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СЛОВО У СВЕТУ ДИПЛОМАТИЈЕ

У Канади, око 66 одсто српских 
исељеника живи у Онтарију, 
због чега је ова провинција, у 

том смислу, најзначајнија за Репу-
блику Србију и због чега је отворен 
наш Генерални конзулат у Торонту – 
каже, на почетку разговора за СЛО-
ВО, Василије Петковић, генерални 
конзул Републике Србије у Торонту. 
У другим срединама, где има мање 
наших људи, присуство српске држа-
ве се делимично обезбеђује имено-
вањем наших почасних конзула. 

Мој главни задатак, али и идеја, 
је да успоставим што квалитетнију 
и свестранију сарадњу са српском 
заједницом. Та сарадња се, углав-
ном, реализује кроз заједничке ак-
тивности са епархијом канадском 
СПЦ, различитим организацијама и 

удружењима и појединцима. Од по-
четка обављања функције генерал-
ног конзула у Торонту 2017. године, 
успео сам да остварим добар контакт 
и сарадњу са најзначајнијим орга-
низацијама и представницима срп-
ске заједнице. 

Мислим да сам, такође, успео да 
Генерални конзулат Републике Ср-
бије у Торонту вратим на мапу раз-
них друштвених дешавања у српској 
заједници, што ни у ком случају није 
лако, јер је српска заједница у Онта-
рију једна од најактивнијих, не само 
у Канади, већ, без претеривања, и у 
свету, што је чини озбиљним конку-
рентом у најпозитивнијем смислу. 
Генерални конзулат мора да живи 
заједно са српском заједницом и 
свим оним људима који Србију сма-
трају за своју отаџбину, независно од 
места рођења. 

Имајући у виду све оно што је до 
сада учињено, могу да будем задо-
вољан. Међутим, активности Ге-
нералног конзулата према српској 
заједници морају да имају констан-

ту због чега сам покренуо неколико 
пројеката за које се надам да ће бити 
реализовани до краја мог мандата. 
n Постоје бројне контрадик-

торности с обзиром на то да овде 
има више подела по разним ос-
новама, стара и нова емигра-
ција, било је подела и још увек 
их има око црквених питања. 
Како се Ви, као званични пред-
ставник Републике Србије сна-
лазите у једној таквој ситуацији? 

– Различитост у приступу одређе-
ним питањима од значаја за српску 
заједницу у Канади не бих назвао 
поделама. На крају крајева, у одсуд-
ним тренуцима за српску државу и 
српски народ у свим српским земља-
ма, српска заједница у Канади или 
бар њен већи део је ипак постигла 
степен сагласности око свог једин-
ственог наступа. 

Према томе, радије бих рекао да 
постоје различити приступи у срп-
ској заједници по више питања, како 
историјских, културолошких, цркве-
них али и политичких. 

Кичинер, 28. јул 2020.

Пише: 
Гордана ЛАКОВИЋ

ВАСИЛИЈЕ ПЕТКОВИЋ, ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ТОРОНТУ

- О овоме сам говорио и давао неке предлоге на по-
четку свог мандата 2017. и 2018. године. Најзад, од 
стране појединаца и одређених група, покренута је 
иницијатива за формирање једне такве организације 
за коју се искрено надам да ће заиста да заживи - 
каже, за СЛОВО, Василије Петковић, генерални кон-
зул Републике Србије у Торонту
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наставак на страни 16.
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ићОдувек сам сматрао да је разли-
читост у мишљењима одлика ин-
телигентних бића. Неко би рекао 
да смо у том погледу можда „најин-
телигентији“, имајући у виду како 
нас посматрају као нацију, али моје 
мишљење је, међутим, да би из тих 
различитости требало извући оно 
најпозитивније за српску заједницу 
у Онтарију и Канади уопште. 

Несугласица ће увек бити, а за њи-
хово превазилажење су потребни 
само мало добре воље и минимал-
на сарадња. У интересу је српске 
државе, а самим тим и Генералног 
конзулата Републике Србије у То-
ронту, као државне институције, да 
српска заједница буде што сложнија 
и да има снажну позицију у Канади. 
На тај начин, српска заједница пр-
венствено даје до знања канадским 
властима да је јака и да предста-
вља озбиљан фактор у канадском 
друштву, али такође, јача позицију 
Србије и олакшава њене билатерал-
не односе са Канадом.

Српска заједница има добру хо-
ризонталну организациону шему, у 
виду мноштва организација, удру-
жења црквено-школских општина, 
културно-уметничких друштава 
итд, али оно што недостаје је орга-
низација по вертикалној линији, тј. 

кровна организација која би имала 
задатак да представља све организа-
ције и да заступа интересе на нивоу 
целе Канаде и то само када су у пи-
тању теме од суштинске важности за 
српску заједницу. О овоме сам гово-
рио и давао неке предлоге на почет-
ку свог мандата 2017. и 2018. године.

Најзад, од стране појединаца и 
одређених група, покренута је ини-

цијатива за формирање једне такве 
организације за коју се искрено на-
дам да ће заиста да заживи. 

Српска заједница је јака и свес-
трана. Ту снагу би требало искори-
стити и усмерити у правцу који је од 
општег интереса за њу. Ни у ком слу-
чају не смемо да дозволимо да лични 
сукоби или интереси однесу превагу 
над општим интересима. 

Положај генералног конзула у од-
носима са српском заједницом схва-
там врло озбиљно и трудим се да 
имам избалансиран приступ, као и 
да својим учешћем дам свој доринос. 
То је, међутим, врло одговоран и за-
хтеван посао, који у појединим ситу-
ацијама представља „ход по жици“. 
Другим речима увек постоји опас-
ност од двојаког тумачења. 
n Како сарађујете са Епар-

хијом канадском СПЦ са се-
диштем у Милтону, око које се 
окупља велики број овдашњих 
Срба? 

– Од почетка мандата трудио сам 
се да успоставим најбољу могућу 
сарадњу са Епархијом канадском 
СПЦ, јер то није само службена оба-
веза, већ и лична одговорност и од-
нос према нашој Цркви. Епархија 
канадска СПЦ има посебан положај 
у српској заједници, окупља људе 
и на тај начин чини стожер српске 
заједнице. 

Имајући у виду да сам представ-
ник српске државе, водим рачуна о 
чињеници да је државна власт од-
војена од црквене као у било којој се-

Василије Петковић са принцом Александром Карађорђевићем и 
принцезом Катарином на свечаности у Ватерлоу

БОГАТА ДИПЛОМАТСКА КАРИЈЕРА
Генерални конзул Републике Србије у Торонту, Василије Петковић, рођен је у 
Приштини, Република Србија 1966. године. Има богату дипломатску каријеру. 
2017. - Генерални конзул Републике Србије у Торонту
2015/17. - Министар-саветник, начелник Одељења за визну политику
2014/15. - Министар-саветник, шеф Одсека за пасоше и прелете ваздухоплова
2014. - Отправник послова а.и. у Амбасади Републике Србије у Дохи, Катар
2013/14. - Министар-саветник, заменик начелника Одељења за конзуларнe послове
2011/13. - Први саветник, конзул-жеран Генералног конзулата РС у Истанбулу
2008/11 - Саветник, конзул у Генералном конзулату РС у Истанбулу
2007/08. - Саветник, шеф Одсека за Иран, Ирак и арапске земље Залива, МСП
2005/06. - Први секретар, шеф Одсека за Иран, Ирак и арапске земље Залива
2003/05. - Други секретар у Амбасади Србије и Црне Горе, Триполи, Либија
2001/03. - Трећи секретар у Амбасади Савезне Републике Југославије у Сарајеву
2000. -Аташе, члан Комитета за сарадњу са УНМИК-ом на Косову и Метохији 
1998/2001. - Аташе у Дирекцији за односе са јавношћу, СМИП
1996/98. - Млађи сарадник у Министарству за информације, Одељење за стране 
новинаре
1994/95. - Преводилац за енглески језик у ICFY - Међународна конференција за 
бившу Југославију-УН/ЕЕЗ мисија.
1991/94. - Преводилац за енглески језик у ECMM/EUMM - Посматрачка мисија 
Европске заједнице/Европске уније
Образовање:
1998/99. - Дипломатска академија, Савезно министарство иностраних послова 
1997. - Професор оријенталистике/арапски језик, историја књижености, Универ-
зитет у Приштини
1986/90. - Студије арапског језика, Дамаск, Сирија 
Говори енглески и арапски, основно знање из немачког и француског. 
Ожењен је Драганом, oтац двоје деце.
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куларној држави. Ипак, мишљења 
сам да је важно да српска заједница 
у Канади има јаку и стабилну епар-
хију, која би у духовном смислу вас-
питавала људе и чувала врлине и 
чистоту људског друштва. 

Због тога је успостављање квали-
тетних односа и сарадње Генерал-
ног конзулата са Епархијом канад-
ском СПЦ од највећег значаја, чиме 
се остварује сарадња Цркве, народа 
и државе, а што је било очигледно 
у неколико наврата, кроз организо-
вање заједничких свечаности. 

Лично имам добар однос са Ње-
говим преосвештенством владиком 
Митрофаном и сматрам да својом 
духовношћу и наступом у српској 
заједници представља светионик за 
све правоверне и честите људе. 
n У Канади, посебно у Онта-

рију, има велики број веома бо-
гатих Срба. Колико су они заин-
тересовани да део свог капитала 
улажу у Србију? 

– Постоји интерес и неки поједин-
ци су инвестирали и данас послују 
у Србији са успехом. Одређени број 
пословних људи, међутим, је још 
увек резервисан, јер постављају пи-
тање сигурности улагања у Србији 
из разумљивих разлога, имајући у 
виду дешавања у земљи пре дваде-
сет-тридесет година.

Оно што могу да кажем је да је Ре-
публика Србија донела низ закона 
и мера које омогућавају несметано 
пословање у нашој земљи. У том 
смислу, у више наврата сам позивао 
пословне људе да преко Генералног 
конзулата изнесу предлоге и идеје за 
пословање у Србији са чиме би била 
упозната српска Влада и надлежне 

инситуције које су способне да пруже 
подршку у реализацији пројеката у 
обостраном интересу. 

У Србији тренутно послује око три-
десетак канадских предузећа из раз-
личитих области. Канадски абмаса-
дор у Србији је, током свог боравка 
у Канади 2018. и 2019. године, ради 
учешћа на Светском сајму рударства 
и енергетике у Торонту „ПИДАК“, 
дао јаке препоруке канадским пре-
дузећима за пословање у Србији. На 
истим манифестацијама, канадске 
фирме које послују у Србији, узеле су 
учешћа на овим сајмовима и изнеле 
своја позитивна искуства. 

n Који су најчешћи пробле-
ми с којима се Срби у Канади 
сусрећу, а које покушавају да 
реше посредством Генералног 
конзулата у Торонту? 

– Срби у Канади се обраћају Гене-
ралном конзулату Републике Србије 
у Торонту највише због издавања 
пасоша РС, регулисању личних до-

кумената као што су изводи из ма-
тичних књига рођених, венчаних и 
умрлих и разних потврда. Врло зна-
чајан део захтева странака се односи 
на легализацију докумената, разна 
овлашћења, посебно када је у пи-
тању регулисање имовинског стања 
у Републици Србији, итд. 

У време када је био врхунац пан-
демије коронавируса Ковид 19, Ге-
нерални конзулат нијe прекидао са 
радом, с тим што су конзуларне услу-
ге пружане само у најхитнијим слу-
чајевима, у складу са ограничењима 
онтаријске и српске владе. Због ситу-
ације око пандемије коронавируса, 

ГК се обратило за помоћ 48 најугро-
женијих особа, који су евакуисани за 
Републику Србију. 

Са друге стране, мислим да је ГК 
РС у протекле три године успео да 
се постави као место где наши људи 
могу да дођу, не само због пружања 
конзуларних услуга, већ често и због 
дружења на разним свечаностима, 

ИЗЈЕДНАЧЕН СТАТУС ДОМАЋИХ И СТРАНИХ УЛАГАЧА
Српска економија функционише по принципу отвореног економског тржишта, ис-
тиче Василије Петковић. Закон о улагањима из 2015/2018. године јасно прецизира 
могућности и улагања у Републици Србији. Раније је постојао проблем различитог 
статуса домаћих и страних улагача, а сада је тајни статус изједначен. Државне суб-
венције постоје и исте су за све улагаче.
Поменутим Законом регулисано је постојање Савета за економски развој, који 
именује Влада РС, чине га Министарство привреде, Министарство финансија, Ми-
нистарство рада и запошљавања, представник ПКС-а и директор Развојне аген-
ције Србије.
Постоји много страних улагања у привреду наше земље и претежно из најразвије-
нијих земаља света. 
Користим и ову прилику да позовем све заинтересоване да се обрате Генералном 
конзулату за добијање потребних информација о пословању у Србији.

Владика Митрофан, амбасадор Михаило Папазоглу, владика Лонгин, генерални конзул Василије 
Петковић и владика Георгије на Епархијском дану у Милтону
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добијања савета у вези са њиховим 
интересима, због чега ми је посебно 
драго, јер смо, на неки начин, поста-
ли „српска кућа“.

У сваком случају, ГК се труди ко-
лико је то могуће, да удовољи захте-
вима и жељама наших људи, који 
живе и раде у Канади. 
n Како, с обзиром на то да сте 

рођени на Космету, доживљава-
те да се деценијама игра нечас-
на игра на највишем светском 
нивоу о колевци српства? 

– Одмах на почетку да кажем да је 
статус Аутономне покрајине Косова 
и Метохије одређен Уставом Репу-
блике Србије и услед актуелне ситу-
ације, резолуцијом СБ УН 1244.

То су два документа која нам дају 
право и снагу у покушају изнала-
жења решења за проблем око КиМ.

Ризикујући да моја изјава буде 
окарактерисана као клише, рећи ћу 
да се разне геополитичке игре око 
КиМ играју већ вековима, почев од 
пада српске средњовековне државе 
1459. године. Од тада до данашњих 
дана, КиМ је увек била тема у неком 
облику. Једино је у доба СФРЈ, при-
видно владао мир, за који се касније 
испоставило да је било затишје пред 
и те какву буру.

Док је у средњем веку главни ин-
терес за КиМ показало Османско 
царство, оно је наставило да интри-
гира и Аустроугарско царство, наци-
стичку Немачку, модерну Немачку, 
Велику Британију, Француску и на 
крају САД. Остале земље показују 
свој интерес само утолико да би биле 
на линијама најјачих западних 
сила. Свој геополитички интерес 
показује и Руска Федерација, кроз 
подршку Републици Србији, која 
нам у овим историјским тренуцима 
иде на руку, заједно са НР Кином. 

Статус КиМ се не може решити 
преко ноћи јер говоримо о делу ве-
ковне територије средњовековне и 
модерне српске државе. Постојало 
је неколико историјских тренута-
ка када је српска држава могла да 
реши питање КиМ, бар у оном делу 
где смо се ми питали, али се увек 
појављивао фактор страних великих 
сила. Када узмете некадашње силе 
под чијим је притисцима, утицаји-
ма и савезништвима била Србија 
– Аустроугарско, Османско и Руско 
царство, затим Велика Британија и 
Француска, а у данашње време тре-
ба додати САД и НР Кину, може се 
закључити да се суштински ништа 
није променило. Албанци сами за 
себе не представљају претњу тери-

торијалном интегритету Републике 
Србије. Ми данас не разговарамо 
или преговарамо са косовским Ал-
банцима, већ са горе поменутим „за-
падним“ силама са једне и нашим 
савезницима са друге стране. 

„Статус кво“ није решење, али не 
треба ни брзоплето срљати у доно-
шење решења због којег бисмо жа-
лили. 

Нека територијална питања нису 
решена уназад неколико хиљада 
година, као што је, на пример, сукоб 
између Израела и Палестинаца, 
тј. Јевреја и Филистејаца. Проблем 
који је постојао још у време Мојсија, 
постоји и данас у скоро истоветном 
облику. 

У питању су велике историјске, 
културне и друштвене вредности, 
које су непојмљиве новим нацијама 
као што су САД, Канада и још неке 
земље у свету, а да не помињем неке 
новонастале државе на територији 
бивше СФРЈ. 

Најстарији нетакнути средњове-
ковни историјски објекат који се 
везује за прве српске државе је Црк-
ва Светог Петра у Рашкој области у 
Србији, која датира из деветог века. 

Поређења ради, без икаквог омало-
важавања, најстарији објекат у Он-
тарију је Броков споменик, посвећен 
генералу Исаку Броку из 1824. годи-
не (постоје још неке тврђаве, које по-
тичу са краја 18. и почетка 19. века). 

Срби су историјски народ са дугом 
традицијом, који се налазе на свет-
ској сцени око хиљаду и више годи-
на и увек су били свој на своме. Ово 
последње, у одређеном смислу из-
гледа представља проблем за неке 
велике силе. 

У складу са званичном политиком 
Републике Србије, за КиМ би треба-
ло пронаћи обострано прихватљиво 
решење, уважавајући чињеницу да 
на том простору живе Срби, Алба-
нци и остале нације карактеристич-
не за то поднебље. 

Модеран стан или кућа се купује и 
продаје, али стара породична кућа 
се чува док се има снаге и воље за 
то. Неко ће ставити примедбу „лако 
је рећи, треба учинити“, што питање 
КиМ чини још комплекснијим – ис-
тиче, на крају разговору за СЛОВО, 
Василије Петковић, генерални кон-
зул Републике Србије у Торонту. 

СЛОВО

У СВЕТУ ДИПЛОМАТИЈЕ

Кичинер, 28. јул 2020.

Василије Петковић, Гордана Лаковић,Војо Мачар, Марко Милисав, 
Неђо Крајишник, у позадини су Рајко Шавија и Драган Мишковић
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