњак)

Оливер Фрљић, 
добитник награде 
“Гојко Николиш” 
2015. (Фото: Гргур 
Жучко/Пиксел)

Добитник награде 
“Никола Тесла” 
2016. Боривој 
Довниковић Бордо 
(Фото: Јовица 
Дробњак)

Додјела награда 
за 2020. (Фото: 
Даворин Вишњић/
Пиксел)
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Мирјана Гало, Тончи Мајић, Јовица Бркић, Љиљана Ге-
хрецке (постхумно), Мирта Трнинић, Владимир Јуришић, 
Лепосава Куленовић, Саша Умићевић и Заклада Солидарна.

— Плакету “Никола Тесла” за изузетан допринос унапређењу 
положаја и очувању идентитета Срба у Хрватској добили су 
Мануел Салазар, Вилфрид Буцхорн, Миодраг Милошевић, 
Боривој Довниковић Бордо, Новица Вучинић, Ђорђе Нешић, 
Владимир Фундук и Милорад Новаковић.
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Александар Милошевић
Нина Чоловић
Тамара Опачић

ПАРТНЕРСТВО 
И СУРАДЊА
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итање сурадње с другим институ-
цијама и организацијама, било држа- 
вним и међународним, било онима  
у српској заједници или цивил- 
ном друштву, никад није озбиљније 
разматрано у Српском народном 
вијећу, може се заправо рећи да није 
ни постављано. СНВ је у развијање 
различитих облика сурадње кренуо 
без нарочите расправе, с потпуним 
увјерењем у исправност, па и нуж-

ност отварања заједничком раду, међусобном информирању и уза-
јамном помагању. Постоји више разлога за такво опредјељење, међу 
којима се овдје могу издвојити два.

Први је традиција. Српски народ у Хрватској и његове инсти-
туције напредовали су у премошћивању својих сваковрсних пробле-
ма (статусних, развојних, културних и образовних, да набројимо 
тек неке), само онда када су им приступали, односно рјешавали их 
у сурадњи с другим организацијама, институцијама и иницијатива-
ма демократских и слободарских усмјерења. Споменимо овдје три 
важне коалиције из прве половице 20. стољећа: хрватско-српску, 
сељачко-демократску и ону антифашистичку.

Уско је с првим повезан и други разлог за сурадњу, а то је у више 
периода била недовољна развијеност и снага српских организација 
да саме дефинирају и проведу рјешења за проблеме Срба. То можемо 
илустрирати стањем 1990-их, након застрашујућих посљедица рата 
у Хрватској у које спадају губитак двије трећине српске популације, 
разарање подручја традиционално насељених Србима и раширена и 
вишеслојна послијератна дискриминација Срба, када је нужно било 
окренути се пријатељским организацијама ради подршке и зајед-
ничког наступа. Биле су то првенствено хуманитарне организације 
и организације за заштиту људских права, као и независне медијске и 
културне иницијативе. Далеко од тога да су тим сурадњама проблеми 
српске заједнице рјешавани – тога је било и премало и прекасно – но 
уз њих су они ипак успијевали доћи у фокус јавности и постати реле-
вантна политичка и друштвена питања цијеле земље.

Као највећа и најснажнија српска организација, СНВ је био 
главни покретач реинтеграције Срба у дословно свим подручјима 
друштвено-политичког живота: у градњи и развоју мањинских ин-
ституција и других организација српске заједнице, у заступању и 
унапређивању уставно и законски зајамчених права, у провођењу 
економских пројеката, нарочито инфраструктурних, у иницирању 
различитих друштвених, образовних, културних и медијских ини-
цијатива, у организирању и мобилизирању припадника заједни-
це у посебним активностима, као што су пописи становништва, 
хуманитарне акције, истраживања и заговарања. Док су сурадње 

П
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на националном нивоу доносиле одређене резултате (у политичкој 
интеграцији, појединим сегментима обнове и повратка, бољим 
законским рјешењима), на локалном нивоу, посебно у подручји-
ма погођенима ратом, оне су врло често биле ограничене отпором 
и неразумијевањем. Дапаче, постоје подручја, а Вуковар то добро 
илустрира, гдје се чини да је и само постојање српских организација 
и њихове активности изазивало негативне реакције.

Несређени послијератни односи Хрватске и Србије, односно 
нерјешавање низа темељних питања (као што су питање граница, 
одштета, несталих, процесуирања ратних злочина, суочавања с 
прошлошћу или повратка), отежавали су и развој сурадње с државом 
Србијом и организацијама из ње. Врло је често и сама комуникација 
с њима била у Хрватској осуђивана или макар сумњичаво 
пропитивана. У таквом се окружењу сурадња с институцијама из 
Србије често сводила на помоћ повратницима преко Комесаријата 
за избеглице и миграције Републике Србије и војвођанског Фонда 
за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону, но 
свака таква помоћ која је стизала у облику избјегличких пакета, 
пољопривредних стројева, опреме за кућанства и других донација 
за њих је била драгоцјена, као и значајна помоћ која је 2021. године 
дошла из Републике Србије за СНВ-ову хуманитарну акцију “Банија 
је наша кућа”. Србија је подржала и неке инфраструктурне пројекте, 
попут обнове Српског дома у Вуковару, као и разне културне и 
образовне активности. СНВ је настојао одржавати блиске контакте 
с избјегличким удружењима у Србији, но то је давало ограничене 
резултате због њиховог превеликог броја и опће институционалне 
неизграђености. Како је хрватска заједница у Србији (примарно 
у Војводини) такођер значајно оштећена ратом 1990-их, СНВ је 
настојао развити сурадњу с Хрватским националним вијећем кроз 
узајамне посјете, заједничке јавне иступе, културне манифестације 
и спортске сусрете, разумијевајући такве активности као важан 
метод приближавања двају народа и двију држава.

Сурадња с иноземством, која укључује међународне органи-
зације и представништва у Хрватској, имала је два главна смјера. 
Један је информативно-политички, којим је СНВ пружао своје ин-
формације и виђење политичке и друштвене ситуације, првенстве-
но подношењем извјештаја о стању људских и мањинских права 
организацијама као што су Хјуман Рајтс Wоч и Амнести Интер-
нешнал и специјализиране агенције Уједињених нација, а други 
економско-хуманитарни, гдје је СНВ био имплементациони парт-
нер у низу повратничких пројеката, на примјер с Уредом високог 
повјереника УН-а за избјеглице (УНХЦР). Та врста сурадње, која је 
била значајна у претходном раздобљу, у извјесној је мјери изгуби-
ла на интензитету онако како је “српско питање” губило карактер 
изванредности.

Уставни закон о правима националних мањина, донесен 
2002. године, успоставио је мањинска вијећа као главни облик 
организирања националних мањина, при чему је Српско народно 
вијеће стекло статус националне координације вијећа и представ-
ника српске националне мањине. Истовремено, политички пред-
ставници српске националне мањине остварили су успјешну про-
грамску сурадњу с низом хрватских влада на унапређењу положаја 
припадника српске националне мањине, а развијена је и политичка 
сурадња на регионалном нивоу те у низу локалних средина. Постепе-
ним унапређењем институционалног оквира и програма намијење-
них националним мањинама створени су увјети за боље и стабил-
није финанцирање рада њихових кровних и других организација.

Највећу подршку раду СНВ-а дају Уред за људска права и пра-
ва националних мањина и Савјет за националне мањине Владе Ре-
публике Хрватске, путем средстава која се додјељују на редовним го-
дишњим натјечајима, а читав низ пројеката СНВ-а имао је или још 
увијек има подршку различитих домаћих. Српско народно вијеће 
значајан дио средстава усмјерава у пројекте које проводи заједно 
с другим српским организацијама, попут Српског културног дру-
штва “Просвјета” или Српског привредног друштва “Привредник”, 
али и с многим организацијама цивилног друштва с којима дијели 
програмске и друштвене вриједности, као што су Антифашистичка 
лига, Документа, Центар СЕНСЕ и бројне друге.
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Партнерске 
организације

Заједничко веће општина (ЗВО) основано је 1997. године у Вуковару 
на темељу Ердутског споразума и Писма Владе о довршењу мирне 
реинтеграције, а чине га вијећници из опћина Трпиња, Ердут, 
Маркушица, Борово, Јагодњак, Негославци, Шодоловци, Дарда, 
Томпојевци, Богдановци, Стари Јанковци, Нијемци, Кнежеви 
Виногради, Товарник, Поповац и градова Бели Манастир и Вуковар. 
ЗВО заступа интересе српске заједнице у источној Славонији, Барањи 
и западном Сријему те покреће иницијативе према институцијама 
власти. СНВ сурађује са ЗВО-ом на унапређењу права Срба, што 
укључује и сурадњу с Одбором за људска и грађанска права ЗВО-а 
у пружању бесплатне правне помоћи те Одбором за образовање у 
развоју наставе на српском језику и ћириличном писму.

Српско културно друштво “Просвјета” основано је 1944. у Глини, а 
данас има више хиљада чланова и 47 пододбора широм Хрватске. 
“Просвјета” проводи низ активности у циљу развијања и његовања 
културно-хисторијске традиције Срба у Хрватској: проучава хисто-
рију и културу Срба, ради на очувању и унапређењу образовања на 
српском језику и ћириличном писму, организира изложбе, трибине, 
књижевне и ликовне сусрете, фолклорне и музичке манифестације 
те води издавачку дјелатност. “Просвјета” и СНВ иза себе имају дуго-
трајну тијесну сурадњу у бројним програмским подручјима, а данас 
заједнички раде на уређењу Српског културног центра у Загребу, 
гдје је смјештен и Архив Срба у Хрватској, заједнички утемељен 
2006. године.

Српско привредно друштво “Привредник” основано је 1897. у 
Загребу на иницијативу трговца, банкара и хуманитарца Владимира 
Матијевића. “Привредник” је до гашења под усташким режимом 
1941. био посвећен развоју српских руралних подручја, као и развоју 
потенцијала и стручних способности младих којима је омогућавао 
смјештај и изобразбу у урбаним центрима. Друштво је поновно 
регистрирано 1993. године, када је обновило свој рад на окупљању 
и стипендирању младих те развило информативну дјелатност, у 
чему сурађује са СНВ-ом. СНВ подржава “Привредникове” фондове 
за стипендије “Владимир Матијевић” и “Ивана Вујновић”, сурађује 
у организацији “Привредникових” трибина и издавању магазина 
“Привредник” као подлистка тједника Новости.

▶
Дани српске 
културе у 
Истри 2018. у 
организацији 
“Просвјете” (Фото: 
Душко Марушић/
Пиксел)

Патријарх 
Порфирије 
у Мајским 
Пољанама 2021. 
(Фото: Томислав 
Милетић/Пиксел)
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Српски демократски форум (СДФ) основан је 1991. у Липику као 
коалиција истакнутих Срба чији је заједнички циљ био спријечити 
рат и изнаћи политичка рјешења за српско-хрватски конфликт. 
У ранијем периоду у фокусу рада СДФ-а били су заштита права 
избјеглица и повратника те јачање демократизације и међуетничке 
толеранције, а данас доминантно дјелује као платформа за 
омладински и женски активизам. СДФ и СНВ заједничким снагама 
проводе информативне кампање, као што је била кампања “Буди 
е-Србин” за посљедњег пописа становништва, као и бројне радне 
акције у слабије развијеним подручјима Хрватске. Сурађују и у 
програмима издаваштва, првенствено СДФ-овог магазина “Нада” 
који излази као подлистак Новости.

Удружење “Против заборава” основано је 2010. у Вуковару, због по-
траге за правдом за страдале, убијене, нестале и заробљене Србе у 
Хрватској током рата 1990-их. Удружење српских породица убије-
них, погинулих, несталих, насилно одведених и инвалидних особа 
“Против заборава”, како гласи пуни назив организације, потиче екс-
хумације и идентификацију посмртних остатака, као и сурадњу с 
надлежним институцијама у утврђивању судбине несталих и оси-
гуравању подршке њиховим обитељима, у чему му је ослонац СНВ. 
“Против заборава” и СНВ дијеле уредске просторе у Загребу, а за-
једно проводе и заговарачке активности, као у случају доношења 
Закона о правима жртава сексуалног насиља и Закона о цивилним 
страдалницима Домовинског рата.

Српска православна црква (СПЦ) једна је од управно-самосталних 
православних цркава које чине јединствену Источну кршћанску 
цркву. Управну самосталност СПЦ је стекао 1219. залагањем првог 
српског архиепископа Растка Немањића (Свети Сава). СПЦ у 
Хрватској чине Митрополија загребачко-љубљанска и епархије 
Далматинска, Горњокарловачка, Славонска, Осјечкопољска и 
барањска те Захумско-херцеговачка и приморска. СНВ и СПЦ 
заједнички организирају низ комеморативних догађања у спомен 
на жртве Другог свјетског рата и рата у Хрватској 1990-их, а сурађују 
и на подручју образовања, у архивирању црквене грађе и провођењу 
различитих хуманитарних акција, међу којима се истиче “Банија је 
наша кућа”.

Координација жидовских опћина у Републици Хрватској утемељена 
је 1995. године због окупљања и заступања заједничких интереса девет 
повијесних жидовских опћина на територију Хрватске, међу којима 
је и Жидовска опћина Загреб (ЖОЗ), основана 1806. СНВ са ЖОЗ-ом 
сурађује у контексту Антифашистичке лиге Хрватске и Савјета ЈУСП-а 
Јасеновац, а заједничким снагама организирају комеморативне 

◀
Састанак Удружења 
“Против заборава” 
у Даљу поводом 
Међународног дана 
несталих 2020. 
(Фото: Драгана 
Бошњак)

Представници 
Жидова, Рома, Срба 
и антифашиста у 
Јасеновцу 2021. 
(Фото: Горан 
Станзл/Пиксел)
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скупове и заговарачке активности с циљем очувања сјећања на жртве 
усташког терора те промицања борбе против растућег ревизионизма 
и негационизма у односу на холокауст и геноцид над Србима и Роми-
ма почињен у тзв. Независној Држави Хрватској.

Савез Рома у Републици Хрватској “Кали Сара” надовезује се на 
рад Удруге за промицање образовања Рома у Републици Хрватској 
“Кали Сара”, основане 2007. године, повезујући ромске организа-
ције и вијећа ромске националне мањине у реализацији подршке 
Ромима и Ромкињама, као и у одржању и потицању развоја ромс-
кога језика и културе с посебним нагласком на образовање. Српско 
народно вијеће сурађује с “Кали Саром” у организацији комемора-
ција и других облика обиљежавања сјећања на жртве и геноцида 
над Ромима и Србима у Другом свјетском рату, а постоји и сурадња 
у другим активностима, посебно анализама и заговарању закона 
који се изравно односе на животне околности мањина.

Јавна установа спомен подручја Јасеновац (ЈУСП Јасеновац) осно-
вана је због очувања трајне успомене на српске, ромске, жидовске и 
друге жртве фашистичког терора и борце НОБ-а страдале у усташ-
ком концентрацијском логору Јасеновац, као и његовања тековина 
антифашизма. ЈУСП Јасеновац скрби о спомен подручју Јасеновац, 
које је с радом почело 1968. године, прикупља, обрађује и презентира 
архивску и музејску грађу о логору те образује младе о повијести ло-
гора и поштивању различитости. Као организација која представља 
Србе у Хрватској, СНВ је члан Савјета ЈУСП-а Јасеновац, а сваке го-
дине, обиљежавајући пробој логораша 22. априла 1945., с представ-
ницима других народа жртава и антифашиста судјелује у организа-
цији комеморације на подручју некадашњег логорског сустава.

Савез антифашистичких бораца и антифашиста Републике 
Хрватске (САБА РХ) правни је сљедник Савеза удружења бораца 
Народноослободилачког рата Хрватске који је основан 1948. годи-
не. Савез данас окупља судионике НОБ-а и друге антифашистички 
опредијељене грађане и грађанке, а бави се очувањем и његовањем 
антифашистичке традиције те заштитом права чланства из области 
мировинског, инвалидског и здравственог осигурања. СНВ и САБА 
РХ годинама заједно организирају комеморације за страдале у Јасе-
новцу и некадашњем усташком комплексу логора Госпић – Јадовно 
– Паг, као и обиљежавање Дана устанка народа Хрватске у Србу те 
партизанског пробоја усташког обруча из 1942. на Петровој гори.

Антифашистичка лига Републике Хрватске платформа је коју су 
2015. у Загребу основале организације као што су САБА РХ, Доку-
мента, ГОЉП, СНВ, Ромско национално вијеће, Жидовска опћина 
Загреб и Шоа академија, Жидовска вјерска заједница “Бет Израел”, 

▶ 
Оснивање 
Антифашистичке 
лиге у Загребу 2015. 
(Фото: Даворин 
Вишњић/Пиксел)

Просвјед Центра 
за мировне студије 
против војног 
мимохода у Загребу 
2015. (Фото: Патрик 
Мацек/Пиксел)
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Вијеће ромске националне мањине Загреба, Савез друштава “Јосип 
Броз Тито”, Мрежа антифашисткиња Загреба, Кућа људских права, 
Б.а.Б.е., СДФ, Центар за мировне студије и друге. Организира разли-
чите скупове и комеморације, међу којима су Дан антифашистичке 
борбе 22. јуна, Дан сјећања на жртве холокауста 27. јануара и обиље-
жавање страдања обитељи Александре Зец 7. децембра, те подузима 
бројне јавне акције заштите и промоције антифашистичких вријед-
ности насупрот повијесном ревизионизму.

Грађански одбор за људска права (ГОЉП) основан је 1992. године 
у Загребу, а отада суставно дјелује против свих облика етнички 
мотивираног насиља и других покушаја ограничавања и затирања 
људских права и слобода. Као дио Антиратне кампање Хрватске, 
током рата и пораћа пружао је подршку особама које су избациване 
из домова или им је одузимано станарско право, као и онима које 
су настојале остварити статус повратника, поврат или обнову 
имовине. Организацијом скупова, јавним иступима, хуманитарним 
и другим акцијама ГОЉП стаје у заштиту појединаца и залаже се 
за смањивање политичког насиља, етничке мржње и ксенофобије, 
сурађујући с бројним сродним организацијама, укључујући и СНВ.

Центар за мировне студије (ЦМС) израстао је 1997. из удруга и 
иницијатива које су 1990-их судјеловале у различитим облицима 
изградње мира у западној Славонији. Као организација цивилног 
друштва са сједиштем у Загребу, ЦМС кроз образовни, активистички, 
истраживачки и заговарачки рад штити људска права те тежи 
друштвеној промјени темељеној на вриједностима демокрације, 
антифашизма, ненасиља, миротворства и солидарности. Током 
година ЦМС и СНВ сурађивали су у проведби ЕУ пројеката и 
организацији комеморација и конференција у част миротвораца, 
попут Јосипа Рајхла-Кира, те у суставном праћењу говора мржње 
и насиља усмјереног против припадника националних мањина и 
других дискриминираних скупина.

Документа – Центар за суочавање с прошлошћу невладина је 
организација коју су 2004. у Загребу основали активисти ЦМС-а, 
ГОЉП-а, ХХО-а и Центра за мир, ненасиље и људска права Осијек. 
Од свог оснутка Документа ради на изградњи одрживог мира у 
Хрватској и регији, и то кроз прикупљање података о цивилним 
жртвама, истраживања о кршењима људских права и праћење 
судских процеса за ратне злочине. СНВ и Документа заједничким 
снагама организирају комеморације за цивиле убијене у ратовима 
1940-их и 1990-их те сурађују на утврђивању броја страдалих у 
посљедњем рату. Двије организације одржале су и провеле низ 
конференција и заговарачких акција, међу којима се истиче 
кампања “Правда за цивилне жртве рата”.

◀
Трњански кресови 
у Загребу 2022. 
(Фото: Славен 
Бранислав Бабић/
Пиксел)

Управитељ Закладе 
Солидарна Иван 
Блажевић на 
Банији 2021.
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Мрежа антифашисткиња Загреба (МАЗ) основана је 2007. године 
као Удруга младих антифашиста града Загреба с циљем окупљања и 
умрежавање антифашистички оријентираних грађана и грађанки, 
који раде на ширењу антифашистичких вриједности и борби против 
свих облика дискриминације и нетолеранције. Поред Трњанских 
кресова, најпознатији пројекти Мреже су ангажиране концертне 
вечери “Антифа Најт”, тематски Маршеви солидарности, часопис 
“Непокорени град” и радијска емисија “Радио Борба”. СНВ подржа-
ва МАЗ у организацији Трњанских кресова, догађаја којим се 8. маја 
обиљежава Дан ослобођења града Загреба, а 2018. и 2019. године, 
уочи обиљежавања Дана устанка, СНВ и МАЗ су у Србу суорганизи-
рали антифашистички камп намијењен младима.

Иницијатива младих за људска права – Хрватска једна је од 
пет чланица регионалне мреже коју су крајем 2008. године, с 
циљем суочавања с прошлошћу и спрјечавања будућих масовних 
кршења људских права, основали млади активисти. Сједиште 
хрватског огранка је у Загребу, а Иницијатива је ангажирана и у 
подручјима погођенима ратним збивањима, гдје заговара политике 
помирења и залаже се за поштивање чињеница утврђених пред 
националним и међународним судовима. Иницијатива младих 
за људска права Хрватске покренула је 2016. акцију прикупљања 
потписа на текст исприке жртвама “Олује” и њиховим обитељима, 
а у наредним годинама са СНВ-ом је сурађивала на организацији 
комеморативних путовања и акција.

Заклада Солидарна прва је домаћа приватна заклада за јачање 
грађанског активизма, а основана је 2015. у Загребу. Усмјерена је 
према промоцији и заштити људских права те подржава иницијати-
ве и појединце посвећене докидању различитих облика друштвене 
неправде и изградњи солидарности. Након катастрофалног потреса 
који је крајем 2020. погодио Банију, СНВ се са Солидарном и још 22 
организације за људска права придружио Координацији хуманита-
раца Сисачко-мославачке жупаније како би се заједничким снагама 
што боље одговорило на потребе унесрећених. СНВ-ова хуманитар-
на акција “Банија је наша кућа” координирана је и уско повезана с 
“Фондом 5.5” Закладе Солидарна.

Хрватско национално вијеће (ХНВ) највише је заступничко тијело 
Хрвата у Републици Србији основано 2003. године у Суботици, а 
представља хрватску националну мањину у подручјима службене 
употребе језика, образовања, информирања и културе. ХНВ уско 
сурађује с Демократским савезом Хрвата у Војводини (ДСХВ), 
односно политичком организацијом војвођанских Хрвата. ХНВ, 
ДСХВ и СНВ заједнички дјелују на побољшању хрватско-српских 
односа и културне сурадње двију држава, размјењују искуства у 

▶ 
Конгрес ФУЕН-а 
у Трсту 2021. 
(Фото: ФУЕН)

Милорад Пуповац 
и Томислав 
Жигманов на 
потписивању 
Декларације о 
сурадњи 2022. 
(Фото: Еуген 
Јаковчић)
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борби за права националних мањина у Хрватској и Србији, а 2021. 
су у Новом Саду заједнички обиљежили 200. обљетницу рођења 
Јосифа Руњанина, складатеља хрватске химне.

Уред Високог повјереника УН-а за избјеглице (УНХЦР), агенција је 
Уједињених нација за помоћ избјеглицама са сједиштем у Женеви, 
основана 1950. године. Усмјерена је на подршку избјеглицама, 
тражитељима азила, присилно расељеним особама и особама 
без држављанства, а у Хрватској је активна од 1991. У сурадњи с 
УНХЦР-ом, СНВ је покренуо мрежу бесплатне правне помоћи у 
Загребу, Карловцу, Пули, Ријеци и Дарувару како би се разријешили 
темељни проблеми живота у повратничким срединама. УНХЦР и 
СНВ годинама су сурађивали на питањима обнове и стамбенога 
збрињавања, стјецања права држављанства, здравственога 
осигурања, мировинских права и конвалидације раднога стажа.

Федерација европских националних мањина (ФУЕН) кровна је 
организација националних мањина у Европи, основана 1949. у 
Версају, а броји више од стотину чланица у 35 европских држава. 
Залаже се за очување језичне и културне разноликости те темељних 
права мањина. СНВ је примљен у ФУЕН 2000. године и члан је 
радних група за славенске мањине и образовање, а 2017. је на 
подручју Хрватске био носитељ ФУЕН-ове иницијативе “Мајнорити 
СејфПек” која се пред европским институцијама заложила за 
мјере потребне за опстанак мањина. СНВ је судјеловао и у ФУЕН-
овој иницијативи за развој подручја на којима живе припадници 
мањина, а ногометна репрезентација Срба из Хрватске учесник је 
Европеаде, ФУЕН-овог спортског натјецања.

◀
Сједница Савјета 
за националне 
мањине 2019. 
(Фото: Давор 
Пуклавец/Пиксел)

Конференција 
Уреда за људска 
права и права 
националних 
мањина 2022. 
(Фото: Роберт 
Анић/Пиксел)
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Сурадња

• Архив Војводине
• Центар за критичко мишљење Мостар
• Центар за мир, људска права и ненасиље у Осијеку
• Центар за младе Даљ
• Центар за ненасилну акцију Сарајево/Београд
• Центар за примењену историју Београд
• Центар за транзицијску правду СЕНСЕ
• Центар за женске студије
• Далматински комитет за људска права
• Фантастично добра институција – Фејд Ин
• Фестивал алтернативе и љевице Шибеник – ФАЛИШ
• Гонг
• ГУД иницијатива
• Хрватски државни архив
• Хуманитарни центар за интеграцију и толеранцију
• Институт за примењену историју у Београду
• Институт за повијест умјетности у Загребу
• Институт за савремену историју у Београду
• Координација српских удружења породица несталих,  

убијених и погинулих лица с простора бивше Југославије
• Кућа људских права
• Културни и знанствени центар Милутин Миланковић
• Кустоски колектив ВХВ
• Мултимедијални институт Мама
• Нансен Дијалог Центар Осијек
• Пројект грађанских права Сисак
• Рехабилитацијски центар за трауму и стрес Загреб
• Субверзив Фестивал
• Удруга за интердисциплинарна и интеркултурална 

истраживања
• Удруга за повијест, сурадњу и помирење Голубић
• Удружење породица несталих и погинулих лица “Суза”
• Ветерани Домовинског рата и антифашисти (ВеДРА)
• Виртуални музеј Дотршчина
• Визура Аперта

Подршка раду и 
пројектима српског 
народног вијећа

• Европска унија
• Европски социјални фонд
• Фонд за избегла, расељена лица и за сарадњу са  

Србима у региону АП Војводине
• Џрман Маршал Фанд – Балкан Траст фор Демокраси
• Град Загреб
• Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије
• Конференција европских цркви (ЦЕЦ)
• Министарство културе Републике Србије
• Министарство правосуђа и управе Републике Хрватске
• Министарство рада, мировинског сустава, обитељи  

и социјалне политике Републике Хрватске
• Министарство спољних послова Републике Србије
• Нешнал Индавмент фор Демокраси
• Роза Луксембург Штифтунг
• Савјет за националне мањине Владе Републике Хрватске
• Уред Високог повјереника УН-а за избјеглице (УНХЦР)
• Уред за удруге Владе Републике Хрватске
• Уред за људска права и права националних мањина  

Владе Републике Хрватске
• Влада Републике Хрватске
• Влада Републике Србије
• Велепосланство Краљевине Норвешке у Републици Хрватској
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