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3.2. ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 

ПРЕГЛЕД СТАЊА 

Најзначајнија постигнућа државе 

1. Донет је Акциони план за остваривање права националних мањина.221 

2. Донет је Закон о становању и одржавању зграда.222 

3. Донета је Уредба о поступку расподеле средстава из буџетског фонда за националне 
мањине.223 

4. Донет је Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика 
дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи 
образовања и васпитања.224 

Најзначајнији резултати рада Заштитника грађана 

1.  Поступајући по препорукама Заштитника грађана225, Републички фонд за 
задравствено осигурање унапредио је рад филијала и остваривање права на 
службену употребу језика и писама националних мањина. 

2.  Поступајући по препорукама Заштитника грађана226, Републички фонд за 
задравствено осигурање створио је правни основ за афирмативно запошљавање 
припадника националних мањина ради постизања њихове сразмерне 
заступљености. 

3. Посебним извештајем о информисању на језицима националних мањина након 
приватизације медија227, Заштитник грађана је превентивно и правовремено скренуо 
пажњу надлежним органима на кључне проблеме и дао препоруке за њихово 
отклањање, ради законитог и правилног остваривања јавног интереса у области 
информисања и права на информисање националних мањина.  

4. Заштитник грађана упутио је Мишљење228 Министарству државне управе и локалне 
самоуправе, како би се коначно, и на јединствен начин, уредило питање положаја 
координатора за ромска питања.  

                                                      
221 Акциони план доступан на: 
http://www.mduls.gov.rs/doc/Akcioni%20plan%20za%20ostvarivanje%20prava%20nacionalnih%20manjina%
20-%20usvojen%203.mart%202016.pdf. 
222 „Службени гласник РС“, број 104/16. 
223 „Службени гласник РС", бр. 95/10 и 33/13. 
224 „Службени гласник РС“, број 22/16. 
225 Препоруке доступне на: http://www.pravamanjina.rs/index.php/podaci/dokumenta/zatitnik-graana-
65479/659-obezbediti-uslove-za-postizanje-pune-ravnopravnosti-izmeu-pripadnika-nacionalnih-manjina-i-
graana-koji-pripadaju-veini-95420163. 
226 Препоруке доступне на: http://www.pravamanjina.rs/index.php/podaci/dokumenta/zatitnik-graana-
65479/659-obezbediti-uslove-za-postizanje-pune-ravnopravnosti-izmeu-pripadnika-nacionalnih-manjina-i-
graana-koji-pripadaju-veini-95420163. 
227 Извештај доступан на: 
http://www.pravamanjina.rs/images/stories/Izvestaj_o_informisanju_na_jezicima_nacionalnih_manjina_nako
n_privatizacije_medija.pdf. 
228 Мишљење доступно на: http://www.pravamanjina.rs/index.php/podaci/dokumenta/zatitnik-graana-
65479/662-ministarstvo-dravne-uprave-i-lokalne-samouprave-da-odredi-kriterijume-za-obavljanje-poslova-
romskih-koordinatora. 

http://www.mduls.gov.rs/doc/Akcioni%20plan%20za%20ostvarivanje%20prava%20nacionalnih%20manjina%20-%20usvojen%203.mart%202016.pdf
http://www.mduls.gov.rs/doc/Akcioni%20plan%20za%20ostvarivanje%20prava%20nacionalnih%20manjina%20-%20usvojen%203.mart%202016.pdf
http://www.pravamanjina.rs/index.php/podaci/dokumenta/zatitnik-graana-65479/659-obezbediti-uslove-za-postizanje-pune-ravnopravnosti-izmeu-pripadnika-nacionalnih-manjina-i-graana-koji-pripadaju-veini-95420163
http://www.pravamanjina.rs/index.php/podaci/dokumenta/zatitnik-graana-65479/659-obezbediti-uslove-za-postizanje-pune-ravnopravnosti-izmeu-pripadnika-nacionalnih-manjina-i-graana-koji-pripadaju-veini-95420163
http://www.pravamanjina.rs/index.php/podaci/dokumenta/zatitnik-graana-65479/659-obezbediti-uslove-za-postizanje-pune-ravnopravnosti-izmeu-pripadnika-nacionalnih-manjina-i-graana-koji-pripadaju-veini-95420163
http://www.pravamanjina.rs/index.php/podaci/dokumenta/zatitnik-graana-65479/659-obezbediti-uslove-za-postizanje-pune-ravnopravnosti-izmeu-pripadnika-nacionalnih-manjina-i-graana-koji-pripadaju-veini-95420163
http://www.pravamanjina.rs/index.php/podaci/dokumenta/zatitnik-graana-65479/659-obezbediti-uslove-za-postizanje-pune-ravnopravnosti-izmeu-pripadnika-nacionalnih-manjina-i-graana-koji-pripadaju-veini-95420163
http://www.pravamanjina.rs/index.php/podaci/dokumenta/zatitnik-graana-65479/659-obezbediti-uslove-za-postizanje-pune-ravnopravnosti-izmeu-pripadnika-nacionalnih-manjina-i-graana-koji-pripadaju-veini-95420163
http://www.pravamanjina.rs/images/stories/Izvestaj_o_informisanju_na_jezicima_nacionalnih_manjina_nakon_privatizacije_medija.pdf
http://www.pravamanjina.rs/images/stories/Izvestaj_o_informisanju_na_jezicima_nacionalnih_manjina_nakon_privatizacije_medija.pdf
http://www.pravamanjina.rs/index.php/podaci/dokumenta/zatitnik-graana-65479/662-ministarstvo-dravne-uprave-i-lokalne-samouprave-da-odredi-kriterijume-za-obavljanje-poslova-romskih-koordinatora
http://www.pravamanjina.rs/index.php/podaci/dokumenta/zatitnik-graana-65479/662-ministarstvo-dravne-uprave-i-lokalne-samouprave-da-odredi-kriterijume-za-obavljanje-poslova-romskih-koordinatora
http://www.pravamanjina.rs/index.php/podaci/dokumenta/zatitnik-graana-65479/662-ministarstvo-dravne-uprave-i-lokalne-samouprave-da-odredi-kriterijume-za-obavljanje-poslova-romskih-koordinatora
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5. Усвајањем Закона о становању и одржавању зграда у значајној мери је поступљено 
по препорукама Заштитника грађана229 и прихваћен његов амандман поднет на 
Предлог закона који је због формирања Народне скупштине у новом саставу повучен 
из процедуре230, чиме је уређен  низ питања од значаја за поштовање људских права 
приликом исељења, односно пресељења грађана и истовремено, пружање 
правовремених, тачних и потпуних информација заједници где се досељавају лица 
која се исељавају, односно пресељавају.  

6. Заштитник грађана је у 2016. години у овој области примио 99 предмета у којима су 
подносиоци указивали на 104 повреде права. У истом периоду, окончао је рад на 
укупно 81 предмету примљеном у 2016. и ранијих година. Од укупно 35 поступака 
који су вођени, 5 (14,29%) поступака је окончано упућивањем препорука у скраћеном 
контролном поступку. У осталим случајевима, Заштитник грађана је водио 
контролни поступак и упутио 9 препорука, од којих је поступљено по 8 (88,89%), а 
није поступљено по 1 (11,11%). На основу броја утврђених (14) и отклоњених (13) 
пропуста, ефикасност у овој области је 92,86%.  

Мањкавости на државном нивоу 

1. Активности планиране Акционом планом за националне мањине не спроводе се у 
задатим роковима.   

2. Нису усвојене предвиђене измене и допуне Закона о заштити права и слобода 
националних мањина, иако је Акционом планом за националне мањине предвиђени 
рок био други квартал 2016. године.   

3. Службена употреба језика и писама националних мањина се и даље не остварује 
законито и правилно, због недовољног броја, али и нестручности кадрова, као и 
недостатка финансијских средстава.  

4. Ни годину дана након усвајања Стратегије за социјално укључивање Рома и 
Ромкиња, није донет Акциони план за њено спровођење, са потребним буџетским 
средствима. 

5.  Положај и радно правни статус ромских координатора и даље није уређен.  

6. Министарство просвете, науке и технолошког развоја није развило механизме 
превентивног и правовременог поступања надлежних органа у циљу спречавања 
сегрегације у школама, као облика дискриминације на националној основи, иако 
подаци говоре о томе да се повећава број школа и одељења само са ученицима ромске 
националности.  

7. Министарство просвете, науке и технолошког развоја није донело подзаконски акт 
којим се ближе уређују услови  остваривања двојезичне наставе, као једног од модела 
образовања на језику националне мањине. 

8. Министарство просвете, науке и технолошког још увек није донело подзаконски акт 
којим се уређују нови стандарди постигнућа у настави српског језика као 
нематерњег, када се настава организује на језику националне мањине. 

                                                      
229 Препорука доступна на: http://www.pravamanjina.rs/index.php/sr/podaci/dokumenta/-/483-
preporuka-nadlenim-dravnim-organima-u-vezi-sa-raseljavanjem-romskih-porodica-sa-lokacije-u-ulici-dr-ivana-
ribara-u-bloku-72-na-novom-beogradu-i-svim-buduim-raseljavanjem-neformalnih-romskih-naselja-.  
230 Амандман доступан на: http://www.zastitnik.rs/index.php/zakonske-i-druge-inicijative/4622-2016-03-02-
11-18-46. 
 

http://www.pravamanjina.rs/index.php/sr/podaci/dokumenta/-/483-preporuka-nadlenim-dravnim-organima-u-vezi-sa-raseljavanjem-romskih-porodica-sa-lokacije-u-ulici-dr-ivana-ribara-u-bloku-72-na-novom-beogradu-i-svim-buduim-raseljavanjem-neformalnih-romskih-naselja-
http://www.pravamanjina.rs/index.php/sr/podaci/dokumenta/-/483-preporuka-nadlenim-dravnim-organima-u-vezi-sa-raseljavanjem-romskih-porodica-sa-lokacije-u-ulici-dr-ivana-ribara-u-bloku-72-na-novom-beogradu-i-svim-buduim-raseljavanjem-neformalnih-romskih-naselja-
http://www.pravamanjina.rs/index.php/sr/podaci/dokumenta/-/483-preporuka-nadlenim-dravnim-organima-u-vezi-sa-raseljavanjem-romskih-porodica-sa-lokacije-u-ulici-dr-ivana-ribara-u-bloku-72-na-novom-beogradu-i-svim-buduim-raseljavanjem-neformalnih-romskih-naselja-
http://www.zastitnik.rs/index.php/zakonske-i-druge-inicijative/4622-2016-03-02-11-18-46
http://www.zastitnik.rs/index.php/zakonske-i-druge-inicijative/4622-2016-03-02-11-18-46
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Најзначајније препоруке, мишљења и законодавне иницијативе Заштитника 
грађана по којима није поступљено 

1. Није поступљено по следећим предлозима за побољшање положаја грађана у односу 
на органе управе из Годишњег извештаја Заштитника грађана за 2015. годину: 

 да Влада обезбеди да предвиђене законодавне активности Акционог плана 
за остваривање права националних мањина буду спроводене у задатим 
роковима; 

 да Влада обезбеди да се истовремено са усвајњем Стратегије за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња усвоји и пратећи Акциони план за њено 
спровођење; 

 да надлежна министарства предложе Влади начине за заснивање радног 
односа координатора за ромска питања, ради попуњавања слободних, 
односно упражњених радних места, пре истека буџетске године; 

 да Министарство државне управе и локалне самоуправе  размотри начин 
на који ће бити решено питање систематизације постојећих позиција 
координатора за ромска питања на нивоу јединица локалне самоуправе, 
повећање њиховог броја и јачање њихових капацитета, посебно у срединама 
где су Роми заступљени у значајном броју; 

 да Министарство просвете науке и технолошког развоја у сарадњи са 
националним саветима националних мањина, развије одговарајући модел 
двојезичне наставе на српском и језику националне мањине; 

 да Министарство просвете, науке и технолошког развоја предузме мере 
како би до почетка нове школске године био донет нов наставни план и 
програм за предмет српски језик, као нематерњи, када се настава организује 
на језику националне мањине.  

Образложење 

Благовремено и потпуно спровођење активности планираних Акционим планом за 
остваривање права националних мањина требало би да допринесе унапређењу 
заштите мањина, али и институционалних капацитета органа власти, као и отклањању 
до сада утврђених проблема и препрека остваривању права националних мањина, на 
које и Заштитник грађана указује годинама. Међутим, већ током прве године 
спровођења Акционог плана бележи се значајно кашњење у спровођењу планираних 
активности, посебно оних које треба да унапреде законодавни оквир. Тако да до краја 
извештајног периода, нису усвојене измене и допуне Закона о заштити права и слобода 
националних мањина, планиране још за други квартал 2016. године. Због тога и даље 
нема законског основа који би омогућио да се прикупљају подаци, односно води 
евиденција о националној припадности запослених у јавној администрацији. То је 
предуслов за прописивање афирмативних мера и давање предности припадницима 
националних мањина при запошљавању/отпуштању у случају истих услова, а до 
постизања одговарајуће структуре запослених у јавном сектору на свим нивоима 
територијалне организације.  

Заштитник грађана већ годинама указује на системске проблеме који онемогућавају 
потпуно уживање права на службену употребу језика и писама националних мањина. 
Ти разлози се, пре свега, огледају у нестручности и/или мањку кадрова и финансијских 
средстава; неразумевању запослених у органима управе значаја остваривања права на 
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матерњем језику, али и недостатку доступних информација припадницима 
националних мањина о њиховим правима и начину на који могу да их остваре. Пример 
притужбе Националног савета албанске националне мањине због повреде права на 
употребу албанског језика у поступку пред филијалом Републичког фонда за 
здравствено осигурање (Испостава у Бујановцу) илустративно показује те проблеме.231  

Доношењем Уредбе о поступку расподеле средстава из буџетског фонда  за националне 
мањине,  и то 14 година након доношења закона232, омогућена је примена одредбе којом 
је предвиђено оснивање буџетског фонда за националне мањине и створени су услови 
за расподелу додатних финансијских средстава и подршку.   

У извештајном периоду завршена је приватизација локалних радио и ТВ станица, међу 
којима је значајан број оних које су редовно емитовале информативне и друге медијске 
садржаје на мањинским језицима. Иако медијски закони садрже низ заштитних 
одредби усмерених на ублажавање последица приватизације, а Закон о јавном 
информисању и медијима информисање на језицима мањина дефинише као јавни 
интерес који се остварује на три равноправна начина233, већ сада су познати проблеми 
и препреке остваривању права мањина на информисање и одговарајућем и 
делотворном систему информисања на мањинском језику који је и у интересу грађана 
и у складу са потребама и могућностима Републике Србије. 

Због тога је Заштитник грађана израдио Посебан извештај о информисању на језицима 
националних мањина након приватизације медија, како би правовремено скренуо 
пажњу надлежним државним органима на неопходност законодавних и 
институционалних мера у циљу унапређења стања у овој области. Ради отклањања 
утврђених неправилности и незаконитости, али и неизвесности и непознаница у вези 
са будућим решењима и праксом, саставни део поменутог извештаја су препоруке како 
да се стање унапреди, иако у тренутку његовог објављивања није завршена 
приватизација медија у потпуности, нити су конкурсе у области информисања 
расписале све локалне самоуправе, односно нису донете све одлуке о избору медијских 
садржаја који су подржани на конкурсима. 

Наиме, две године након усвајања закона234, Радио телевизија Србије није обезбедила 
нове медијске садржаје на језицима мањина. И даље није познато на који начин ће бити 
уређено финансирање и одрживост медија чији су оснивачи национални савети 
националних мањина. Конкурс у области јавног информисања је начин суфинасирања 
јавног интереса и представља велику новину за локалне самоуправе и информисање на 
мањинским језицима, због чега не чуди да је већ утврђен низ неправилности и 
незаконитости приликом његовог спровођења. Непрецизност закона, у смислу да 
омогућава да се конкурс распише било када у току године, чиме се и одлуке о расподели 
односно избору медијских садржаја доносе током целе године, чини да конкурс не може 
у потпуности да обезбеди потребан ниво и квалитет медијских садржаја за 
информисање на језицима националних мањина и остваривање јавног интереса 
уопште. Ако медији који желе да конкуришу не знају у ком периоду године ће бити 
расписан конкурс, односно донета одлука, онда их то спречава да планирају 
производњу медијских садржаја на језицима мањина. Другим речима, тиме се медији 

                                                      
231 Видети више о овом случају касније у тексту. 
232 „Службени лист СРЈ“, број 11/02, „Службени лист СЦГ“, број 1/03 - Уставна повеља и „Службени 
гласник РС“, бр. 72/09 - др. закон и 97/13 - одлука УС. 
233 Формирањем јавних сервиса, омогућавањем националним саветима националних мањина да оснивају 
своје медије и суфинансирањем ме дијских садржаја на језицима мањина, путем конкурса у области јавног 
информисања, на свим нивоима власти. 
234 Закон о јавним медијским сервисима, „Службени гласник РС“, бр. 83/14, 103/15 и 108/16. 
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истовремено демотивишу да уопште конкуришу, а последица тога је угрожавање 
континуитета и нивоа квалитета програма на језику националних мањина. 

Једно од питања које је отворено увођењем обавезе конкурсног суфинансирања јесте  да 
ли ће доћи до значајног смањења износа средстава, односно да ли ће оно бити на нивоу 
који обезбеђује одговарајућу подршку производњи медијских садржаја од јавног 
интереса. 

Постојећим законским решењима нису отклоњене разлике у доступности 
информисању између бројнијих и мање бројних мањина, као и између мањина у 
Војводини и у централној Србији.235  

О резултатима и ефектима прве године примене Стратегије за социјално укључивање 
Рома и Ромкиња не се може говорити, јер још увек, иако је био у јавној расправи, није 
донет Акциони план за њено спровођење,  са потребним буџетским средствима. Мада 
Стратегија признаје значај и улогу координатора за ромска питања у локалним 
самоуправама, за остваривање и унапређење права Рома, Нацртом акционог плана који 
је био у јавној расправи нису биле предвиђене мере којима би се отклонили уочени 
недостаци и препреке њиховом запошљавању. У Мишљењу236 Заштитника грађана на 
Нацрт акционог плана указано је на неопходност планирања активности чији би циљ 
био ближе уређивање свих питања у вези са ромским координаторима у јединицама 
локалне самоуправе.     

Како до краја извештајног периода није донет наведени акциони план, Заштитник 
грађана је упутио и Мишљење237 Министарству државне управе и локалне самоуправе 
да положај координатора за ромска питања мора бити уређен на јединствен начин на 
територији целе Републике Србије. Заштитник грађана је истакао да радно правни 
статус ромских координатора мора бити уређен на јасан и потпун начин, заједно са 
њиховим правима  и обавезама у јединицама локалне самоуправе. Такође, потребно је 
прописати критеријуме на основу којих се јасно може утврдити потреба постојања 
координатора за ромска питања у јединицама локалне самоуправе.  

Похвале заслужује усвајање Правилника о ближим критеријумима за препознавање 
облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у 
установи образовања и васпитања. Правилником је уређено када постоји сегрегација 
као посебно тежак случај дискриминације у спровођењу образовно-васпитног процеса, 
што је од значаја с обзиром на податак о томе да је све више школа и одељења у којима 
је већина ученика ромске националности. Међутим, случајеви пред Заштитником 
грађана указују да то није довољно и да недостају јасна упутства о мерама и поступању 
свих органа у области образовања и васпитања, како би се на ефикасан начин спречила 
појава сегрегације. Само законитим и правилним радом свих надлежних органа, јасним 
инструкцијама о начину и роковима поступања и доследним спровођењем у пракси  
одговарајућих превентивних решења може се спречити сегрегација као незаконита и 
неприхватљива друштвена појава. Наиме, пред Заштитником грађана је у току 
поступак по притужби која је поднета на рад директора једне основне школе и 
републичког просветног инспектора, због случаја формирања одељења у коме су скоро 
сви ученици, односно већина деца ромске националности. Просветна инспекција је 

                                                      
235 Видети више у Извештају: 
http://www.pravamanjina.rs/images/stories/Izvestaj_o_informisanju_na_jezicima_nacionalnih_manjina_nako
n_privatizacije_medija.pdf. 
236 Мишљење доступно на: http://www.zastitnik.rs/attachments/article/4981/misljenje.PDF. 
237 Мишљење доступно на: http://www.pravamanjina.rs/index.php/663-ministarstvo-drzavne-uprave-i-
lokalne-samouprave-da-odredi-kriterijume-za-obavljanje-poslova-romskih-koordinatora.  

http://www.pravamanjina.rs/images/stories/Izvestaj_o_informisanju_na_jezicima_nacionalnih_manjina_nakon_privatizacije_medija.pdf
http://www.pravamanjina.rs/images/stories/Izvestaj_o_informisanju_na_jezicima_nacionalnih_manjina_nakon_privatizacije_medija.pdf
http://www.zastitnik.rs/attachments/article/4981/misljenje.PDF
http://www.pravamanjina.rs/index.php/663-ministarstvo-drzavne-uprave-i-lokalne-samouprave-da-odredi-kriterijume-za-obavljanje-poslova-romskih-koordinatora
http://www.pravamanjina.rs/index.php/663-ministarstvo-drzavne-uprave-i-lokalne-samouprave-da-odredi-kriterijume-za-obavljanje-poslova-romskih-koordinatora
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непосредно након почетка школске године, већ крајем септембра, утврдила пропусте, 
док је републички просветни инспектор након ванредног инспекцијског надзора 
наложио мере које су предвиђене законом. Поступак контроле није завршен у 
извештајном периоду, али је Заштитник грађана сматрао за сходно да укаже на 
чињеницу да су изостале ефикасне мере, јер три месеца након почетка школске године 
и даље постоји формирано одељење с већином ромских ученика, при чему је важно 
нагласити да овакво одељење није формирано због образовања на ромском језику.  

Други случај је обраћање директорке једне основне школе у којој су скоро сви ученици 
ромске националности. С друге стране, ни школа, која је од 2013. године скретала 
пажњу надлежним органима на проблем, нити Национални савет ромске националне 
мањине се нису раније обраћали Заштитнику грађана. Сада, неколико година касније 
након што је појава почела, није могуће неспорно тврдити да ли су надлежни органи 
пропустили да примене неку од мера која би спречила стварање сегрегисане школе.  
Зато овај случај скреће пажњу на то да је неефикасно и неправовремено поступање први 
корак сегрегације, јер је, примера ради, у овој основној школи школске 2011/12. године 
број ромске деце био испод половине броја ученика, док у 2016. години проценат 
ромске деце износи 83%. Истовремено са сегрегацијом дешава се и други процес -  
значајно се смањује укупан број уписане деце због чега је у школску 2015/16. годину  
уписано само 11 првака, па нижи квалитет постигнућа, недостатак компаративног 
вршњачког понашања које поштује обавезе редовне наставе и других облика 
понашања, лошији услови рада због неулагања у школу, може да доведе до затварања 
школе.   

Заштитник грађана је још 2011. године упутио препоруке надлежним државним 
органима у случају принудног расељавања ромских породица у улици др Ивана 
Рибара у Блоку 72 на Новом Београду. Упркос значајном протеку времена, и даље нису 
донети  прописи којима ће се ближе уредити обавезе и начин поступања надлежних 
органа у случају присилних расељавања неформалних насеља, а у складу са 
Међународним пактом о економским, социјалним и културним правима и Основним 
принципима и смерницама исељавања и расељавања заснованог на развоју који је 
израдио Специјални известилац УН за адекватно становање. 

Доношењем Закона о становању и одржавању зграда у значајној мери су уважене 
препоруке Заштитника грађана. Законом се уређује поступак исељења и пресељења 
грађана у одговарајући смештај и обавезе државних и других органа, као и субјеката 
који учествују у спровођењу поступака исељења и пресељења. Законом је регулисано и 
праћење поступака исељења и пресељења, као и мере социјалног укључивања након 
спроведеног пресељења.Тако је предвиђено да се у току поступка припреме исељења са 
планом пресељења то чини уз консултовање и сарадњу са лицима која су погођена 
пресељавањем и организацијама за заштиту људских права, те да се у поступку израде 
и доношења планског документа организује рани јавни увид и јавни увид ради 
упознавања јавности (правних и физичких лица) са планским решењем, односно 
обухватом насеља или дела насеља из којег је потребно извршити исељење, као и 
разлозима и могућим начинима исељења.  

Током поступка доношења Закона, у доброј мери су прихваћени амандмани 
Заштитника грађана, усмерени на неопходност пружања свих потребних обавештења 
и информација, како лицима која се исељавају и пресељавају, тако и онима у чију 
средину се други досељавају. Само доношење овог Закона је корак у добром правцу, 
али ће тек његова примена показати да ли и у ком делу су потребне измене и допуне 
појединих одредби Закона, или планирање мера и механизама неопходних за заштиту 
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и поштовање људских и мањинских права у поступку исељења и пресељења грађана, 
посебно у случајевима подстандардних насеља.  

СТАТИСТИКА 

У области права националних мањина, Заштитник грађана је у 2016. години разматрао 
99 предмета, од чега је било 95 притужби грађана и 4 сопствене иницијативе. Број 
предмета у 2016. години смањен је за 16,8% у односу на 2015. годину. Предмети из ове 
области чине 1,58% укупно разматраних предмета.  

Графикон 3 - Права националних мањина: број примљених предмета 2016. године 
у односу на 2015. 

 

Од разматраних 99 предмета у у 2016. години, Заштитник грађана је окончао рад на 61 
предмету. У 2016. години окончан је рад и на 20 предмета из ранијих година. Начини 
окончања предмета из 2016. године, приказани су у следећој табели. 

Табела 15 - Права националних мањина: исход поступања по предметима из 2016. 
године 

 број проценат 

Неосноване притужбе 29 47,54% 

Одбачене притужбе 23 37,71% 

Предмети обихваћени препорукама проистеклим из скраћеног 
контролног поступка 

5 8,19% 

Саопштење Заштитника грађана 2 3,28% 

Предмети обухваћени препорукама проистеклим из контролног 
поступка 

1 1,64% 

Мишљење Заштитника грађана 1 1,64% 

Укупно 61 100 % 
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Највећи број примљених притужби Заштитник грађана одбаци због тога што нису 
испуњени Законом прописани услови за поступање по њима. Притужбе се одбацују 
због ненадлежности, неблаговремености, преурањености, анонимности и неуредности. 
У 91,30% одбачених предмета у овој области Заштитник грађана је притужиоца упутио 
на надлежни орган или га посаветовао о расположивим правним средствима. 

У области права националних мањина у 99 предмета указано је на 104 повреда права, 
чији се највећи део односи на посебна права у области права националних мањина.  

Следећа табела приказује структуру посебних права у области права националних 
мањина у односу на 86 евидентираних повреда ових права. 

Табела 16 - Посебна права у области права националних мањина, њихов број и 
проценат 

Врста повређеног права број проценат 

Посебна права Рома 43 50% 

Забрана дискриминације 
на националној основи 

17 19,77% 

Право на службену 
употребу језика и писма 

националних мањина 
10 11,63% 

Равноправност у вођењу 
јавних послова 

6 6,98% 

Право на образовање на 
матерњем језику 

4 4,65% 

Правно невидљива лица 1 1,16% 

Право на информисање на 
матерњем језику 

1 1,16% 

Право на упис личног 
имена у јавне исправе 

1 1,16% 

Право на непосредне 
изборе националних савета 

националних мањина 

1 1,16% 

Индивидуална права 
припадника националних 

мањина 
1 1,16% 

Право на културно 
стваралаштво на матерњем 

језику 
1 1,16% 

Укупно 86 100% 
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Графикон 4 - Категорије органа и организација на чији рад су се грађани најчешће 
притуживали у области права националних мањина 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

Пријем притужби ван просторија  

Заштитник грађана је и током овог извештајног периода наставио са редовном праксом 
пријема притужби у вишенационалним срединама у Пријепољу, Сјеници и Тутину, као 
и у ромским насељима у Београду.  

Завршетак спровођења Споразума о разумевању – постигнути значајни резултати у 
решавању проблема „правно невидљивих“ лица 

Након четири године, завршено је спровођење активности у оквиру Споразума о 
разумевању238, који је имао за циљ да се успостави ближа сарадња органа и пружи 
подршка припадницима ромске националне мањине у поступку накнадног уписа у 
матичну књигу рођених. Примена Споразума и обуке у којима је учествовао Заштитник 
грађана допринели су свести о потреби хитног поступања и непосредног решавања 
проблема. Спровођењем Споразума унапређено је остваривање права у управном 
поступку уписа у матичну књигу рођених, али и другим поступцима који се односе на 
упис чињеница и података о рођењу, држављанству, личном имену, као и пријаву 
пребивалишта на адресу центра за социјални рад и личну карту. Број „правно 
невидљивих“ Рома значајно је смањен. И поред тога што је Заштитник грађана од 2014. 
године примио само три притужбе „правно невидљивих лица'', доступни подаци  
говоре о томе да и даље има грађана и деце који су за систем невидљиви, што је разлог 
да Заштитник грађана настави са праћењем стање у области уписа у матичне књиге и 
личних докумената.   

Представљен Посебан извештај о информисању националних мањина након 
приватизације медија 

Заштитник грађана је организовао округли сто на којем је представио Посебан извештај 
о информисању националних мањина након приватизације медија и упознао 
представнике националних савета, медијске јавности и државних органа са својим 
налазима и упућеним препорукама. 

                                                      
238 Споразум о разумевању су 2012. године потписали Заштитник грађана, Министарство државне управе 
и локалне самоуправе и УНХЦР. 
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Друге активности 

Заменик заштитника грађана за права националних мањина Роберт Сепи у претходној 
години имао је низ активности усмерених на решавање проблема и унапређења 
положаја повратника по реадмисији у Србији. Посебно је релевантно учешће  на три 
састанка организована у оквиру „Београдских дијалога“ које организује Београдски 
фонд за политичку изузетност.  

Осим тога, Сепи се састао са Чалоком Бејанијем, специјалним известиоцем УН за права 
интерно расељених лица, с којим је разговарао о нужности да се коначно реши питање 
интерно расељених лица с Косова и Метохије, на начин који ће омогућити остваривање 
људских слобода и права признатих међународним документима и националним 
законодавством. Поред састанка са Бејанијем, Сепи се састао и са Каримом Беноне, 
специјалном известитељком УН за културна права. 

КАРАКТЕРИСТИЧНИ СЛУЧАЈЕВИ 

Нестручност запослених препрека остваривању права на службену употребу језика и писма 
националне мањине 

Национални савет албанске националне мањине поднео је притужбу на рад 
Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту РФЗО), Испоставе 
Бујановац239, јер је руководилац Испоставе поводом упућене представке затражио да 
буде достављен превод дописа на српски језик, ако се очекује добијање одговора. 
Представка је поднета на албанском језику и писму, који је у равноправној службеној 
употреби на територији општине Бујановац. Руководилац Испоставе је такво 
поступање образложио праксом у раду и схватањем да је прописана обавеза да се 
дописи и представке грађана доставе двојезично, на албанском и српском језику.  

Заштитник грађана је упутио препоруке чијим је извршењем обезбеђено правилно 
остваривање службене употребе албанског језика и писма на тај начин што сам орган 
обезбеђује превод свих дописа и представки које су поднете на албанском језику и 
писму, као и истицањем доступног обавештења грађанима албанске националности о 
њиховим правима и начинима на које могу да их остваре. 

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, РФЗО је упутио свим 
организационим јединицама инструкцију којом се унапређује остваривање службене 
употребе језика и писама мањина у поступцима и комуникацији. По инструкцији 
РФЗО, све организационе јединице су у обавези да истакну обавештења о начину 
остваривања права грађана да исправу о здравственом осигурања добију и на језику 
мањине који је у службеној употреби. Поред тога, РФЗО је спровео и анкетирање 
службеника у филијалама, прикупио податке о запосленима који знају језик 
националне мањине и успоставио такву евиденцију. Такође, изменама и допунама 
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији, РФЗО је обезбедио правни 
основ афирмативног запошљавања припадника националних мањина. РФЗО је 
предвидео и то да услов за обављање послова у филијалама, у којима је у употреби језик 
националних мањина, може да буде познавање језика мањине. Изменама Правилника 
дат је табеларни приказ филијала и радних места за чије обављање је потребно знање 
језика, приликом будућих заснивања радних односа.  

Међутим, и поред спремности да стање унапреди, РФЗО је обавестио Заштитника 
грађана да  није био у могућности да изврши једну од упућених препорука због 

                                                      
239 Републичког фонда за здравствено осигурање, Филијала Врање.   
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недостатка прописа, тј. због тога што нису усвојене измене и допуне Закона о заштити 
права и слобода националних мањина, којима  треба да се уреде питања која се односе 
на националну припадности запослених у јавној администрацији. 

ПРЕДЛОЗИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА ГРАЂАНА У ОДНОСУ НА ОРГАНЕ 
УПРАВЕ 

1. Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са другим 
надлежним органима  треба да обезбеди да се све активности планиране Акционим 
планом за остваривање права националних мањина спроводе на планиран начин и 
у задатим роковима. 

2. Министарство за рад, запошаљавање, борачка и социјална питања треба да 
предузме све мере како би се усвојио Акциони план за спровођење Стратегије за 
социјално укључивање Рома и Ромкиња, без даљих одлагања.  

3. Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство за рад, 
запошаљавање, борачка и социјална питања, Министарство финансија и 
Министарство правде треба да приступе решавању радно правног статуса ромских 
координатора и донесу мере којима ће се отклонити препреке њиховог 
запошљавања како у 2017. години, тако и у наредним годинама.  

4. Министарство културе и информисања треба да размотри Посебан извештај о 
информисању на језицима националних мањина након приватизације медија и у 
складу са упућеним препорукама Заштитника грађана240, приступи припреми 
измена и допуна закона, као и примени расположивих мера из своје надлежности 
како би се унапредио систем заштите и остваривање јавног интереса у области 
информисања и информисање на језицима националних мањина.  

5. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре треба да спроведе 
активности чији је циљ упознавање свих надлежних органа са одредбама Закона о 
становању и одржавању зграда, односно  о начину поступања и обавезама свих 
субјеката у заштити људских и мањинских права приликом исељења и пресељења.   

6. Министарство просвете, науке и технолошког развоја треба да обезбеди 
механизме правовременог и ефикасног поступања свих надлежних органа у области 
образовања и систем мера за спречавање сегрегације, као облика дискриминације, по 
националној основи.  

7. Министарство просвете, науке и технолошког развоја треба да донесе подзаконски 
акт, којим ће ближе уредити услове остваривања двојезичне наставе, као једног од 
модела образовања на језику националне мањине. 

8. Министарство просвете, науке и технолошког развоја треба да донесе подзаконски 
акт којим ће прописати нове стандарде постигнућа у настави српског језика као 
нематерњег, када се настава организује на језику националне мањине. 

 

  

                                                      
240 Препоруке дате у Посебном извештају о информисању националних мањина након приватизације 
медија.  


