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ПРВИ ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 

(за активности које доспевају закључно са II кварталом 2016. године, укључујући 

и континуиране активности) 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

Усвајањем Акционог плана за преговарачко поглавље 23
1
 (у даљем тексту: АП ПГ 23) 

Република Србија је поставила стратешко опредељење унапређења институционалног и 

законодавног оквира у области основних људских и мањинских права и слобода. АП 

ПГ 23 идентификује потребу за унапређењем положаја националних мањина и 

предвиђа израду посебног Акционог плана за остваривање права националних мањина
2
 

(у даљем тексту: Акциони план).  

Акциони план представља средњорочни стратешки документ који садржи стратешке 

циљеве постављене у складу са препорукама Саветодавног комитета Оквирне 

конвенције Савета Европе, а чија реализација је неопходна за отклањање уочених 

недостатака у спровођењу права и слобода националних мањина. 

Акциони план је у потпуности усклађен како са кровним стратешким документом АП 

ПГ 23, тако и са осталим релевантним стратешким документима. 

Праћење реализације активности из Акционог плана поверено је Савету за националне 

мањине, а у циљу остваривања како пуне инклузивности националних мањина у процес 

мониторинга, тако и пуне координације рада државних органа и обезбеђивања највишег 

нивоа подршке за спровођење планираних активности.  

Савет за националне мањине је радно тело Владе Републике Србије, у чији састав улазе 

надлежни државни органи и председници свих националних савета националних 

мањина. Савет за националне мањине састаје се најмање четири пута годишње 

(квартално). 

У поступку праћења реализације, стручну и административно-техничку подршку 

Савету за националне мањине пружа Канцеларија за људска и мањинска права.  

Канцеларија за људска и мањинска права квартално прикупља податке о спровођењу 

активности и сачињава кварталне извештаје о спровођењу Акционог плана. Извештаје о 

спровођењу Акционог плана Канцеларија за људска и мањинска права ће достављати 

Савету за националне мањине и Координацији националних савета националних 

                                                           
1
 http://www.mpravde.gov.rs/tekst/12647/akcioni-plan-za-pregovaranje-poglavlja-23-usvojen-na-sednici-vlade-

srbije-27-aprila-2016.php  
2
 http://mduls.gov.rs/doc/Akcioni%20plan%20za%20ostvarivanje%20prava%20nacionalnih%20manjina%20-

%20usvojen%203.mart%202016.pdf  

http://www.mpravde.gov.rs/tekst/12647/akcioni-plan-za-pregovaranje-poglavlja-23-usvojen-na-sednici-vlade-srbije-27-aprila-2016.php
http://www.mpravde.gov.rs/tekst/12647/akcioni-plan-za-pregovaranje-poglavlja-23-usvojen-na-sednici-vlade-srbije-27-aprila-2016.php
http://mduls.gov.rs/doc/Akcioni%20plan%20za%20ostvarivanje%20prava%20nacionalnih%20manjina%20-%20usvojen%203.mart%202016.pdf
http://mduls.gov.rs/doc/Akcioni%20plan%20za%20ostvarivanje%20prava%20nacionalnih%20manjina%20-%20usvojen%203.mart%202016.pdf


  

4 

 

мањина. У циљу праћења реализације Акционог плана у вези са преговарачким 

поглављем 23 и праћења реализације у делу у коме се супстантивно преклапа са АП ПГ 

23 доставиће се извештаји и Савету за спровођење Акционог плана за ПГ 23. 

Организације цивилног друштва ће бити укључене у надзор над реализацијом 

Акционог плана кроз састанке Преговарачке групе за поглавље 23 са Националним 

конвентом за приступање ЕУ, на којима ће Акциони план бити једна од тема.  

Први званични циклус извештавања спроведен је у периоду од 18. јула до 21. септембра 

2016. године.  

Први извештај обухвата следеће:  

1. Детаљан извештај о спровођењу активности које су реализоване у извештајном 

периоду;  

 

2. Акциони план за остваривање права националних мањина, који садржи посебну 

колону о статусу спровођења активности;  

 

3. Статистички преглед статуса спровођења Акционог плана за остваривање права 

националних мањина на неколико нивоа:  

- спровођење активности на нивоу Акционог плана; 

- спровођење активности на нивоу појединачних поглавља;  

- спровођење активности на нивоу носилаца активности и партнера. 
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I ЛИЧНИ СТАТУСНИ ПОЛОЖАЈ 

АКТИВНОСТ: 1.1. Измене и допуне Закона о заштити права и слобода 

националних мањина ради уређења права на упис податка о националној 

припадности припадника националних мањина у јавне исправе, службене 

евиденције и збирке личних података, у складу са уставним принципом слободног 

изражавања националне припадности. 

РОК: за усвајање: II квартал 2016. године 

 за примену: континуирано, почев од ступања на снагу 

СТАТУС: Активност је делимично реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове државне управе и локалне 

самоуправе 

 Народна скупштина 

 Национални савети националних мањина 

ИЗВЕШТАЈ:  

Министар државне управе и локалне самоуправе донео је 20. новембра 2015. године 

Решење о оснивању Посебне радне групе за припрему текста нацрта закона о изменама 

и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина.  

Уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији ангажована су два експерта из области људских и 

мањинских права који су припремили нацрт полазних основа поменутог закона, којима 

су предложене потребне измене у циљу усклађивања са Уставом и системским 

законима, као и спровођењу афирмативних мера које су предвиђене АП за Поглавље 

23, и како би се омогућила реализација других активности из АП за остваривање права 

националних мањина. 

Посебна радна група (у чији рад су укључени и представници националних савета 

националних мањина) одржала је два састанка, а на експертском нивоу одржана су 

четири састанка. У току је израда радне верзије текста нацрта овог закона.  

Формирањем нове Владе (11. август 2016. године) стекли су се услови да се сазове 

Посебна радна група у новом мандату, припреми текст нацрта овог закона и спроведе 

јавна расправа. 

 

АКТИВНОСТ: 1.4. Унапређење Посебног бирачког списка (ПБС) националне 

мањине у смислу надоградње и унапређења постојеће апликације за ПБС, а у 

циљу што прецизнијег ажурирања података уз обезбеђење поверљивости истих. 

РОК: IV квартал 2015. године 

СТАТУС: Активност је у потпуности реализована.  

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 
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 Министарство надлежно за послове државне управе и локалне 

самоуправе 

ИЗВЕШТАЈ:  

Апликација Посебног бирачког списка је унапређена и доприноси бољем 

функционисању и несметаном ажурирању података са већим нивоом безбедности, као и 

несметаном спровођењу изборног процеса. Унапређење је постављено на тестном 

окружењу апликације и, након финалних провера, биће пребачено и на продукциону 

верзију. 

 

АКТИВНОСТ: 1.6. Обезбеђење потпуне реализације активности у вези са 

спровођењем Споразума о разумевању закљученог између Министарства државне 

управе и локалне самоуправе, Заштитника грађана и Високог комесаријата 

Уједињених нација за избеглице – Представништво у Србији, посебно у делу који 

се односи на пуну примену прописа који уређују упис чињеница и података у 

матичне књиге и пружање помоћи лицима у различитим поступцима у области 

личног статуса грађана. 

- веза са Оперативним закључцима са семинара о социјалном укључивању Рома 

- веза са АП ПГ 23 активности 3.8.1.27, 3.8.2.11 и 3.7.1.3. 

РОК: IV квартал 2016. године 

СТАТУС: Активност је готово у потпуности реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове државне управе и локалне 

самоуправе 

 Заштитник грађана 

 УНХЦР 

 Министарство надлежно за унутрашње послове 

 Министарство надлежно за послове рада, запошљавања, борачких 

и социјалних питања 

ИЗВЕШТАЈ:  

Споразумом о измени Споразума о разумевању закљученог између Министарства 

државне управе и локалне самоуправе, Заштитника грађана и Високог комесаријата 

Уједињених нација за избеглице – Представништво у Србији
3
 продужен је рок његовог 

важења до краја 2016. године и, на основу тога, омогућен наставак спровођења обука 

судија, матичара, социјалних радника, запослених у Министарству унутрашњих 

послова и ромске заједнице. 

 

АКТИВНОСТ: 1.8. Праћење стања у остваривању права на упис чињенице 

рођења у матичну књигу рођених. 

- веза са Оперативним закључцима са семинара о социјалном укључивању Рома 

                                                           
3
 Потписан 16. марта 2015. године. 
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- веза са АП ПГ 23 активност 3.8.1.26. 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове државне управе 

 Управни инспекторат 

ИЗВЕШТАЈ:  

У 2015. години, када је реч о броју лица која су у управном поступку, односно у 

судском поступку остварили право на упис у матичну књигу рођених, према подацима 

Управног инспектората, решено је 1072 захтева за накнадни упис чињенице рођења у 

матичну књигу рођених. Остали уписи у матичну књигу рођених у тој години извршени 

су у законском року за пријаву те чињенице.  

Такође, одређени број лица која чињеницу рођења нису могла да докажу у управном 

поступку, право на упис у матичну књигу рођених остварила су у складу са одредбама 

Закона о допунама Закона о ванпарничном поступку (утврђивање времена и места 

рођења). Према подацима добијеним од Министарства правде, у 2015. години решено је 

264 предлога за утврђивање времена и места рођења. 

Укупан број наложених мера од стране Управног инспектората у области матичних 

књига је 22, а укупан број реализованих мера је три. 

 

АКТИВНОСТ: 1.9. Наставити информисање Рома, Египћана и Ашкалија о 

њиховим правима везаним за регулисање личног статуса и наставити пружање 

бесплатне правне помоћи припадницима наведених заједница у овим поступцима 

од стране надлежних органа и организација цивилног друштва које се баве 

заштитом људских и мањинских права. 

Ојачати приступ бесплатној правној помоћи у складу са Законом о бесплатној 

правној помоћи и осигурати пун приступ правима припадницима ромске, 

египатске и ашкалијске заједнице. 

- веза са АП ПГ 23 активност 3.8.2.9. и 3.7.1.3. 

РОК: за пружање правне помоћи од стране надлежних органа и организација цивилног 

друштва – Континуирано  

пружање правне помоћи у складу са Законом о БПП – Континуирано, почев од I 

квартала 2017. године 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Јединице локалне самоуправе 

 Министарство надлежно за унутрашње послове 

 Министарство надлежно за послове правосуђа 

 Организације цивилног друштва 

ИЗВЕШТАЈ:  
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Mинистарство унутрашњих послова је предложило законски оквир и донело 

подзаконске прописe како би омогућило остваривање права на лична документа за 

категорију грађана која нису могла да остваре права на пријаву пребивалишта и 

издавање личних докумената, а што је основ за остваривање других Уставом 

гарантованих права. У вези са тим, донет је Закон о пребивалишту и боравишту 

грађана, Закон о изменама и допунама Закона о личној карти, Правилник о поступку 

пријављивања и одјављивања пребивалишта и боравишта грађана, пријављивању 

привременог боравка у иностранству и повратка из иностранства, пасивизирања 

пребивалишта и боравишта, обрасцима и начину вођења евиденције, Правилник о 

обрасцу пријаве пребивалишта на адреси установе, односно центра за социјални рад и 

Правилник о личној карти. 

Од 2013. године до 30. јуна 2016. године Министарство унутрашњих послова је за 1.686 

лица, међу којима је већина припадника ромске полулације који живе у неформалним 

насељима, решењем утврдило пребивалиште на адреси надлежних центара за социјални 

рад, након чега су лицима издата и лична документа. У току 2015. године пријављено је 

535, а од почетка 2016 до 30. јуна 2016. године 218 лица. 

У Дому омладине у Костолцу, уз присуство представника Полицијске управе у 

Пожаревцу, Градске општине Костолац, матичне службе, директора основних и 

средњих школа у Костолцу, представника здравствених институција, Центра за 

социјални рад, Националне службе за запошљавање, удружења Ром из Костолца, 

Канцеларије за ромска питања, представника Мисије ОЕБС-а и 32 грађанина ромске 

националности, одржана је 15. априла 2016. године трибина под називом Буди 

равноправан – региструј се. Трибина је реализована у циљу подизања свести заједница 

Рома, Ашкалија и Египћана који бораве на подручју градске општине Костолац о 

значају регистрације, односно уписа у матичне књиге и поседовања личних 

докумената, која су неопходна за оставаривање Уставом и законом загарантованих 

људских и мањинских права.  

У поступку издавања личних докумената овој категорији грађана, као претходно 

питање појављује се питање уписа у матичну књигу рођених, с обзиром на то да већина 

њих није уписана у матичне књиге, а што је у надлежности Министарства државне 

управе и локалне самоуправе. 

На основу Споразума о разумевању између тадашњег Министарства правде и државне 

управе, Заштитника грађана и Високог Комесаријата УН за избеглице – 

Представништво у Србији (видети Активност 1.6), донета је одлука о образовању 

Техничке групе, чији је основни задатак да реализује активности које имају за циљ 

спровођење предмета Споразума - упис у матичну књигу рођених припадника ромске 

националне мањине који до сада нису уписани у ову службену евиденцију.  

Министарство је учествовало на скуповима на тему Новости у области уписа у 

матичне књиге рођених, пријаве пребивалишта и прибављања личних докумената, који 
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су током 2013. и 2014. године одржани у Суботици, Нишу, Крагујевцу, Новом Саду и 

Београду, а на којима су представници ромског цивилног друштва информисани о 

измени законских прописа којима се омогућава да грађани Републике Србије чији 

правни субјективитет није признат уписом у матичну књигу рођених (правно невидљива 

лица), међу којима је највише припадника ромске националности, изврше упис на бржи 

и једноставнији начин, а потом и регулишу држављанство Републике Србије, пријаву 

пребивалишта на територији Републике Србије и лична документа. 

Техничка радна група, у сарадњи са Министарством државне управе и локалне 

самоуправе, Заштитником грађана и Високим комесаријатом УН за избеглице - 

представништво у Србији, током 2014. године у Београду, Нишу, Златибору, Новом 

Саду и Крагујевцу, у 2015. години у Нишу, Крушевцу, Пироту, Београду, Златибору, 

Новом Саду и Суботици, а током 2016. године и у Врњачкој Бањи и Лесковцу, одржала 

је обуке за полицијске службенике, матичаре и заменике матичара и запослене у 

центрима за социјални рад, у вези са уписом у матичну књигу рођених, пријавом 

пребивалишта и издавањем личних докумената за лица која нису уписана у евиденције 

и немају издата лична документа. 
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II ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТ: 2.1. Брзо и детаљно одговарање на налазе и препоруке Заштитника 

грађана, Покрајинског омбудсмана и Повереника за заштиту равноправности у 

свим случајевима који утичу на права припадника националних мањина и 

обезбеђење адекватне подршке тим институцијама како би се осигурала ефикасна 

обрада достављених притужби, и како би оне биле доступне припадницима 

националних мањина. 

- веза са АП ПГ 23 активност 3.2.1.6. (Заштитник грађана) 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Контролисани орган 

 Заштитник грађана 

 Покрајински обудсман 

 Повереник за заштиту равноправности 

ИЗВЕШТАЈ: 

Министарство државне управе и локалне самоуправе у складу са законом налаже мере 

и препоруке тако што указује органима локалне самоуправе када не спроводе законом 

прописано финансирање националних савета или службену употребу језика и писама 

(Нови Пазар, Врбас). 

У областима права националних мањина и у области посебних права Рома, Заштитник 

грађана констатује напредак, јер органи управе поступају по препорукама, а сарадња у 

току поступака контроле одвија се у складу са Законом.  

Све информације о препорукама Заштитника грађана, као и одговори контролисаних 

органа о поступању по њима, доступни су припадницима националних мањина, као и 

националним саветима националних мањина који их представљају у домену културне 

аутономије, на посебном вебсајту овог органа: 

http://www.pravamanjina.rs/index.php/sr/podaci/dokumenta/- 

У складу са овлашћењем да спроводи истраживања како би стекао увид у стање 

људских права, идентификовао проблеме и формулисао препоруке ради остваривања, 

заштите и унапређивања људских права, Покрајински заштитник грађана-омбудсман 

спровео је истраживање о томе у којој мери запослени у покрајинским секретаријатима, 

као делу покрајинске управе, владају језицима националних мањина који су у 

службеној употреби у органима АП Војводине (мaђaрски, слoвaчки, хрвaтски, 

румунски и русински jeзик), да ли је познавање језика који су у службеној употреби у 

органима АП Војводине прописан услов за заснивање радног односа на одређеним 

радним местима, као и на који начин су запослени доказивали да владају одређеним 

језиком. 

 

http://www.pravamanjina.rs/index.php/sr/podaci/dokumenta/-
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Истраживање је показало да је од 13 посматраних органа Покрајинске управе само у 

њих пет општим актом прописано познавање језика националне мањине, као посебан 

услов за рад на одређеним радним местима. Тамо где је такав услов и предвиђен, у 

великом броју случајева обавеза познавања језика националне мањине постављенa је 

алтернативно с познавањем страног језика. Такође, није уређен начин доказивања 

познавања језика националне мањине и у већини случајева није прописан потребан 

ниво знања тог језика за одређено радно место. Приликом прописивања познавања 

језика националне мањине, као посебног услова за одређено радно место, није се 

водило рачуна о томе на којим радним местима се комуникација с грађанима обавља 

као редован посао, односно да запослени који воде управне поступке – у одговарајућем 

броју – владају језицима националних мањина који су у службеној употреби. 

Покрајински заштитник грађана-омбудсман упутио је препоруке покрајинским 

органима управе у циљу унапређења стања у области службене употребе језика и 

писама националних мањина који су у равноправној службеној употреби у органима 

АПВ. Препоруке су упућене Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и 

заштиту животне средине, Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне 

сировине, Покрајинском секретаријату за финансије, Покрајинском секретаријату за 

културу и јавно информисање, Покрајинском секретаријату за међурегионалну сарадњу 

и локалну самоуправу, Покрајинском секретаријату за науку и технолошки развој, 

Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-

националне заједнице, Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство, Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност 

полова, Покрајинском секретаријату за спорт и омладину, Покрајинском секретаријату 

за здравство, социјалну политику и демографију, Служби за управљање људским 

ресурсима и Управи за заједничке послове покрајинских органа. 

Покрајински заштитник грађана-омбудсман упутио је следеће препоруке:  

- потребно је да покрајински органи управе анализирају радна места у правилнику о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних места и утврде на којим радним 

местима се комуникација с грађанима обавља као редован посао, односно на којим 

радним местима запослени воде управне поступке;  

- потребно је да се, изменама и допунама правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места, на радним местима на којима се комуникација с 

грађанима обавља као редован посао и на којим запослени воде управне поступке у 

одговарајућем броју, пропише знање језика националних мањина који су у службеној 

употреби;  

- изменама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места треба уредити и који ниво знања језика националне мањине је потребан 

као услов за распоређивање на одређено радно место;  

http://www.ombudsmanapv.org/riv/images/stories/preporuke/NM_preporuke_ps_2015/ps_urbanizam.pdf
http://www.ombudsmanapv.org/riv/images/stories/preporuke/NM_preporuke_ps_2015/ps_urbanizam.pdf
http://www.ombudsmanapv.org/riv/images/stories/preporuke/NM_preporuke_ps_2015/ps_energetika.pdf
http://www.ombudsmanapv.org/riv/images/stories/preporuke/NM_preporuke_ps_2015/ps_energetika.pdf
http://www.ombudsmanapv.org/riv/images/stories/preporuke/NM_preporuke_ps_2015/ps_finansije.pdf
http://www.ombudsmanapv.org/riv/images/stories/preporuke/NM_preporuke_ps_2015/ps_kultura.pdf
http://www.ombudsmanapv.org/riv/images/stories/preporuke/NM_preporuke_ps_2015/ps_kultura.pdf
http://www.ombudsmanapv.org/riv/images/stories/preporuke/NM_preporuke_ps_2015/ps_medjuregionalna.pdf
http://www.ombudsmanapv.org/riv/images/stories/preporuke/NM_preporuke_ps_2015/ps_medjuregionalna.pdf
http://www.ombudsmanapv.org/riv/images/stories/preporuke/NM_preporuke_ps_2015/ps_nauka.pdf
http://www.ombudsmanapv.org/riv/images/stories/preporuke/NM_preporuke_ps_2015/ps_obrazovanje.pdf
http://www.ombudsmanapv.org/riv/images/stories/preporuke/NM_preporuke_ps_2015/ps_obrazovanje.pdf
http://www.ombudsmanapv.org/riv/images/stories/preporuke/NM_preporuke_ps_2015/ps_poljoprivreda.pdf
http://www.ombudsmanapv.org/riv/images/stories/preporuke/NM_preporuke_ps_2015/ps_poljoprivreda.pdf
http://www.ombudsmanapv.org/riv/images/stories/preporuke/NM_preporuke_ps_2015/ps_privreda.pdf
http://www.ombudsmanapv.org/riv/images/stories/preporuke/NM_preporuke_ps_2015/ps_privreda.pdf
http://www.ombudsmanapv.org/riv/images/stories/preporuke/NM_preporuke_ps_2015/ps_sport.pdf
http://www.ombudsmanapv.org/riv/images/stories/preporuke/NM_preporuke_ps_2015/ps_zdravstvo.pdf
http://www.ombudsmanapv.org/riv/images/stories/preporuke/NM_preporuke_ps_2015/ps_zdravstvo.pdf
http://www.ombudsmanapv.org/riv/images/stories/preporuke/NM_preporuke_ps_2015/sluzba_za_upravljanje_ljr.pdf
http://www.ombudsmanapv.org/riv/images/stories/preporuke/NM_preporuke_ps_2015/sluzba_za_upravljanje_ljr.pdf
http://www.ombudsmanapv.org/riv/images/stories/preporuke/NM_preporuke_ps_2015/uprava_za_zaj_poslove.pdf
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- потребно је уредити начин доказивања знања језика националне мањине, а посебно 

начин доказивања познавања стручне правне терминологије на радним местима на 

којима запослени воде управне поступке;  

- приликом заснивања радног односа, потребно је посветити посебну пажњу осигурању 

адекватне заступљености припадника националних мањина у органима управе и 

промовисању запошљавања службеника који су стручни у одговарајућим језицима, у 

складу с препорукама из Трећег мишљења Саветодавног комитета за Србију. 

Чланом 42. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику 

грађана-омбудсману прописано је да је орган управе дужан да, најкасније у року од 15 

дана од дана добијања мишљења или препоруке, обавести Омбудсмана о предузетим 

мерама. 

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу ни након 

ургенције није обавестио овај орган о предузетим мерама поводом упућене препоруке.  

Покрајински секретаријат за финансије обавестио је Покрајинског заштитника грађана-

омбудсмана да у том органу не постоји потреба да се пропише познавање језика и 

писама националних мањина као посебан услов за рад на радним местима. Том 

секретаријату је омбудсман указао на чињеницу да право на службену употребу језика 

и писама националних мањина, као и одговарајућа заступљеност припадника 

националних мањина у органима јавне власти није условљено потребом, већ је обавеза 

која је гарантована Уставом Републике Србије. 

Остали органи којима су упућене препоруке доставили су одговор Покрајинском 

заштитнику грађана-омбудсману, али су се одговори углавном односили на то да ће се, 

приликом израде нових правилника о систематизацији радних места, у мери у којој је 

то могуће, поступити по препорукама. 

Имајући у виду да је, након спроведених избора, формирана нова покрајинска влада као 

и да је дошло до организационих промена у секретаријатима, Омбудсман ће у наредном 

периоду затражити поновно изјашњење о поступању по овим препорукама. 

Обезбеђење адекватне подршке тим институцијама како би се осигурала ефикасна 

обрада достављених притужби, и како би оне биле доступне припадницима 

националних мањина 

Покрајински заштитник грађана-омбудсман је у области заштите права националних 

мањина од 9. фебруара до 15. јуна 2016. године посетио насељена места на територији 

АП Војводине у којима припадници националних мањина живе у значајнијем броју. 

Циљ ових посета био је упознавање са могућностима остваривања, заштите и 

унапређења права припадника националних мањина у овим местима.  



  

13 

 

Посећено је 26 насељених места која се налазе на територији 16 градова, односно 

општина у АПВ. У сваком од ових места спроведене су по три активности: састанак са 

представницима месних заједница, односно запосленима у месним канцеларијама, 

пријем грађана у седишту МЗ или МК, посета основној школи, односно у огранку 

школе у том насељеном месту.  

Распоред посета насељеним местима 

Р.Б. Датум Град / 

Општина 

Насељено 

место 1 

НМ
4
 Насељено 

место 2 

НМ 

1 9. фебруар Инђија Сланкаменачки 

Виногради 

словачка Марадик мађарска 

2 17. фебруар Апатин Купусина мађарска Свилојево мађарска 

3 23. фебруар Зрењанин  Бело Блато мађарска, 

словачка, 

румунска 

Јанков Мост румунска 

4 1. март Врбас / Мали 

Иђош 

Куцура русинска Ловћенац црногорска 

5 10. март Бачки Петровац Кулпин словачка Гложан словачка 

6 15. март Ковин / Панчево Скореновац мађарска Војловица мађарска, 

словачка 

7 22. март Суботица Таванкут хрватска Ђурђин хрватска 

8 7. април Жабаљ / Нови 

Сад 

Ђурђево русинска, 

ромска 

Будисава мађарска 

9 17. мај Шид Беркасово русинска Сот хрватска 

10 24. мај Зрењанин Арадац словачка Михајлово мађарска 

11 31. мај Алибунар Локве румунска Николинци румунска 

12 7. јун Сомбор  Телечка мађарска Светозар 

Милетић 

мађарска 

13 14. јун  Бачка Паланка Пивнице словачка Силбаш словачка 

 

Притужбе у области остваривања, заштите и унапређења права националних мањина 

које су грађани поднели приликом ових посета односе се претежно на службену 

употребу језика и образовање. У области службене употребе језика, највише притужби 

односи се на то да запослени у општинским, односно градским органима управе 

недовољно добро владају или уопште не владају језиком националне мањине, а што 

представља нарочит проблем у функционисању матичарских служби. Друга најчешћа 

група притужби у овој области односи се на непостојање вишејезичних табли са 

називима органа управе, установа и јавних служби на објектима у којима се налази 

њихово седиште, као и на табле са називом насељеног места, а које су најчешће 

исписане само на српском језику (ћириличким или латиничним писмом). Већина 

притужби у вези са образовањем односи се на материјално-техничке услове у школама 

у којима се настава одвија и на језицима националних мањина, а услед недостатка, 

односно сталног смањивања износа средстава за одржавање објеката и друга 

                                                           
4 НМ = национална мањина или мањине чији припадници у том месту живе у значајнијем броју 
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инвестициона улагања. Остале притужбе односиле су се на тумачење појединих 

прописа у вези са запошљавањем наставног и ваннаставног особља у овим школама, 

нарочито у односу на познавање језика националне мањине као услова за њихово 

запошљавање.  

Покрајински заштитник грађана-омбудсман планира да се са пријемом грађана у 

оквиру посета насељеним местима на територији АП Војводине у којима припадници 

националних мањина живе у значајнијем броју настави и у наредном периоду.  

Посебно се истиче да институција Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана нема 

своје возило, већ користи службено возило Управе за заједничке послове покрајинских 

органа. Реч је о једном возилу, а Покрајински заштитник грађана-омбудсман има 

четири заменика, од којих се по један бира за области права националних мањина, 

права детета и равноправност полова. Недостатак возила доводи у питање остваривање 

доступности ове институције припадницима националних мањина и организовање 

пријема грађана у насељеним местима. Покрајински заштитник грађана-омбудсман има 

само два сарадника који су задужени за пријем и обраду притужби у области 

остваривања, заштите и унапређења права припадника националних мањина, што 

такође спречава ефикаснији рад ове институције. 

Истовремено се може констатовати да су очекивања грађана од ове институције велика, 

док су овлашћења Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана, након доношења 

Статута Аутономне Покрајине Војводине 2014. године ограничена на заштиту права 

грађана и вршење надзора над радом покрајинских органа управе, јавних предузећа и 

установа које врше управна и јавна овлашћења, а чији је оснивач АП Војводина, у вези 

са њиховим поступањем у извршавању одлука и других правних аката АП Војводине, 

као и заштиту права грађана од повреда учињених незаконитим, нецелисходним и 

неефикасним поступањем органа градске и општинске управе у вршењу послова које 

им је АП Војводина поверила из своје изворне надлежности. 

У току 2015. године Повереник за заштиту равноправности поступио је по 89,1% 

препорука (правно обавезујуће, али принудно неизвршиве). Повереник је примио 

укупно 1.041 предмет, од тога 797 притужби, 215 препорука мера, 17 мишљења на 

нацрте аката, један предлог Уставном суду, девет упозорења. Од укупно примљених 

притужби, у 18,4% је наведена национална припадности или етничко порекло као основ 

дискриминације. Када говоримо о извештајном периоду (од усвајања Акционог плана, 

закључно са II кварталом 2016. године) и националној припадности или етничком 

пoреклу као основу, Повереник је издао две препоруке мера. Једна препорука је 

испуњена, док је, у вези са другом, рок за поступање у току. 

Повереник, у оквиру своје надлежности, спроводи различите активности у циљу 

подизања свести о, између осталог, обавези поступања по препорукама Повереника. У 

прилог томе, Повереник је у јулу 2015. године објавио публикацију под називом 

Приручник за препознавање случајева дискриминације пред органима јавне власти. У 

http://www.ombudsmanapv.org/riv/images/stories/preporuke/NM_preporuke_ps_2015/uprava_za_zaj_poslove.pdf
http://www.ombudsmanapv.org/riv/images/stories/preporuke/NM_preporuke_ps_2015/uprava_za_zaj_poslove.pdf
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приручнику је стављен акценат на оне облике дискриминације који се појављују пред 

органима јавне власти и доступан је свим централним, регионалним и локалним 

органима, као и јавности преко интернет странице Повереника.  

Такође, Повереник је узео учешће у реализацији пројекта Грађанских иницијатива 

Независне институције ближе грађанима, који је приведен крају у јуну 2016. године. 

Током пројекта представници Повереника су обишли велики број градова (регионалних 

центара) и разговарали са представницима локалних власти, ОЦД, и са грађанима о 

раду и значају независних институција и унапређењу заједничке сарадње. 

У вези са делом активности који се односи на доступност мишљења и препорука 

Повереника, а у складу са чланом 33. Закона о забрани дискриминације, Повереник за 

заштиту равноправности, поред осталог, прима и разматра притужбе због 

дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима 

дискриминације и изриче законом утврђене мере. У складу са Законом о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја (Службени гласник РС, бр. 120/04, 57/07, 

104/09 и 36/10), Законом о заштити података о личности (Службени гласник РС, бр. 

97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 –Одлука УС и 107/12), као и Правилником Повереника о 

анонимизацији података, сва мишљења и препоруке у поступку по притужбама 

доступне су јавности, па тако и припадницима националних мањина, на интернет 

страници Повереника (www.ravnopravnost.gov.rs).  

 

АКТИВНОСТ: 2.2. Подизање свести међу широм јавности, припадницима 

националних мањина и функционерима и запосленима у органима јавне власти 

на свим нивоима о постојању националних мањина у земљи, њиховим правима 

као и правима на афирмативне мере где су оне неопходне.   

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Канцеларија за људска и мањинска права 

 Министарство надлежно за послове државне управе 

 Служба за управљање кадровима 

 Јавни медијски сервиси 

 Национални савети националних мањина 

ИЗВЕШТАЈ: 

Канцеларија за људска и мањинска права обележила је Међународни дан матерњег 

језика (21. фебруар 2016. године) са националним саветима националних мањина, 

државним органима, институцијама, независним телима. Представницима 41 медија 

уручене су захвалнице за медијски допринос у промовисању људских и мањинских 

права у прошлој години, а 13 захвалница представницима медија који су у претходној 

години својим радом пратили рад националних савета и извештавали на језицима 

националних мањина.  

http://www.ravnopravnost.gov.rs/
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Mинистар државне управе и локалне самоуправе донео је 9. марта 2016. године 

Правилник бр. 150-01-3/2016-17 о изменама и допунама Правилника о утврђивању 

програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне 

управе и служби Владе за 2015. годину. Овим Правилником мења се и допуњује 

Програм општег континуираног стручног усавршавања државних службеника за 2016. 

годину.  

Министарство државне управе и локалне самоуправе припремило је предлог обуке под 

називом Права припадника националних мањина, у оквиру области Заштите људских 

права и тајности података, са циљем упознавања полазника са правима припадника 

националних мањина, која су гарантована позитивноправним прописима. Циљна група 

су сви државни службеници. Служба за управљање кадровима прихватила је поменути 

предлог обуке и уврстила га у План и програм обука за 2016. годину. Прва обука 

одржана је 30. августа 2016. године.  

Обуку реализује предавач именован од стране Министарства државне управе и локалне 

самоуправе који је у јулу успешно завршио Тренинг тренера (ТоТ) – развој вештина 

презентације и комуникације. 

Јавна медијска установа – Радио-телевизија Војводине је од самог оснивања 

конципирана као вишејезични медиј, који се свакодневно труди да се шири свест о 

постојању националних мањина у земљи, њиховим правима, као и правима на 

афирмативне мере, где су оне неопходне. Посебно:  

1. организационом структуром (три радијска програма, од којих су 2. и 3. 

програм радија искључиво намењени програмима на мањински језицима: 

мађарском, словачком, румунском, русинском, украјинском, ромском 

буњевачком, хрватском, македонском и црногорском; два телевизијска канала, 

од којих је 2. програм намењен за емитовање „сендвич“ програма на наведених 

10 мањинских језика; као и веб-страницом, која је доступна на седам језика, са 

плановима за даље повећање језичке понуде);  

2. програмском политиком, чија су основна опредељења, дефинисана у 

Стратегији развоја РТВ:  

 Пошто је АП Војводина вишенационална и мултикултурална средина, 

чија традиција и тековине представљају непроцењиво богатство, Јавни 

сервис РТВ емитује садржаје за све грађане Војводине, на њиховим 

језицима. Циљ је да се употпуни програмска понуда РТВ и на 

језицима на којима се још не емитује програм. Српски језик је у овом 

мултијезичком окружењу не само језик већинског народа већ и језик 

споразумевања припадника бројних националних мањина, без притиска 

за њихову асимилацију. 

 Програми националних мањина остварују се у сарадњи са 

националним саветима националних мањина, али нису њихова 
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гласила за (политичку) пропаганду. Садржаји морају испуњавати 

стандарде независности новинарских и других садржаја, као и део 

онтолошких норми (уважавање кодекса). 

 Програми на мањинским језицима су аутономни у одабиру и обради 

програмских садржаја и припремају их искључиво сарадници чији је то 

матерњи језик.  

 Да тако конципирана програмска политика не би довела до гетоизације 

појединих програма на језицима мањина, на дневном нивоу се обезбеђује 

размена информација, програмских садржаја и прилога са циљем да 

информације о активностима мањинских заједница буду свакодневно 

саставни део вести на свим језицима на којима се припрема и емитује 

програм, укључујући и програме на српском језику.  

3. изградњом дописничке мреже - опремањем и модернизацијом дописничких 

центара, углавном у мултинационалним срединама и одабиром кадрова који су 

способни да на више језика извештавају о догађајима у својим срединама;  

4. техничком модернизацијом - нове могућности које доноси дигитализација, 

као и свестранија употреба Интернет портала, биће искоришћени да би се 

обезбедила већа доступност програма на мањинским језицима и програма о 

националним мањинама; 

Пошто ове програмске активности нису појединачне или случајне већ свакодневне, не 

могу се тачно одредити програмски минути који су посвећени овом циљу, али се може 

утврдити да се овај задатак не остварује само путем информативних емисија (вести, 

дневника) већ и путем емисија са верским садржајима, програмима из културе, 

школства, спорта, као и забавним емисијама и серијалима. 

На територији општине Босилеград у периоду фебруар 2015 - фебруар 2016. године 

реализован је пројекат у сарадњи општине Босилеград и Националног савета бугарске 

националне мањине Подизање капацитета службеника ЛСУ у погледу међународних и 

националних стандарда о људским и мањинским правима, који је финансиро Савет 

Европе. Циљ пројектних активности био је да се подигне свест о људским и мањинским 

правима службеника ЈЛС, али и шире друштвене заједнице. У оквиру пројекта одржане 

су тродневне обуке за 15 представника ЛСУ. 

Такође, у оквиру пројектних активности је припремљено и емитовано 10 – 15 минутних 

радио-емисија које су имале за циљ подизање свести припадника мањине и шире 

јавности о њиховим правима, као и о начину њиховог остваривања. 

У Суботици је 1–2. јула 2015. године одржана конференција Националног савета 

мађарске националне мањине, из области правних и преводилачких наука, о пракси 

службене употребе матерњег језика националних мањина у Србији, Карпатском басену 

и у Европској унији. На конференцији су бројне званице, углавном адвокати, судије, 

правници и преводиоци из јединица локалне самоуправе и покрајинских органа, 



  

18 

 

упознати са упоредном праксом и најбољим примерима службене употребе мањинских 

језика и писма. Посебна пажња била је посвећена њиховом упознавању са правима и 

дужностима из Акционог плана за остваривање права националних мањина, као и 

дужностима државних органа које имају према припадницима националних мањина и 

афирмативним мерама које се могу захтевати од државних органа. 

Национални савет македонске националне мањине у Србији, путем организовања или 

учешћа на састанцима, округлим столовима, трибинама на нивоу локалне самуоправе, 

покрајинских или републичких институција, учешћем у медијима, како штампаним 

тако и електронским, учествује у подизању свести шире јавности, припадника 

националних мањина и функционера и запослених у органима јавне власти на свим 

нивоима о постојању националних мањина у земљи, њиховим правима као и правима 

на афирмативне мере где су оне неопходне. 

 

АКТИВНОСТ: 2.3. Сузбијање говора мржње у медијима и на социјалним 

мрежама. 

- веза са мером 3.2.3. Акционог плана за антидискриминацију 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Регулаторно тело за електронске медије 

 Удружење новинара 

 Савет за штампу 

ИЗВЕШТАЈ: 

Према извештају Регулаторног тела, оно у свом раду контролише рад пружалаца 

медијских услуга и стара се о доследној примени одредаба закона и подзаконских аката 

у смислу поштовања људских права и забране говора мржње у њиховом програмском 

садржају. 

 

АКТИВНОСТ: 2.4. Покретање поступка заштите од говора мржње. 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Национални савети националних мањина 

ИЗВЕШТАЈ: 

Савез јеврејских општина покренуо је процедуру у три случаја: поводом чланка у 

гласилу потомака и поштовалаца бораца Балканских и Првог светског рата, плаката и 

најава предавања самозваног епископа Акакија неканонске Српске Истинске 

Православне Цркве, и поводом најављеног, а непријављеног скупа неонациста 

(Давидовић). 
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Остали национални савети који су доставили своје прилоге о активностима у I и II 

кварталу 2016. године навели су неколико примера говора мржње, али нису покретали 

поступке. 

 

АКТИВНОСТ: 2.5. Спровођење обука усмерених ка јачању свести свих 

релевантних актера кривичноправног система о значају процесуирања злочина из 

мржње. 

- веза са АП ПГ 23 активност 3.10.1.3. 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за унутрашње послове 

 Републичко јавно тужилаштво 

 Правосудна академија 

 Национални савети националних мањина 

ИЗВЕШТАЈ: 

Развој полицијске делатности у заједници заснива се на унапређењу превентивног рада 

полиције, полицијске организације и управљања, система вредности у полицији и 

вредновања полицијског рада и афирмисање улоге заједнице у подизању нивоа 

безбедности. Полиција у заједници подразумева подизање нивоа свести, 

професионалне културе и рада полиције кроз проактивно деловање и исказивање 

интересовања за безбедност заједница и уважавања ставова грађана о безбедности. 

У периоду од априла до новембра 2015. године реализован је пројекат Развој полиције у 

заједници у општинама Земун, Врбас и Пријепоље, а у склопу наставка реализације 

пројекта у 2016. години кроз више самосталних и партнерских активности полиције 

које су усмерене на развој превенције криминала, јачање партнерства са локалним 

субјектима, између осталог и у мултиетничкој средини. Пројекат је посвећен јачању 

деловања полиције у заједници у наведеним општинама, кроз више самосталних и 

партнерских активности полиције усмерених на развој превенције криминала, јачање 

партнерства са локалним субјектима, првенствено оснивањем и оснаживањем рада 

Савета за безбедност и унапређењем комуникације са грађанима и жртвама криминала. 

Дана 17. марта 2016. године одржан је шести интерресорни састанак представника 

надлежних државних органа и организација цивилног друштва у циљу успостављања 

механизма борбе против злочина из мржње у Србији. Састанку су присуствовали 

представници државних органа: МУП-а, Републичког јавног тужилаштва, Центра за 

основну полицијску обуку, Правосудне академије, Повереника за заштиту 

равноправности, као и представници организација цивилног друштва које су у 

досадашњем раду имале значајну улогу у борби против криминалитета мржње: Геј 

стрејт алијанса, ЈУКОМ, Лабрис, Праксис, као и представници Мисије ОЕБС у 

Србији. 
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Дана 19. априла 2016.године у Вишем суду у Нишу одржан је семинар на тему Злочин 

из мржње, у организацији Правосудне академије, Канцеларије за људска и мањинска 

права и Мисије ОЕБС у Србији. Учешће на семинару је узело пет полицијских 

службеника Полицијске управе у Нишу. Основни циљ ове обуке је био овладавање 

посебним знањима везаним за упознавање са појмом и елементима злочина из мржње, 

релевантним међународно-правним одредбама и праксом Европског суда и УН 

Комитета, правним оквиром, судском кривично-правном заштитом и кривичним 

гоњењем у Републици Србији. У оквиру твинингпројекта Подршка унапређењу људских 

права и нулта толеранција за дискриминацију, који финансира Европска унија под 

програмом ИПА 2013, а спроводи Канцеларија за људска и мањинска права у сарадњи 

са Повереником за заштиту равноправности, Институтом за људска права Лудвиг 

Болцман из Аустрије и словеначком Канцеларијом за националне мањине, израђен је 

тренинг програм за представнике полицијских управа на тему Међукултурна 

комуникација и борба против дискриминације. Обука је креирана у складу са исказаним 

потребама МУП-а и планираном активношћу пројекта. Дводневна обука је реализована 

у мају 2016. године за 30 полицијских службеника вишег и средњег руководећег нивоа 

у МУП-у. Обуком се подржава полиција у свом свакодневном раду у идентификацији 

случајева дискриминације и начину за професионално решавање истих и доприноси 

бољем разумевању комуникације као кључа недискриминаторног рада полиције.  

Крајем 2015. године у сарадњи Правосудне академије и Канцеларије за људска и 

мањинска права, уз подршку Одељења за демократизацију Мисије ОЕБС у Србији, 

започет је пилот-програм Злочини из мржње – обука за представнике правосуђа, који је 

део континуиране обуке судија и јавних тужилаца, као и тужилачких помоћника. Обука 

о законодавству из области злочина из мржње одржана је у периоду 2015 -2016. године, 

уз учешће заменика Републичког јавног тужиоца као предавача, и укључивала је осам 

једнодневних семинара. Основни циљ обуке био је овладавање посебним знањима 

везаним за упознавање са појмом злочина из мржње, који укључује, између осталог, 

дефинисање овог концепта, упознавање са специфичностима концепта злочина из 

мржње, релевантним међународноправним одредбама, као и праксом Европског суда за 

људска права и УН комитета. Током новембра 2015. године одржани су семинари у 

Суботици и Новом Саду, а у априлу 2016. године семинари у Нишу, Новом Пазару и 

Крагујевцу, док је завршни семинар одржан 12. маја 2016. године у Београду. 

У Mисиjи OEБС-а 17. фeбруaра и 17. марта 2016. гoдинe oдржaни су мeђурeсoрни 

сaстaнци нa тeму трeнинга o злoчинимa из мржњe. 

У oргaнизaциjи Правосуднe академијe и Мисијe ОЕБС у Србији у тoку 2016. гoдинe 

oдржaнa су четири сeминaрa Злочини из мржње – семинар за представнике правосуђа 

за судије и судијске помоћнике кривичних одељења основних и виших судова, и 

тужиоце и тужилачке помоћнике основних и виших судова, али и прeдстaвнике MУП-a. 
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Сeминaри су oдржaни: 19. априла у Нишу у Прaвoсудној aкaдeмиjи, 25. априла у Новом 

Пaзaру у кaнцeлaриjи OEБС-а, 26. априла у Крaгуjeвцу, у AJT Крaгуjeвaц и 12. маја у 

Бeoгрaду, у Пaлaти Србиja. 

Чланови националних савета редовно учествују, дају подршку и активно доприносе 

свим активностима које се организују. 

 

АКТИВНОСТ: 2.6. Јачање свести грађана о узроцима и последицама злочина из 

мржње и нултој толеранцији према таквим делима. 

- веза са АП ПГ 23 активност 3.10.1.4. 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Канцеларија за људска и мањинска права 

 Министарство надлежно за унутрашње послове 

 Републичко јавно тужилаштвио 

 Јавни медијски сервис 

 Национални савети националних мањина 

ИЗВЕШТАЈ: 

Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије организовала је два 

координациона састанка (18-19. јуна и 26-27. октобра 2015. године) представника 

надлежних државних органа и организација цивилног друштва у циљу успостављања 

механизма борбе против злочина из мржње у Републици Србији. Састанцима су 

присуствовали представници Министарства унутрашњих послова, Републичког јавног 

тужилаштва, Правосудне академије, Повереника за заштиту равноправности, Центра за 

основну полицијску обуку, Комитета правника за људска права, Геј стрејт алијансе, 

Лабриса и Праксиса. Учесницима на састанку је подељен приручник Прикупљање 

података о злочинима из мржње и механизми мониторинга - практични водич. 

Поред тога, КЉМП је организовала координациони састанак (17. марта 2016. године) 

представника надлежних државних органа и организација цивилног друштва у циљу 

успостављања механизма борбе против злочина из мржње у Републици Србији.  

Такође, КЉМП је у сарадњи са Правосудном академијом и Мисијом ОЕБС у Србији 

организовала шест обука за судије, јавне тужиоце, земенике јавних тужилаца, судијске 

и тужилачке помоћнике, на тему Злочини из мржње - обука за представнике правосуђа. 

Обуке су одржане у Суботици 9. новембра 2015, у Новом Саду 10. новембра 2015, у 

Нишу 19. априла 2016, у Новом Пазару 25. априла 2016, у Крагујевцу 26. априла 2016 и 

у Београду 12. маја 2016. године. 

У августу 2015. године Влада Републике Србије усвојила је Акциони план за примену 

Стратегије полиције у заједници за 2015. и 2016. годину, чиме су одређене конкретне 
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активности и дате смернице за наставак развоја полиције у заједници у Републици 

Србији. 

Полиција Републике Србије упознаје и уважава различитости и обезбеђује остваривање 

права и слободе припадника мањинских група у складу са домаћим и међународним 

правним нормама. Препоруке Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) о 

раду полиције у мултиетничком друштву, које се односе на главне принципе рада 

полиције у мултиетничким срединама, регрутацију и представљање, обуку и 

професионални развој полиције, сарадњу са етничким заједницама, оперативну праксу 

и превенцију и управљање конфликтима представља смернице за рад полиције са 

мањинским заједницама.  

Полиција свој рад и деловање прилагођава остваривању безбедносних циљева и 

задовољавању безбедносних потреба грађана и у свом раду ће поред постојеће 

методологије анализирања стања безбедности у већој мери користити истраживања 

ставова грађана и заједнице о стању безбедности, осећају сигурности и раду полиције. 

Канцеларија за људска и мањинска права је у 2015. години образовала Савет за праћење 

примене препоруке УН-а о људским правима, чији задатак је да редовно прати и 

сагледава активности државних органа Републике Србије на испуњавању препорука из 

другог и трећег Универзалног периодичног прегледа УН-а о стању људских права. 

Полицијски службеници активно су остваривали сарадњу са представницима Ромске 

заједнице, кроз учешће у округлим столовима и трибинама ромских невладиних 

организација (Лига Рома, YUРОМ центар, Ромска иницијатива и др). Ради развоја 

комуникације полиције са представницима ромских заједница одржавају се округли 

столови и састанци, где се у дијалогу разматрају питања од значаја за положај и 

безбедносну заштиту ромских група и заједница.  

У локалним срединама у којима су присутне бројније ромске заједнице, у састав 

локалних безбедносних тела укључени су представници Рома, који дају свој допринос у 

развоју локалних безбедносних иницијатива за превенцију деликата, и унапређењу 

положаја ромских заједница. 

Полицијски службеници у Републици Србији свакодневно врше непосредан обилазак, 

остварују контакте са представницима Рома и предузимају активности ради њихове 

безбедносне заштите. У вези безбедоносне заштите Рома као и посебно угрожених 

категорија, као што су деца и жене, које су често жртве разних облика насиља и 

трговине људима, у сарадњи са цивилним друштвом и другим државним органима, 

организују се превентивне и медијске кампање ради едукације становништва и развоја 

ставова јавности према овим осетљивим питањима. Циљеви кампања су и смањење 

тамне бројке – непријављених догађаја и подстицање пријављивања случајева насиља 

како би се смањила толеранција на насиље. Примера ради, у више градова у Републици 

Србији (Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац и др), у сарадњи са ромским и другим 
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удружењима грађана и центрима за социјални рад одржавају се трибине и предавања за 

жене из ромских заједница на тему Насиље у породици и трговина људима. 

Јавни медијски сервис Војводине конципиран као институција која служи јачању 

толеранције. Поред информисања грађана о узроцима и последицама злочина из мржње 

и нултој толеранцији према таквим делима, на Првом програму радија (програм на 

српском језику) постоји посебне емисија, са називом Европске интеграције (емитује се 

једном недељно, у трајању од 25 минута ), која се тематски бави остваривањем права 

мањинских заједница у светлу приближавања Србије Европској унији. На телевизији се 

ове теме обрађују и дневно-информативним програмима, у зависности од актуелних 

догађаја. 

Национални савети националних мањина својим радом, активним учешћем и 

организацијом континуирано доприносе јачању свести грађана и важности заједничког 

суживота, о узроцима и последицама злочина из мржње и нултој толеранцији према 

таквим делима. 

 

АКТИВНОСТ: 2.7. Спровођење ефикасне истраге, адекватно квалификовање и 

ефикасно кривично гоњење починилаца дела са обележјима националне мржње и 

нетрпељивости и расне, верске и друге дискриминације, укључујући дела учињена 

путем интернета, на друштвеним мрежама и јавним наступима. 

Унапређивање истрага и кривичног гоњења починилаца дела са обележјима 

националне мржње и нетрпељивости и расне, верске и друге дискриминације, 

укључујући дела учињена путем интернета, на друштвеним мрежама и јавним 

наступима кроз повећање ефикасности поступања, вођење посебне евиденције и 

спровођење обука. 

- веза са АП ПГ 23 активност 3.8.1.15. 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Републичко јавно тужилаштвио  

 Министарство надлежно за унутрашње послове 

 Врховни касациони суд 

ИЗВЕШТАЈ: 

Сходно својим уставним и законским овлашћењима, јавна тужилаштва спроводе 

истрагу и кривично гоњење учинилаца свих кривичних и других кажњивих дела, међу 

којима је и изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости из чл. 317. 

Кривичног законика (КЗ). 

Поред тога, Програмом и планом рада Републичког јавног тужилаштва предвиђено је 

да ће ово тужилаштво пратити поступање надлежних јавних тужилаштава у 

предметима од ширег друштвеног значаја или за која је заинтересована јавност, међу 
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којима су и предмети поводом повреда људских права и свих облика дискриминације. 

У циљу спровођења надзора над поступањем по овим предметима, Републички јавни 

тужилац издао је Упутство о вођењу посебних евиденција за кривична дела учињена из 

мржње, у смислу члана 54а Кривичног законика. У складу са овим Упутством, 

апелациона јавна тужилаштва дужна су да Републичком јавном тужилаштву достављају 

збирне тромесечне извештаје из наведене области за јавна тужилаштва са својих 

подручја.  

Кривична дела која садрже елементе дискриминације, подстрекавања на насиље и 

говор мржње, укључују кривично дело изазивање националне, расне и верске мржње и 

нетрпељивости из чл. 317. КЗ, затим кривично дело расна и друга дискриминација из 

чл. 387. КЗ, али и друга кривична дела уколико су учињена из мржње, сходно чл. 54а 

КЗ. Сходно томе, јавна тужилаштва наставила су спровођење истраге и кривично 

гоњење кривичних дела у вези са међунационалним инцидентима. 

У том смислу, у периоду од 1. јануара до 1. јуна 2016. године јавна тужилаштва са 

подручја Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду поступала су у пет предмета за 

чл. 317. КЗ. У једном предмету предузете су доказне радње, у једном предмету у току 

су провере навода кривичних пријава, у једном предмету у току је примена начела 

опортунитета, а у два предмета је одбачена кривична пријава. Јавна тужилаштва са 

подручја Апелационог јавног тужилаштва у Београду у наведеном периоду имала су у 

раду девет кривичних пријава за чл. 317. КЗ и две кривичне пријаве за чл. 387. КЗ. У 

наведеном периоду донета је једна осуђујућа пресуда за чл. 317. КЗ и једно решење о 

одбачају кривичне пријаве, док су за чл. 387. КЗ донета два решења о одбачају 

кривичне пријаве. У истом периоду јавна тужилаштва са подручја Апелационог јавног 

тужилаштва у Крагујевцу имала су у раду седам кривичних пријава, од чега пет за чл. 

317. КЗ, једна за кривично дело Повреда угледа због расне, верске, националне или 

друге припадности из чл. 174. КЗ и једна за кривично дело Повреда равноправности из 

чл. 128. КЗ. Од тога је за чл. 317. КЗ у два предмета поднет оптужни предлог, у једном 

предмету је у току предистражни поступак, а у два предмета је донето решење о 

одбачају кривичне пријаве. Кривична пријава одбачена је и за чл. 174. КЗ, док је за чл. 

128. КЗ у току су провере навода кривичних пријава. Јавна тужилаштва са подручја 

Апелационог јавног тужилаштва у Нишу у наведеном периоду поступала су у два 

предмета. У једном предмету кривична пријава је поднета за чл. 317. КЗ, а у другом за 

кривично дело Угрожавање сигурности из чл. 138. КЗ, учињеном из мржње због 

националне припадности према чл. 54а КЗ. У оба поступка у току је спровођење 

доказних радњи.  

До 30. јуна 2016. пред 67 основних судова у Републици Србији било је укупно пет 

предмета у раду по члану 128. Кривичног законика Републике Србије (којим се 

инкриминше повреда равноправности - кривично дело из главе ХIV Кривичног 

законика Републике Србије – Кривична дела против слобода и права човека и 

грађанина). Од тога, три предмета су пресуђена до 30. јуна 2016, док су два предмета 

преостала у току до краја II квартала 2016. године.  
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Међу 67 основних судова, два суда исказала су у извештајима предмете у раду у вези за 

извештајном материјом, и то: 

Први основни суд у Београду 

Број предмета у раду: 3 

Број решених предмета: 1 

Број преосталих предмета у раду на дан 30. јуна 2016: 2 

Основни суд у Параћину 

Број предмета у раду: 2 

Број решених предмета: 2 

Број преосталих предмета у раду: / 

У преосталих 65 основних судова није било поступака у вези са извештајем 

обухваћеном категоријом (чл. 128, чл. 129, чл. 130, чл. 131. КЗ Републике Србије) у I и 

II кварталу 2016. године. 
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III ОБЛАСТ КУЛТУРЕ И МЕДИЈА 

АКТИВНОСТ: 3.1. Обезбеђивање примене чл. 6. и 9. Оквирне конвенције за 

заштиту националних мањина и члана 11. Европске повеље о регионалним или 

мањинским језицима кроз идентификовање адекватног модела међу различитим 

модалитетима, попут: 

- унапређивање пројектног суфинансирања посебно у вези са улогом националних 

савета националних мањина. 

- програмско финансирање медија чији су оснивачи/издавачи национални савети 

националних мањина 

- изузимање медија у власништву националних савета националних мањина из 

процеса приватизације. 

- повећање количине садржаја на језицима националних мањина на јавним радио 

телевизијским сервисима (РТС/РТВ) кроз проглашавање емитовања таквог 

садржаја испуњавањем јавног интереса. 

- повезивање приватизације медија са условним лиценцирањем од стране РЕМ-а 

са обавезом емитовања одређене количине програма на језицима националних 

мањина.  

Истовремено анализирати утицај ефеката приватизације и дигитализације на 

медије које емитују садржаје на језицима националних мањина, а у консултацији 

са националним мањинама, у циљу осигуравања финансијске одрживости медија 

на језицима националних мањина, кроз инклузиван процес са представницима 

националних мањина, како би се обезбедило очување постојећег нивоа 

остварености права на информисање на језицима националних мањина. 

РОК: I - II квартал 2016. године 

СТАТУС: Активност је готово у потпуности реализована.  

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове информисања 

 Министарство надлежно за послове државне управе 

 Регулаторно тело за електронске медије 

 Национални савети националних мањина 

 Јавни медијски сервиси 

ИЗВЕШТАЈ: 

У оквиру спровођења Акционог плана за ПГ 23 припремљена је агенда и позиви за 

TAIEX радионицу на тему Право на информисање особа које припадају мањинама. 

Радионица је требало да се одржи 19. септембра у Београду, али је због немогућности 

Европске комисије да обезбеди експерте до тог датума померена за 18. јануар 2017. 

године. 

Влада је на седници 3. марта 2016. године усвојила Уредбу о расподели средстава из 

буџетског фонда за националне мањине, којом су ближе одређени критеријуми, услови, 

начин и поступак расподеле средстава из овог фонда за програме и пројекте из области 

културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и писама националних 



  

27 

 

мањина. Ова уредба ће унапредити пројектно финансирање медија чији су оснивачи 

национални савети националних мањина. 

Сходно члану 142. Закона о јавном информисању и медијима, приватизација медија се 

врши на начин којим се обезбеђује континуитет у производњи медијских садржаја од 

јавног интереса, у периоду од пет година од дана закључивања уговора о продаји 

капитала. 

Континуитет у производњи медијских садржаја подразумева и обавезу одржавања 

удела програмског времена на појединим језицима националних мањина, односно 

удела информативних, образовних, научних, културно-уметничких, дечијих, забавних, 

спортских и других програмских садржаја од јавног интереса на појединим језицима 

националних мањина, у складу са програмском шемом која је важила у периоду од 

дванаест месеци пре дана ступања на снагу овог закона. 

Агенција за приватизацију (сада: Министарство привреде) и Регулатор су дана 27. маја 

2015. године закључили Протокол о сарадњи, којим су стране потписнице исказале 

намеру да у циљу законитог, ефикасног и успешног спровођења поступка 

приватизације, у складу са Законом о приватизацији и Законом о јавном информисању 

и медијима, омогуће приватизацију издавача медија на начин којим се обезбеђује 

заштита медијског плурализма и континуитета у производњи медијских садржаја од 

јавног интереса. 

Чланом 2. став 1. наведеног Протокола, Агенција за приватизацију се обавезала да 

Регулатору достави уговоре о продаји капитала електронских медија у року од три дана 

од дана закључења уговора. Ставом 2. наведеног члана Протокола Регулатор се 

обавезао да Агенцији за приватизацију достави писани акт о извршењу обавезе купца, 

односно обезбеђење континуитета у производњи медијских садржаја од јавног интереса 

за електронске медије, за период од 12 месеци од дана закључења уговора о продаји 

капитала, у уговореном року трајања уговорене обавезе, односно увек када се утврди 

одступање од обавезе континуитета у производњи медијских садржаја од јавног 

интереса које захтева и предузимање мера из надлежности Агенције. Даље, ставом 3. 

овог члана Регулатор се обавезао да Агенцији достави писани акт из става 2. овога 

члана, у року од 30 дана од истека релевантног рока за који се писани акт подноси, док 

је ставом 4. прописано да Агенција одлучује о испуњењу обавезе континуитета у 

производњи медијских садржаја од јавног интереса за електронске медије искључиво 

на основу писаног акта Регулатора.  

Сходно чињеници да су први уговори о продаји капитала пружалаца медијских услуга 

који су се налазили у поступку приватизације закључени 25. септембра 2015. године, 

Регулаторно тело за електронске медије наведене активности у вези са преузетим 

обавезама из наведеног протокола предузеће у III и IV кварталу 2016. године. 
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Током поступка приватизације, путем метода продаје капитала и имовине, 

приватизовано је и 13 медија, који у складу са дозволом за пружање медијске услуге у 

својим програмским елаборатима имају и програм на језицима националних мањина, и 

то су: 

 Ред. 

бр. 
пружалац медијске услуге медијска услуга 

језик националних 

мањина 

1. РАДИО МЕДВЕЂА ДОО, Медвеђа радио албански 

2. 
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ЦАРИБРОД ДОО, 

Димитровград 
радио и ТВ бугарски 

3. 
KOPERNIKUS RADIO-TELEVIZIJA ДОО, 

Шид – Радио Шид 
радио русински, словачки 

4. 
Информативни центар ДОО, Бачка Топола – 

Радио Регије 
радио 

русински, мађарски, 

словачки 

5. 
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ИНЂИЈА ДОО, 

Инђија 
радио 

румунски, мађарски, 

украјински, ромски, 

хрватски 

6. 
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ПАНЧЕВО ДОО, 

Панчево 
ТВ мађарски, ромски,  

7. НОВОСАДСКА ТВ ДОО, Нови Сад ТВ мађарски, словачки 

8. 

ИНФОРМАТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ Б Ц 

ИНФО ДОО, Бела Црква – Радио Бела 

Црква 

 радио 
чешки, румунски, 

ромски 

9. 

Предузеће за информисање РАДИО-

ТЕЛЕВИЗИЈА СТАРА ПАЗОВА» ДОО, 

Стара Пазова 

радио ромски, словачки 

10. 
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ШАБАЦ ДОО, 

Шабац 
ТВ 

ромски 

 

11. 
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ ДОО, 

Крушевац 
радио и ТВ ромски 

12. 
Предузеће за информисање РАДИО 

БАРАЈЕВО ДОО, Барајево 
радио ромски 

13. 
Јавно предузеће ТЕЛЕВИЗИЈА ПОЖЕГА, 

Пожега 
ТВ ромски 

 

Такође, битно је напоменути да поступак приватизације путем метода преноса капитала 

без накнаде запосленима није окончан код 12 субјеката приватизације (пружалаца 

медијских услуга) који су имаоци дозволе за пружање медијских услуга издате од 

стране Регулатора, као и да неки од њих, између осталог, емитују и програм на 

језицима националних мањина. 

У I и II кварталу 2016. години приметан је значајан раст програма на мањинским 

језицима на 2. програму РТВ-а, где се емитују мањински садржаји. Тај раст се може 

илустровати паралелним подацима из периода јануар-јул 2015. и 2016. 

 



  

29 

 

Језик 2015. 2016. 

Буњевачки 2.613 3.568 

Хрватски 9.265 11.390 

Мађарски 45.630 65.803 

Румунски 13.277 19.093 

Русински 18.238 20.768 

Словачки 16.870 20.773 

Украјински 3.822 3.483 

Ромски 17.423 22.234 

Македонски 3.346 2.581 

Остали 42.028 44.789 

 

Као што се из табеле дâ видети, изузев украјинског и македонског програма, где се 

може уочити мали пад у минутажи емитованог програма, на свим осталим мањинским 

језицима повећање је изразито, понегде око 40% (мађарски, румунски и буњевачки 

програм). 

Што се радија тиче, ту није дошло до повећања минутаже на мањинским језицима јер је 

комплетан 2. и 3. програм попуњен мањинским садржајима и нема више слободног 

програмског времена за проширење (48 сати мањинског радио-програма се емитује 

свакодневно). 

Што се дигитализације медија тиче, прелазак на дигитално емитовање програма РТВ је 

– према показатељима о гледаности оба програма РТВ-а – нарочито првих месеци 

довео до знатног пада гледаности. То се делимично може објаснити проширивањем 

доступних (страних) канала нашим традиционалним конзументима, али делимично и 

чињеници да југ и југоисток Баната није у довољној мери покривен дигиталним 

сигналом са Чота.  

Решење за повећање гледаности свих, а у првом реду мањинских програма, јесте да се 

РТВ-у обезбеди место на првом или другом мултиплексу на Авали како би мањински 

програми који се производе у овом медију били доступни што већем броју припадника 

мањинских заједница који живе не само у Војводини већ и у Београду или у другим 

деловима Републике Србије.  

Када је реч о унапређењу пројектног суфинансирања, представник Националног савета 

хрватске националне мањине (НСХНМ) присуствује седници Комисије за израду 

предлога расподеле средстава у области културе по расписаном конкурсу 

Министарства за културу и информисање, међутим то није случај када је реч о 

конкурсу у области информисања. Према извештају самог савета, премда су одлуке 

Националног савета хрватске националне мањине о предлогу расподеле средстава 

уважена у већој мери, цело питање није регулисано институционално, већ зависи од 

тренутног расположења надлежних органа. Савет извештава да је и даље приметна 
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колизија Закона о Националним саветима националних мањина (који предвиђа да 

савети дају предлог расподеле) и Закона о јавном информисању и медијима, који 

предвиђају да савети дају мишљење у поступку расподеле; као и да је тенденција да се 

учешће представника савета своди на форму (прибављање мишљења и предлога), без 

стварног утицаја на доношење одлука. 

Према НСХНМ, Радио Сомбор, Радио Суботица и Радио Бач неуспешно су 

приватизоване. На Радио Сомбору крајем 2015. престала је са емитовањем емисија на 

хрватском, али је у приватној продукцији настављена на приватној Радио Фортуна. 

Радио Бач и Радио Суботица још увек емитују програм на хрватском, али без накнаде 

онима који стварају емисију. 

Такође НСХНМ наводи препоруке за унапређивање пројектног суфинансирања у више 

аспеката:  

- благовремено расписивање конкурса како би се што раније донеле одлуке и доделила 

средства апликантима; 

- регулисати питање улоге националних савета у процесу доношења одлуке о 

расподели средстава (мишљења/предлози). 

Национални савет бугарске националне мањине навео је да су на територији Републике 

Србије припадници бугарске националне заједице имали информисање на свом језику, 

међутим, усвајањем Закона о информисању и медијима РТВ Цариброд, као мањински 

медиј, приватизована је, а нови власник нема обавезу да емитује програм и на 

бугарском језику. РТВ Босилеград није ушла у процес приватизације зато што је 

пословала у саставу Центра за културу Босилеград, али, у складу са законом, престало 

је емитовање програма на матерњем језику даном истека дозволе. Штампани медиј 

недељник Братство престао је са радом пре пар година због финансијских проблема. 

Национални савет бугарске националне мањине у марту ове године оснива установу 

Ново братство, у чијем саставу излази из штампе двонедељник Ново братство, у 

потпуности на бугарском језику и писму.  

Национални савет буњевачке националне мањине навео је да програмско финансирање 

медија чији је посредни оснивач национални савет није регулисано, и медији на 

буњевачком језику немају финансијску подршку из јавних извора, осим писаних медија 

које суфинансира Покрајински секретаријат за културу и информисање АПВ. Како 

Савет даље наводи, процес приватизације је завршен, али у медијима где није, потпуни 

је колапс у организационом и функционалном смислу, те буњевачка заједница нема 

више могућност да за продукцију на радију у локалном окружењу у Суботици и 

Сомбору добија средства из јавних извора, као ни да емитује информативне емисије на 

буњевачком језику. Фонд који је предвиђен да у прелазном периоду до доношења 

Закона о националним саветима, који треба да успостави систем финансирања 

електронских медија и продукције на мањинским језицима, како предвиђа Закон о 
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јавном информисању и медијима, није успостављен у остваривању своје функције. На 

јавним радио-телевизијским сервисима, како извештава Савет, уочава се тренд у 

повећању садржаја на мањинским језицима, али није успостављен процес да се 

емитовањем таквих садржаја остварује јавни интерес у информисању на језицима 

мањина, нити процес суфинансирања таквих садржаја у сарадњи са медијима на 

језицима мањина – у овом случају на буњевачком говору . 

Национални савет чешке националне мањине је истакао да након приватизације Радија 

Бела Црква, нови власник реализује постојећу програмску шему, у којој је заступљен 

чешки језик у истој мери као и пре приватизације. Такође, да се реализују и пројекти 

одобрени од стране Министарства културе и информисања. 

Национални савет мађарске националне мањине учествовао је у припреми извештаја 

Заштитника грађана о стању информисања националних мањина на њиховом језику 

након приватизације медија, с предлогом мера за даље унапређење. Савет је, поред 

тога, давао бескаматни зајам за премошћавање привремене неспособности за плаћање 

медија који су основани од стране Националног савета мађарске националне мањине са 

роком за враћање од пар месеци. На жалост, ово у појединим случајевима није 

довољно, тако је Телевизија Мозаик, из Новог Сада, основана од стране Националног 

савета мађарске националне мањине и која је емитовала свој програм од 2004. године 

од 1. августа 2016. године, престала са емитовањем програма и чека је стечај управо 

због недостатка финансирања из буџетских средстава града, које је до укидања 

омогућило да ова медијска кућа информише припаднике мађарске националне мањине. 

Савет је узео и активно учешће у раду Међувладине мешовите комисије Мађарске и 

Србије, где су усвојени следећи закључци: „ММК предлаже да српска Страна обезбеди 

могућност емитовања и пријема емисија на мађарском језику Радио-телевизије 

Војводине на целој територији АП Војводине, у складу са законом, да се стара да Јавни 

медијски сервис извршава своју законску обавезу о остваривању јавног интереса, а то је 

повећање количине садржаја на језицима националних мањина, а у циљу остваривања 

права на потпуно и непристрасно обавештавање на језику националне мањине“, као и 

„Странке закључују да је смањен буџет АП Војводине, услед чега је смањена и 

финансијска подршка најзначајнијим институцијама мађарске националне мањине у 

Србији. ММК предлаже српској Страни да повећа подршку из буџета овим 

институцијама“. Потоњи закључак је усвојен по предлогу Националног савета мађарске 

националне мањине. Са смањењем Покрајинског буџета, на жалост, смањена је 

буџетска подршка и мањинских медија, и то подршка дневном листу Мађар Со и 

недељнику Хет Нап за по 10% у односу на 2015. годину. Савет је, такође, давањем 

мишљења и предлога у поступку доделе конкурсних средстава за пројекте у 

информисању националних мањина на републичком, покрајинском и локалном нивоу, 

дао свој допринос. Председник Национални савет мађарске националне мањине састао 

се са руководством РТВ, ради побољшања континуитета емитовања Другог програма 

Радио Нови Сад на потиском подручју и повећања количине и квалитета мађарских 

емисија на програмима покрајинског Јавног сервиса. 
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Након усвајања Европске повеље о регионалним или мањинским језицима од стране 

Републике Србије, македонски језик није био наведен у делу III, као признати језик на 

основу ове Повеље, већ у делу II, као остали језици. Од тада Национални савет 

македонске националне мањине ради на испуњавања услова који су им у више прилика 

презентовани, како од стране државних органа тако и од стране европских институција. 

Пре свега, уведен је предмет македонски језик са елементима националне културе у 

основне школе, на основу закона, ради се на имплементацији истог преко увођења 

македонског језика у службену употребу у неколико места у Србији, па до 

информисања на македонском језику и писму. Из досадашњих спроведених активности 

очекује се да се и македонски језик уврсти у групу регионалних или мањинским језика 

у оквиру Европске повеље о регионалним или мањинским језицима. 

У смисли програмског финансирања медија чији су оснивачи/издавачи национални 

савети националних мањина, Национални савет македонске националне мањине 

помаже рад Македонског информативног и издавачког центра, као јединог медија чији 

је оснивач Национални савет македонске националне мањине, а који се финансира од 

стране Секретаријата за информисање АП Војводине. Преласком на пројектно 

буџетирање, Национални савет ће овој издавачкој установи помагати на начин који је у 

складу са програмским буџетирањем. 

У смислу повећање количине садржаја на језицима националних мањина на јавним 

радио-телевизијским сервисима (РТС/РТВ) кроз емитовања таквог садржаја 

испуњавањем јавног интереса, тренутно стање није задовољавајуће, када је у питању 

македонска национална мањина, јер се ретко емитују прилози на РТС у емисији 

Грађанин, а на РТВ постоји само једна емисија на македонском језику у трајању од 

пола сата једанпут недељно. Реч је о емисији Македонско сонце. 

У смислу анализе утицаја ефеката приватизације и дигитализације на медије које 

емитују садржаје на језицима националних мањина, а у консултацији са националним 

мањинама, у циљу осигуравања финансијске одрживости медија на језицима 

националних мањина, кроз инклузиван процес са представницима националних 

мањина, како би се обезбедило очување постојећег нивоа остварености права на 

информисање на језицима националних мањина – може се уочити да су ефекти 

приватизације медија које емитују садржаје на језицима националних мањина итекако 

негативни када је у питању програмски садржај на македонском језику. Пре 

приватизације македонска национална мањина у Србији имала је РТВ емисије 

Македонско сонце на РТВ Војводина, Банатаско сонце на РТВ Панчево, Инфомак на 

РТВ Врање, Македонијо, добар ден на РТВ Лесковац, Хроника националних мањина на 

РТВ Чачак, реемитовање емисије Македонско сонце на РТВ Ниш, док је као последица 

ефеката приватизације данас остала само емисија Македонско сонце на РТВ Војводина. 

Медија на немачком језику нема у Србији. У погледу медијских садржаја ситуација је 

такође слична. У оваквим околностима активности Националног савета немачке 

националне мањине биле су усмерене на креирање минималних медијских садржаја на 
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немачком језику. Први значајни кораци су учињени у сарадњи са покрајинским јавним 

медијским сервисом (РТВ). У априлу 2016. године потписан је са генералном 

директором РТВ, споразум о сарадњи, којим се јавни сервис обавезао да ће, у сарадњи 

са Националним саветом немачке националне мањине, почети емитовање радијског 

програма на немачком језику. Такође, вођен је службени разговор на ову тему са 

директором радија РТВ-а. Идентификована су два млада потенцијална новинара са 

знањем немачког језика, који су, уз помоћ Националног савета, овог лета упућени у 

Немачку на стручно усавршавање. Почетак емитовања недељног радио-програма на 

РТВ очекује се у октобру 2016. 

Извршни одбор Националног савета немачке националне мањине учествовао је у 

вишедневној обуци Фонда Европски послови на тему Европска унија, приступни и 

предприступни фондови и припрема пројектних предлога по стандардима ЕУ. Такође у 

плану је оснивање културне фондације националног савета, која би програмски 

покрила највећи део набројаних активности. 

Национални савети русинске и украјинске националне мањине навели су да је Законом 

о националним саветима националних мањина (Сл. гласник РС, бр. 72/2009, 20/2014 - 

одлука УС и 55/2014) прописано да национални савет даје предлог за расподелу 

средстава која се додељују путем јавног конкурса из буџета Републике Србије, 

Аутономне Покрајине или јединица локалне самоуправе за информисање на језику 

националне мањине, док је Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања (донет 13. новембра 2014. од стране 

министра културе и информисања) предвиђено да национални савет даје мишљење о 

пријављеним пројектима на конкурс ради подизања квалитета информисања 

припадника националних мањина – што говори о неусаглашености прописа. Савети су 

констатовали да су Правилником умањена права националних савета у односу на права 

регулисана наведеним Законом, док се органи који спроводе конкурсе позивају на 

Правилник. 

Пројекти који се односе на информисање на русинском језику у вези са конкурсима за 

пројектно суфинансирање које расписују Министарство културе и информисања и 

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање,достављају се Националном 

савету Русина на мишљење. Информисање на русинском језику реализује се у: Новом 

Саду, Кули, Бачкој Тополи и Шиду. Општина Кула је расписала два конкурса за област 

информисања и затражила у оба случаја мишљење Националног савета Русина. 

Општине Бачка Топола и Шид су расписивале конкурсе, али су одлуке о конкурсима 

донете без мишљења националног савета. Према сазнањима Савета, град Нови Сад у 

овој години није расписао конкурс за информисање те им није тражено достављање 

мишљења. 

Национални савет Русина није основао ниједан медиј. Пренос оснивачких права је 

урађен само једном, 2004. године, када је Аутономна Покрајина Војводина пренела на 

Национални савет Русина оснивачка права над Новинско-издавачком установом Руске 
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слово. Финансирање је остало у надлежности Покрајине. Као медиј који се финансира 

из јавних прихода, установа нема право учешћа на конкурсима које расписују органи 

управе. 

Количина садржаја на русинском језику која се емитује на Јавном сервису Војводине 

остала је мање-више у истом обиму као и до сада (192 сата радијског програма и 43 

сата телевизијског програма на месечном нивоу), навео је Савет. На РТС-у нема 

програма на русинском језику, али већина припадника русинске заједнице (око 98%) 

живи на подручју Војводине. 

Приватизовани локални медији имају обавезу емитовања програма на језику 

националне мањине у истом обиму као и пре приватизације. Национални савет је 

утврдио да је обим програма на русинском језику на локалним медијима остао исти. За 

сада није анализиран садржај и квалитет програма, као ни последице пројектног 

финансирања на одрживост медија. 

Локални медиј који је био у власништву општине Врбас, а емитовао је радио и ТВ 

програм и на русинском језику (радио-програм је емитован на регионалној 

фреквенцији), угашен је пре него што се приступило поступку приватизације. 

Након приватизације медија, словеначки језик је заступљен у истој мери као и пре 

приватизације. У 2015. години били су реализовани пројекти финансирани од стране 

Националног савета словеначке националне мањине (регионална телевизија).  

Пројекти који се односе на информисање на украјинском језику у вези са конкурсима за 

пројектно суфинансирање које расписују Министарство културе и информисања и 

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање – достављају се 

Националном савету украјинске националне мањине на мишљење. 

Информисање и на украјинском језику реализује се у Новом Саду, Кули и Инђији. 

Општина Кула је расписала два конкурса за област информисања и затражила у оба 

случаја мишљење Националног савета украјинске националне мањине. Међутим, Савет 

нема информацију да ли су Нови Сад и Инђија у овој години расписали конкурс за 

информисање, будући да им није тражено мишљење. 

Национални савет украјинске националне мањине је, заједно са Владом АП Војводине, 

2004. године основао Новинско-издавачку установу Ридне слово. Финансирање је у 

надлежности Покрајине. Као медиј који се финансира из јавних прихода, нема право 

учешћа на конкурсима које расписују органи управе. 

Приватизовани локални медији имају обавезу емитовања програма на језику 

националне мањине у истом обиму као и пре приватизације. Национални савет је 

утврдио да је обим програма на украјинском језику на локалним медијима остао исти. 

За сада није анализиран садржај и квалитет програма, као ни последице пројектног 

финансирања на одрживост медија. 
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Локални медиј који је био у власништву општине Врбас, а емитовао је радио-програм и 

на украјинском језику (радио-програм је емитован на регионалној фреквенцији), 

угашен је пре него што се приступило поступку приватизације. 

 

АКТИВНОСТ: 3.2. Обезбеђивање одрживости медија укључујући и продукцију 

медијских садржаја, чији су оснивачи посредно националних савети националних 

мањина у прелазном периоду до почетка примене новог Закона о националним 

саветима националних мањина.  

РОК: Од I квартала 2016. године до почетка примене новог Закона о националним 

саветима националних мањина 

СТАТУС: Aктивнoст je дeлимичнo рeaлизoвaнa 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Влада 

ИЗВЕШТАЈ: 

Министарство државне управе и локалне самоуправе је одржало неколико састанака са 

Националним саветом бугарске националне мањине у циљу изналажења решења за 

могућност издавања листа на бугарском језику „Братство“ што је резултирало 

наставком штампања поменутог штампаног медија као и наставак емитовања програма 

радио Босилеграда на бугарском језику. 

У складу са средствима које се воде на позицији Буџетског фонда за националне 

мањине 1.800.000,00 динара Министарство државне управе и локалне самоуправе 

планира да поменута средства расподели у складу са законским оквиром.  

 

 

АКТИВНОСТ: 3.4 Обезбедити довољно и стабилно финансирање којим се 

гарантује одрживост медија на језицима националних мањина кроз: 

- унапређивање подзаконске регулативе у вези са пројектним суфинансирањем 

посебно у вези са улогом националних савета националних мањина, којима се 

обезбеђује стабилно и континуирано финансирање производње медијских 

садржаја који су од значаја за припаднике националних мањина,  

- програмско финансирање медијских садржаја чији су оснивачи/издавачи 

национални савети националних мањина 

- наставак буџетске подршке за медије у власништву националних савета 

националних мањина; 

- изузимање медија у власништву националних савета од приватизације у складу 

са Законом о јавном информисању и медијима; 

- расписивање конкурса за суфинансирање медијских садржаја на језицима 

националних мањина уз пуно уважавање мишљења националних савета о начину 

расподеле средстава; 

- обезбеђивање кофинансирања медија на језицима националних мањина; 
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- обезбеђивање учешћа савета националних мањина у раду савета регулаторног 

тела за електронске медије засновано на јасним критеријумима за избор. 

- веза са АП ПГ 23 активност 3.8.1.4. 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове информисања 

 Канцеларија за људска и мањинска права 

 Министарство надлежно за послове државне управе 

 Покрајински сектретаријат надлежан за информисање 

 Јединице локалне самоуправе 

 Регулаторно тело за електронске медије 

ИЗВЕШТАЈ: 

Министарство културе и информисања донело је нови подзаконски акт, Правилник о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања (Сл. гласник РС, број 16/16). Полазећи од захтева из Акционог плана да 

се унапреди подзаконска регулатива у вези са улогом националних савета националних 

мањина приликом расподеле буџетских средстава за производњу медијских садржаја, 

Министарство је прецизирало, кроз Правилник, улогу националних савета националних 

мањина приликом одлучивања чланова стручне комисије о расподели средстава на 

конкурсима који се расписују за суфинансирање медијских садржаја на језицима 

националних мањина.  

Процес приватизације медија је завршен и ни један медији чији је оснивач национални 

савет националних мањина није приватизован. 

Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања на језицима 

националних мањина у 2016. години расписан је од 1. до 31. марта 2016. године. За 

њега су опредељена средства у износу од 40.000.000,00 динара. Пријављено је укупно 

162 пројекта. Средства су одобрена за 86 пројекaта. Од тога, 71 пројекат на 16 језика 

националних мањина и 15 вишејезичних пројеката.  

У складу са Законом о јавном информисању и медијима, од националних савета је 

затражено мишљење на пристигле пројекте. Рок за давање мишљења био је шест дана, с 

тим што су сви национални савети електронским путем унапред обавештени да ће им 

пројекти бити достављени на разматрање. Мишљењa већине националних савета 

пристигла су у траженом року и достављена су уз пројекте члановима стручне 

комисије. Национални савети албанске и влашке националне мањине нису доставили 

мишљење.  

Следи табеларни приказ података о броју пријављених и подржаних пројеката по 

језицима националних мањина. 
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Језик 

 

Пријављени 

пројекти  

Пројекти 

подржани од 

нснм 

Пројекти 

подржани од 

комисије 

МКИ 

Пројекти 

подржани од 

нснм и МКИ 

Укупан износ 

додељених 

средстава  

албански 3 - 3 - 1.200.000,00 

босански 7 6 5 5 2.400.000,00 

бугарски 7 4* 4 5 2.310.000,00 

буњевачки 2 2 2 2 800.000,00 

влашки 12 - 5 - 2.310.000,00 

мађарски 23 10 14 6 6.281.600,00 

македонски 3** 1 1 1 450.000,00 

немачки 1 1 1 1 400.000,00 

ромски 50 17 19 11 10.020.000,00 

румунски 6 6 4 4 1.800.000,00 

русински 3 2 2 1 830.000,00 

словачки 8 6 4 3 1.700.000,00 

украјински 2 2 1 1 400.000,00 

хрватски 5 3 4 3 1.900.000,00 

црногорски 1 1 1 1 400.000,00 

чешки 1 1 1 1 508.320,00 

Укупно: 134 62 71 45 33.099.920,00 

*Национални савет бугарске националне мањине се унапред сагласио са стручном оценом Комисије МКИ  

**Два пројекта су накнадно одбачена због неиспуњавања законских услова за учешће на конкурсу 

Од 62 пројекта која су подржана од стране националних савета, стручна комисија МКИ 

је подржала 45 пројеката, што чини 73% од укупног броја пројеката предложених од 

стране националних савета. Дакле, мишљења националних савета су у великој мери 

уважена, осим за оне пројекте који, по оцени стручне комисије, нису испунили 

критеријуме конкурса (који нису квалитетно и добро образложени, чије теме нису 

иновативне и не доприносе унапређењу медијских садржаја у области јавног 

информисања припадника националних мањина итд). 

Законом о националним саветима националних мањина прописано је да национални 

савети могу користити буџетска средства за финансирање трошкова за редовну 

делатност, у коју између осталог спада и финансирања или суфинансирања програма и 

пројеката у области обавештавања, као и за финансирање рада установа, фондација, 

привредних друштава и организација чији је оснивач или суоснивач национални савет. 

Средства која се обезбеђују у буџету Републике Србије за финансирање рада 

националних савета распоређују се тако да се 30% распоређује у једнаким износима 

свим регистрованим националним саветима, а остатак средстава сразмерно броју 

припадника одређене националне мањине коју национални савет представља, као и 

укупном броју установа те националне мањине у области културе, образовања, 

обавештавања и службене употребе језика и писма и обиму активности тих установа. 

Укупна средства која ће Канцеларија за људска и мањинска права у 2016. години 

дозначити националним саветима за финансирање њиховог рада износе 245.000.000,00 

динара, од чега је 21.437.500,00 динара распоређено на основу укупног броја установа 

националих мањина у области обевашетавња и обиму активности тих установа. 
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Расподела средстава из буџетског фонда за националне мањине, која се налазе на 

буџетском разделу Министарства државне управе и локалне самоуправе у износу од 

1.800.000 динара, није извршена с обзиром на то да није утврђен Предлог програма 

приоритетних области које се финансирају из буџетског фонда. 

За финансирање медија на језицима националних мањина који су у власништву 

националних савета националних мањина средства су обезбеђена Одлуком Покрајинске 

скупштине о буџету АП Војводине за 2016. – раздео 06, Покрајински секретаријат за 

културу и јавно информисање, функционална класификација 830 – Услуге емитавања и 

штампања, Програм 1024 Систем јавног информисања, Програмска активност 1005 

Подршка јавном информисању националних мањина, економска класификација 451 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у укупном износу 

од 264.805.000,00 динара.  

Решење о додели средстава издавачима новина које објављују информације на језицима 

националних мањина – националних заједница покрајински секретар за културу и јавно 

информисање донео је 20. јануара 2016. године. 

Реч је о девет издавача новина чији су оснивачи национални савети националних 

мањина, са укупно 22 листа (једним дневним, пет недељних, три месечна и седам 

омладинских, односно дечјих), којима су средства додељена на следећи начин: 

Мађар со д.о.о. (један дневни и три омладинска/дечја листа) 89.919.600,00 

Хет нап д.о.о (један недељни лист) 26.262.000,00 

Хлас људу (један недељни и два омладинска/дечја листа) 33.930.000,00 

Либертатеа (један недељни и два омладинска/дечја листа) 33.498.000,00 

Хрватска ријеч (један недељни и два омладинска/дечја листа) 32.670.000,00 

Руске слово (један недељни и два омладинска/дечија листа) 31.086.000,00 

Буњеваче новине (један месечни и један омладински/дечји лист) 8.248.800,00 

Македонски информатни центар д.о.о. (један месечни лист) 5.139.000,00 

Ридне слово (један месечни и један омладински/дечији лист) 4.051.560,00 

Укупно 264.805.000,00 

 

Од опредељених средстава за 2016. годину издавачима, односно листовима који су у 

власништву националних савета националних мањина, у периоду од 1. јануара до 30. 

јуна 2016. године укупно је исплаћено 110.335.400,00 динара, а континуирана месечна 

исплата настављена је и у јулу и августу месецу. 

За суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања у 2016. години опредељено је укупно 8.500.000,00 динара, од чега 

6.000.000,00 за садржаје на српском, а 2.500.000,00 за производњу медијских садржаја 

на језицима националних мањина – 1.000.000,00 за приватна предузећа, а 1.500.000,00 

за невладине организације.  
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Покрајински секретар за културу и јавно информисање обједињени конкурс за 

суфинансирање производње ових садржаја расписао је 18. марта 2016, а комисија коју 

је формирао одлуку о расподели средстава донела је 1. јуна 2016. године.  

По тој одлуци, у поменутим укупним износима од 1.000.000,00, односно 1.500.000,00 

динара, биће суфинансирани пројекти производње медијских садржаја у области јавног 

информисања на језицима националних мањина осам приватних предузећа и 11 

невладиних организација.  

Потписивање уговора са њима је у току, а средства која су им опредељена су такође 

обезбеђена у буџету АП Војводине за 2016. годину. 

Чланом 21. Закона о националним саветима националних мањина («Сл. гласник РС» 

72/09, 20/14 – одлука УС и 55/14), између осталог, прописано је да национални савети, 

дају предлоге Републичкој радиодифузној агенцији (сада: Регулаторном телу за 

електронске медије) приликом израде Стратегије развоја радиодифузије, дају мишљење 

и предлоге Савету Регулаторног тела за електронске медије, у вези са информисањем 

на језику националне мањине и одређује представника у Савету Регулаторног тела за 

електронске медије који учествује у његовом раду без права одлучивања, када се 

разматрају питања у вези са информисањем на језику националне мањине. 

Савет Регулаторног тела за електронске медије је, након спроведене законске 

процедуре на седници одржаној дана 14. јануара 2016. године, сходно својим законским 

овлашћењима, утврдио коначан текст Предлога Стратегије развоја медијске услуге 

радија и аудио-визуелних медијских услуга у Републици Србији. Према извештају 

Регулаторног тела, национални савети приликом израде наведене стратегије нису 

доставили предлоге, нити су учествовали у јавној расправи о Нацрту предлога 

Стратегије развоја медијске услуге радија и аудио-визуелних медијских услуга у 

Републици Србији, која је спроведена у периоду од 2. до 16. децембра 2015. године, с 

тим да је у оквиру тог поступка одржан округли сто 10. децембра у Београду. 

Такође, Регулаторно тело за електронске медије у I и II кварталу 2016. године није 

одлучивало о питањима у вези са информисањем на језицима националних мањина. 

 

АКТИВНОСТ: 3.5. Подизање свести јавности о правима националних мањина и 

уважавање културних и језичких различитости кроз подршку производњи 

медијских садржаја ради остваривања једнаких права и даљег јачања разумевања 

културе националних мањина као интегралног дела друштва у целини. 

- веза са АП ПГ 23 активност 3.8.1.5. 

РОК: Континуирано, кроз организовање годишњих конкурса 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове информисања 
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 Јавни радио-телевизијски сервиси 

 Покрајинска администрација 

 Јединице локалне самоуправе 

ИЗВЕШТАЈ: 

Министарство културе и информисања реализовало је ову активност кроз Конкурс за 

суфинансирање пројеката из области јавног информисања на језицима националних 

мањина у 2016. години. У оквиру наведеног конкурса подржано је 15 вишејезичних 

пројеката, односно пројеката који се реализују на српском и једном или више језика 

националних мањина, у укупном износу од 6.900.080,000 динара. Наведени пројекти 

доприносе подизању свести јавности о правима националних мањина, уважавању 

културних и језичких различитости, као и развоју дијалога, бољег упознавања и 

разумевања између припадника националних мањина и већинског становништва. 

Посебан сегмент у подизању свести јавности о културним и језичким различитостима 

РТВ остварује емисијом Палета, која свакодневно даје избор из најбољих мањинских 

програмских садржаја, са титловима на српском језику. Ова емисија омогућава 

упознавање културе и обичаја припадника мањинских заједница од стране већинског 

народа, али исто тако и међусобно упознавање свих мањина који живе на простору АП 

Војводине.  

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – 

националне заједнице 9. марта 2015. године расписао је Конкурс за дотације 

организацијама етничких заједница у Аутономној Покрајини Војводини. Конкурс је 

расписан за суфинансирање редовне делатности, пројеката и организовање 

манифестација, као и набавке опреме и инвестициона улагања организација етничких 

заједница са територије Аутономне Покрајине Војводине у 2015. години, уз уважавање 

мишљења за доделу средстава националних савета националних мањина који имају 

седиште на територији АП Војводине. Поред тога, Покрајински секретаријат за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице 23. марта 

2015. године расписао је Конкурс за суфинансирање пројеката усмерених на 

реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за наставак Декаде 

инклузије Рома у 2015. години, уз уважавање мишљења за доделу средстава 

Националног савета ромске националне мањине. 

У току I и II квартала 2016. године Покрајински секретаријат за образовање, прописе, 

управу и националне мањине – националне заједнице склопио је уговоре о додели 

новчаних средстава и извршио је пренос средстава националним саветима националних 

мањина са територије АП Војводине за редовну делатност националних савета и 

развојну делатност, која подразумева финансирање рада установа, фондација, 

привредних друштава и организација чији је оснивач или суоснивач национални савет, 

установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су оснивачка 

права делимично или у целини пренета на национални савет. 
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У оквиру Пројекта Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини, 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – 

националне заједнице у 2015. години спровео је Конкурс за суфинансирање пројеката 

очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини. 

Средства су се додељивала за суфинансирање програма, пројеката и активности 

организација, удружења, асоцијација и других субјеката, које имају за циљ афирмацију 

вредности мултикултурног друштва и очување и неговање међунационалне 

толеранције у Војводини у 2015. години, намењених нарочито за: 

- унапређење продукције и продукцију телевизијског и радијског програма, 

интернет презентација, других облика електронских презентација, штампаних 

пропагандних активности, активности у штампаним медијима и других облика 

медијских активности; 

- издавање књига, брошура, часописа или других публикација непрофитног 

карактера; 

- организовање семинара, конференција и других облика научних и едукативних 

скупова; 

- организовање културних, образовних, спортских и других манифестација. 

Конкурс је био расписан од 8. до 22. априла 2015. године, на износ од укупно 

9.296.700,00 динара. На Конкурс је пристигло 172 пријаве, од којих је 150 задовољавало 

услове Конкурса. Средства су додељена за реализацију активности по основу 29 

пријава. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине – националне заједнице 7. марта 2016. године расписао је Конкурс за дотације 

организацијама етничких заједница у Аутономној Покрајини Војводини. Конкурс се 

расписао за суфинансирање редовне делатности, пројеката и организовање 

манифестација, као и набавке опреме и инвестициона улагања организација етничких 

заједница са територије Аутономне Покрајине Војводине у 2016. години, уз уважавање 

мишљења за доделу средстава националних савета националних мањина који имају 

седиште на територији АП Војводине. Поред тога, Покрајински секретаријат за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице је 7. марта 

2016. године расписао Конкурс за суфинансирање пројеката усмерених на реализацију 

афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за наставак Декаде инклузије Рома у 

2016. години, уз уважавање мишљења за доделу средстава Националног савета ромске 

националне мањине. 

Током I и II квартала 2016. године Покрајински секретаријат за образовање, прописе, 

управу и националне мањине – националне заједнице склопио је уговоре о додели 

новчаних средстава и извршио је пренос средстава националним саветима националних 

мањина са територије АП Војводине за редовну делатност националних савета и 

развојну делатност која подразумева финансирање рада установа, фондација, 

привредних друштава и организација чији је оснивач или суоснивач национални савет, 
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установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су оснивачка 

права делимично или у целини пренета на национални савет. 

У оквиру Пројекта Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини, 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – 

националне заједнице у 2016. години спровео је два конкурса за суфинансирање 

пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини. 

Први конкурс је био расписан од 7. до 31. марта 2016. године на износ од 4.300.000,00 

динара. 

Средства су се додељивала за суфинансирање програма, пројеката и активности 

организација, удружења, асоцијација и других субјеката, које имају за циљ афирмацију 

вредности мултикултурног друштва и очување и неговање међунационалне 

толеранције у Војводини у 2016. години, намењених нарочито за: 

- унапређење продукције и продукцију телевизијског и радијског програма, 

интернет презентација, других облика електронских презентација, штампаних 

пропагандних активности, активности у штампаним медијима и других облика 

медијских активности; 

- издавање књига, брошура, часописа или других публикација непрофитног 

карактера; 

- организовање семинара, конференција и других облика научних и едукативних 

скупова; 

- организовање културних, образовних, спортских и других манифестација. 

На поменути конкурс је пристигло 169 пријава, од којих је 165 задовољавало услове 

конкурса. Средства су додељена за реализацију активности по основу 22 пријаве.  

Други конкурс је био расписан од 1. до 9. јуна 2016. године, на износ од укупно 

9.000.000,00 динара. 

Средства су се додељивала за суфинансирање програма, пројеката и активности 

организација, удружења, асоцијација и других субјеката, које имају за циљ афирмацију 

вредности мултикултурног друштва и очување и неговање међунационалне 

толеранције у Војводини у 2016. години, намењених нарочито за: 

- унапређење продукције и продукцију телевизијског и радијског програма, 

интернет презентација, других облика електронских презентација, штампаних 

пропагандних активности, активности у штампаним медијима и других облика 

медијских активности; 

- издавање књига, брошура, часописа или других публикација непрофитног 

карактера; 
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- организовање семинара, конференција и других облика научних и едукативних 

скупова; 

- набавку опреме, опремање и адаптацију простора и инвестициона улагања; 

- организовање културних, образовних, спортских и других манифестација. 

На конкурс је пристигло 90 пријава, од којих је 84 задовољавало услове. Средства су 

додељена за реализацију активности по основу 16 пријава.  

 

АКТИВНОСТ: 3.6. Пружање подршке организацијама националних мањина за 

припрему пројектне документације за учешће на конкурсима за суфинансирање 

медијских садржаја на језицима националних мањина. 

РОК: Континуирано, почев од I квартала 2016. године 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове информисања 

 Покрајински секретаријат за културу и информисање 

 Организације цивилног друштва 

 Национални савети националних мањина 

ИЗВЕШТАЈ: 

Организације националних мањина имају право да учествују на свим конкурсима из 

области јавног информисања, и то у својству издавача, медија или као независне 

продукције. Само на Конкурсу за суфинансирање пројеката из области јавног 

информисања на језицима националних мањина у 2016. години учествовало је 45 

организација цивилног друштва, од којих се 23 искључиво баве остваривањем права 

припадника националних мањина. На наведеном конкурсу (Решење број: 401-01-

171/2016-04 од 28.06.2016.) организацијама цивилног друштва распоређена су средства 

у износу од 12.000.000,00 динара.  

Подршка организацијама националних мањина у вези са учешћем на конкурсима се 

пружа, пре свега, у оквиру редовне делатности Министарства, током целе године, а 

нарочито је интензивна од момента њиховог расписивања. Конкурси се, између 

осталог, објављују на веб-сајту Министарства са обрасцима
5
 који садрже упутства за 

поступање и детаљним информацијама намењеним учесницима конкурса. 

Организацијама националних мањина стручна служба Министарства пружа подршку 

која, поред давања основних информација о конкурсу, укључује и детаљнија упутства, 

савете и остале видове консултација у вези са пројектним суфинансирањем. Учесника 

који је поднео пројекат са непотпуном или непрецизно попуњеном документацијом 

служба обавештава о недостатаку и, уколико је то потребно, даје му упутства како да 

тај недостатак отклони. Само на конкурсу који се односи на јавно информисање на 

језицима националних мањина у 2016. години, овај вид стручне подршке омогућио је 

                                                           
5 Пријава за пројектно суфинансирање, Буџет пројекта;  
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да 19 удружења исправе недостатке у пројектној документацији, од којих је 12 и добило 

средства за реализацију пројеката.  

Министарство за културу и информисање одржало је од 18. до 20. јула 2016. године у 

Ковачици обуку за представнике националних савета националних мањина у области 

управљања финансијама и пројектима из области културе и информисања, у сарадњи са 

Канцеларијом за људска и мањинска права и Мисијом ОЕБС-а у Србији. Обука се 

односила и на улогу националних савета у пројектном суфинансирању у области јавног 

информисања. Њихова улога је сагледана не само кроз давање мишљења на пројекте 

већ и јаче подршке организацијама националних мањина за припрему пројектне 

документације за учешће на конкурсу за суфинансирање медијских садржаја на 

језицима националних мањина. 

С обзиром на то да се организације националних мањина пријављују и на конкурс који 

објављује Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 

заједницама, а да таквих пријава није било код конкурса који је објављен у 2016. 

години, није било ни организоване подршке организацијама националних мањина за 

припрему документације за учешће на конкурсима за суфинансирање медијских 

садржаја на језицима националних мањина. 

Национални савет словеначке националне мањине је у 2015. и у 2016. години активно и 

успешно сарађивао са удружењима Словенаца и појединцима у виду пружања помоћи 

за припрему пројектне документације за учешће на конкурсима за суфинансирање 

медијских садржаја на језицима националних мањина. 

 

АКТИВНОСТ: 3.7. Повећање количине садржаја на језицима националних 

мањина на јавном радио телевизијском сервису (РТС), у складу са чланом 7. 

Закона о јавним медијским сервисима и чланом 17. Закона о заштити права и 

слобода националних мањина, а у циљу остваривања права на потпуно и 

непристрасно обавештавање на језику националних мањина кроз: 

- оснивање редакције за програм на језицима националних мањина; 

- обезбеђивање информативног садржаја на језицима националних мањина (вести 

или дневник на мањинским језицима); 

- емитовање културно-образовног програма на језицима националних мањина; 

- ширење сарадње са јавним-медијским сервисима земаља које имају националне 

мањине у Србији; 

- остварити сарадњу са независним мањинским продукцијама, у складу са 

законском обавезом објављивања програмских садржаја независних продукција, 

како би се преузимао садржај на мањинским језицима. 

РОК: Континуирано, почев од I квартала 2016. године 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 
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 Радио-телевизија Србије/Радио телевизија Војводине 

 Регулаторно тело за електронске медије 

ИЗВЕШТАЈ: 

Након обезбеђивања неопходних финансијских средстава, како се наводи у извештају 

Јавног медијског сервиса Србије, РТС намерава у наредном периоду да почне са 

реализацијом Дневника на језицима националних мањина (на албанском, ромском, 

бугарском, румунском и влашком језику, а касније и на осталим мањинским језицима).  

До тада РТС наставља да емитује емисију Грађанин, као и емисију на ромском језику 

на Радио Београду. 

РТВ се у свом основном документу обавезао да даље шири језичку понуду, повећањем 

програма на језицима мањина које живе у Војводини. Tренутно се радијски и 

телевизијски програм производи на 11 језика (српски и 10 мањинских језика). У плану 

је да се број језика на којима се производи и емитује програм повећа на 14.  

Ове године је уведен нови радијски и телевизијски програм на црногорском језику. 

Тренутно се преговара о увођењу још три мањинска програма: на немачком (од октобра 

2016), на бугарском, чешком и (евентуално) на албанском језику. Зимска програмска 

шема је већ урађена са претпоставком да ће се ови језици наћи на програмској понуди 

прво радија, а затим и телевизије. 

На свим мањинским језицима се емитују информативни садржаји, и то:  

на радију: 

 дневне информативне (једна или више) емисије на мађарском, словачком, 

румунском, русинском, украјинском и ромском језику; 

 једном недељно информативне емисије на хрватском, буњевачком, македонском 

и црногорском језику; 

на телевизији:  

 дневни информативни садржаји на мађарском, словачком, румунском, 

русинском, хрватском и ромском језику; 

 једном недељно на македонском, црногорском и украјинском језику,двонедељно 

на буњевачком језику; 

Слично информативним садржајима, и културно-образовне теме су стално присутне на 

свим програмима на мањинским језицима.  

На радију на мађарском, словачком, румунском, русинском украјинском и ромском 

језику постоје специјализовани програми који се баве културом и образовањем, бар 

једном недељно.  
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Остале мањине (Македонци, Хрвати, Буњевци и Црногорци) имају једном недељно 

получасовне емисије магазинског типа, које, поред информативног садржаја, чине и 

прилози из области културе и образовања.  

На телевизији је слична структура мањинских емисија. Програми на мађарском, 

словачком, румунском, русинском и ромском језику имају специјализоване емисије о 

култури и едукацији, а осталих пет мањинских редакција поменутим темама се баве у 

оквиру емисија магазинског типа. 

РТВ има широку и традиционалну сарадњу са медијима из околних земаља који 

емитују свој програм на матерњем језику војвођанских мањина. Потписао је протокол о 

сарадњи (размени програма, образовању кадрова, заједничким пројектима и 

заједничком наступу на трећим тржиштима) са јавним медијским сервисима у 

Мађарској (МТВА), Румунији (Румунски радио, Румунска телевизија, Регионални РТВ 

центри Румуније, Радио Румунија интернационал, Радио Темишвар, Радио Клуж), 

Словачкој (Словачка РТВ), Украјини (РТВ Ужгород), Црној Гори (РТВ Црне Горе), 

Словенији ( РТВ Лендава – програм на мађарском језику).  

Као реципрочну услугу пружа им услуге обогаћивања њихових програма на српском 

језику за српску дијаспору у поменутим земљама.  

За разлику од претходних година када је о независним продукцијама на мањинским 

језицима реч, ове године је значајно повећан број спољних продукција на језицима 

националних заједница. На радију двадесетчетворочасовни програм на мађарском 

језику има шест сталних независних продукција, а увођењем најновије, седме, која се 

планира ових дана, удео независних продукција ће премашити захтеваних 10% укупног 

програмског времена. Румуни и Русини имају по четири емисије из независне 

продукције, а Словаци две.  

Поред наведеног, из спољне продукције су комплетни радијски програми на 

буњевачком, македонском и црногорском језику (свака по пола сата недељно). Слично 

је стање и на телевизији. Мађарски програм има четири получасовне емисије из спољне 

продукције, словачки програм две, а румунски једну емисију. Као независна продукција 

производи се и програм на црногорском језику.  

Чланом 51. Закона о јавним медијским сервисима («Сл. гласник РС» 83/14 и 103/15) 

прописано је да РТС и РТВ једном годишње подносе Народној скупштини, ради 

разматрања и одлучивања, а Савету Регулатора ради информисања, Извештај о раду и 

пословању за претходну годину, са извештајем независног овлашћеног ревизора. 

Регулатор израђује извештаје о раду јавних медијских сервиса на годишњем нивоу, у 

којима између осталог идентификује и време емитованог програмског садржаја на 

језицима националних мањина. Извештаји за 2015. годину су израђени и доступни су 

на званичној интернет презентацији Регулаторног тела за електронске медије 

www.rem.rs 

http://www.rem.rs/
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http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/RTS---izvestaj-za-2015.pdf 

 

АКТИВНОСТ: 3.8. Обезбеђивање видљивости програма јавних телевизијских 

сервиса на целој територији РС у оквиру система кабловских оператера. 

РОК: I квартал 2016. године 

СТАТУС: Активност је готово у потпуности реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Регулаторно тело за електронске медије 

 Министарство надлежно за информисање 

 

ИЗВЕШТАЈ: 

Одредбом члана 100. Закона о електронским медијима прописане су посебне обавезе 

оператора електронских комуникационих мрежа за дистрибуцију медијских садржаја, а 

Регулаторно тело за електронске медије, у сарадњи са регулаторним телом надлежним 

за област електронских комуникација, врши надзор и стара се о извршавању тих 

обавеза. 

Ставом 10. наведеног члана прописано је да је оператер, осим оператера мреже за 

терестричко емитовање, дужан да, без накнаде, дистрибуира и емитује основне 

програме јавног медијског сервиса у зони њиховог покривања. 

С тим у вези, Регулаторно тело за електронске медије је почетком 2016. године упутило 

захтев за доставу података свим оператерима електронских комуникационих мрежа, а 

међу којим је затражен и податак о структури програмских пакета и логичкој 

нумерацији канала. 

Увидом у достављене податке, утврђено је да сви оператери електронских 

комуникационих мрежа, у зони свог покривања, у својим понудама имају програме 

Јавне медијске установе Радио-телевизије Србије. У вези са законском обавезом 

оператера електронских комуникационих мрежа који своју делатност обављају на 

подручију Аутономне Покрајине Војводина да у својим понудама имају програме Јавне 

медијске установе Радио-телевизије Војводине, Регулаторно тело за електронске медије 

врши обраду достављених података и располагаће истим у III и IV кварталу 2016.  

 

АКТИВНОСТ: 3.9. Остваривање учешћа националних мањина приликом избора 

чланова Савета РЕМ-а и избора одговорног уредника програма на језику 

националних мањина. 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Радио-телевизија Србије/Радио-телевизија Војводине 

http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/RTS---izvestaj-za-2015.pdf
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 Регулаторно тело за електронске медије  

ИЗВЕШТАЈ: 

Чланом 113. Закона о електронским медијима (Сл. гласник РС 83/14 и 6/16 – др. закон) 

предвиђено је да чланове Савета који се бирају са листе кандидата и које предлажу 

јединствени овлашћени предлагачи из члана 9. тач. 5. (удружења филмских, сценских и 

драмских уметника и удружења композитора у Републици Србији) и тач. 7. 

(национални савети националних мањина, заједничким договором) наведеног закона, 

односно замењују два члана, изабрана на предлог одбора надлежног за културу и 

информисање Народне скупштине, по истеку њиховог мандата. 

Сходно законској процедури, надлежна служба Народне скупштине објављује јавни 

позив за предлагање кандидата за члана Савета шест месеци пре престанка мандата 

члана Савета, односно најкасније 15 дана од престанка мандата из разлога предвиђених 

чланом 15. тач. 2-4.  

Мандат члановима Савета Регулаторног тела за електронске медије, изабраним на 

предлог одбора надлежног за културу и информисање, истиче 5. маја 2017. године. 

 

АКТИВНОСТ: 3.10. Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у 

области савременог стваралаштва, област културних делатности националних 

мањина.  

РОК: Континуирано, кроз организовање годишњих конкурса 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за културу 

 Покрајински секретаријат за културу и информисање 

 Јединице локалне самоуправе  

ИЗВЕШТАЈ: 

Министарство културе и информисања – Сектор за савремено стваралаштво и 

креативне индустрије је 24. фебруара 2016. године расписало Конкурс за финансирање 

и суфинансирање пројеката из области савременог стваралаштва у Републици Србији у 

2016. години (једна од конкурсних области односила се на културне делатности 

националних мањина у Републици Србији). Рок за подношење конкурсних пријава био 

је 25. март, а Решење о додели средстава потписано је 9. маја 2016. године. 

Националним саветима националних мањина је 15. априла послат допис са молбом да 

до 29. априла 2016. године пошаљу листу препоручених пројеката, по приоритетима и 

са образложењима. 

Иако су представници мањина могли да конкуришу и у другим конкурсним областима 

(нпр. сценском стваралаштву и интерпретацији), где је професионализам основни 

конкурсни критеријум, пружена им је могућност да се пријаве и на већ поменути 

специјализовани конкурс. Тако је рецимо Народно позориште у Суботици добило 
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1.500.000,00 динара, а Позориште/Кazaliste KOSZTOLANYI DEZO, Суботица 

1.000.000,00 динара за продукцију представе мађарског аутора и представе на 

мађарском језику, док је пројекат Буњевачког културног центра из Бајмока, под 

називом Омладинска и дечија филмска радионица суфинансиран износом од 150.000,00 

динара. 

Ипак, систематизован преглед конкурсне статистике је могуће добити само на основу 

конкурса који је намењем мањинама, јер у другим конкурсима национална припадност 

не спада у конкурсне критеријуме, те Министарство не располаже овим 

информацијама. 

Конкурс за 

финансирање и 

суфинансирање 

пројеката из области 

савременог 

стваралаштва у РС у 

2016. години - 

културне делатности 

националних мањина 

укупно 

расподељена 

средства 

број 

пријављених 

број 

одобрених 

број 

одбијених 

број мањина које 

су узеле учешће 

(поред 

мултикултурних 

пројеката) 

   12.450.000,00  203 59 144 19 

 

Министарство је 24. фебруара 2016. године расписало и конкурс за финансирање и 

суфинансирање пројеката у области превођења репрезентативних дела српске 

књижевности у иностранству у 2016. години. Конкурс је био отворен до 31. марта 2016. 

године и на њега је пристигло 113 пријава. Министар културе и информисања је донео 

Решење о додели средстава 11. маја 2016. године. Следи преглед конкурсне статистике: 

ДРЖАВА из које је корисник 

средстава 

језици на које се 

преводи 

број подржаних 

пројеката 

 укупно додељено 

средстава 

Албанија албански 3 3.600,00  

Бугарска бугарски 5 9.000,00  

Грчка грчки 1 2.000,00  

Мађарска мађарски 1 1.000,00  

Македонија македонски 14 14.000,00  

Немачка немачки 1 2.000,00  

Словачка словачки 1 2.000,00  

Словенија словеначки 6 8.000,00  

Украјина украјински 5 6.000,00  

    Укупно: 47.600,00 евра 
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Србија 

италијански 

грчки 

енглески 

македонски 

немачки 

руски 

11 2.184.000,00 РСД 

 

Језици на које је превођено када су 

апликанти из Србије број подржаних пројеката укупно додељено средстава у РСД  

грчки 1  156.000,00  

македонски 1  120.000,00  

немачки 1  156.000,00  

 

Укупно: 432.000,00  

 

У I и II кварталу 2016. године исплаћен је значајан део додељених средстава и пројекти 

су почели са реализацијом, док ће највећи број њих бити реализован до краја текуће 

године. 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 

заједницама расписује конкурсе једном годишње. Конкурс за суфинансирање програма 

и пројеката у области заштите нематеријалног културног наслеђа и савременог 

уметничког стваралаштва националних мањина-националних заједница у АП 

Војводини у 2016. години био је расписан 13. априла 2016. године, а рок за предају 

пријава трајао је од 14. до 27. априла 2016. године. Конкурсом је било планирано 

суфинансирање пројеката у области заштите нематеријалног културног наслеђа 

(изворне народне игре, изворна народна песма и музика, обичаји и веровања, 

традиционални народни занати) и савременог уметничког стваралаштва (визуелних 

уметности и мултимедије, књижевно стваралаштво и издаваштво, музичко 

стваралаштво, сценско стваралаштво), који се реализују на територији АП Војводине 

и/или у виду међурегионалне сарадње. Распоређивање средстава путем јавног конкурса 

врши се на основу члана 76. Закона у култури и бесповратна су, а право учешћа имају 

сви субјекти у култури: установе културе и организације цивилног друштва. У том 

смислу, путем јавних конкурса суфинансирају се: манифестације, колоније, изложбе, 

перформанси и остали пројекти у овој области. Буџет конкурса за 2016. годину је 

5.000.000,00 динара (пет милиона динара). 

 

Секретаријат је пријављене пројекте проследио националним саветима националних 

мањина – националних заједница, ради прибављања мишљења, с обзиром на то да се 

по класификацији корисника: 

900.000,00 динара 4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти 

4.100.000,00 динара 4819 - Дотације осталим непрофитним организацијама 
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национални савети старају о спровођењу културне политике националних мањина-

националних заједница и, у складу са Законом, учествују у процесу одлучивања о 

појединим питањима у вези са својом културом. 

Комисија за избор пројеката/програма је 17. јуна 2016. године, на основу предлога 

Националних савета националних мањина разматрала укупно 175 пројеката и програма 

подносиоца пријава који су благовремено и са комплетном документацијом, у 

конкурсном року, достављени Секретаријату. Комисија је за суфинансирање у 2016. 

години предложила 99 пројекта и програма покрајинском секретару, који је 17. јуна 

2016. године донео Решење о расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање 

програма и пројеката у области заштите нематеријалног културног наслеђа и 

савременог уметничког стваралаштва националних мањина – националних заједница у 

АП Војводини у 2016. години. 

 

Национална заједница Расподела у 2016. 
Број подржаних пројеката по 

националној заједници 

МАЂАРИ 2.400.000,00 34 

СЛОВАЦИ 700.000,00 7 

ХРВАТИ 480.000,00 17 

РОМИ 100.000,00 3 

РУМУНИ 380.000,00 8 

ЦРНОГОРЦИ 90.000,00 6 

БУЊЕВЦИ 190.000,00 6 

РУСИНИ 360.000,00 6 

МАКЕДОНЦИ 90.000,00 4 

УКРАЈИНЦИ 70.000,00 1 

НЕМЦИ 50.000,00 1 

СЛОВЕНЦИ 15.000,00 1 

БУГАРИ 15.000,00 1 

ЈЕВРЕЈИ 15.000,00 1 

ЧЕСИ 15.000,00 1 

АШКАЛИЈЕ 15.000,00 1 

ГРЦИ 15.000,00 1 

УКУПНО 
5.000.000,00 99 
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С обзиром на то да је Решење о расподели донето јуна месеца, извршење тече по плану 

и у коректном року. 

Програмска 

активност: 
ПЛАН 2016. 

квартал 

јануар-

септембар 

извршење на 

дан 

19.08.2016. 

расположиво у 

кварталу јул-

септембар 

остатак 

средства од 

годишњег 

плана 

Унапређење и 

заштита људских и 

мањинских права и 

слобода 

5.000.000,00 3.250.000,00 1.976.000,00 1.274.000,00 3.224.000,00 

 

Заводи за културу војвођанских Мађара, Словака, Румуна, Русина и Хрвата 

Од 2008. години почели су с радом заводи за културу пет националних мањина 

Војводине: војвођанских Мађара, Словака, Румуна, Русина и Хрвата. Ове заводе 

основала је Скупштина Аутономне Покрајине Војводине заједно са националним 

саветом ових националних заједница Одлуком о оснивању Завода за културу 

војвођанских Мађара, Словака, Румуна, Русина и Хрвата (Службени лист АПВ, број 

7/08), ради очувања, унапређења и развоја културе ових националних заједница. 

Оснивање и подстицање делатности завода за културу војвођанских Мађара, Словака, 

Румуна, Русина и Хрвата сведочи о залагању за очување мултикултурног идентитета 

Војводине, за плурализам у култури и отворено друштво. 

Реализованим пројектима научних, стручних, развојних и примењених истраживања у 

области културе, уметности и науке, као и организовањем културно-уметничких 

програма, ови заводи већ су дали значајан допринос неговању и очувању националног 

идентитета и културе припадника различитих нација које живе у Војводини, а, 

истовремено, допринели богаћењу и развијању мултикултуралности у Војводини, као и 

доступности богатства тих култура свим грађанима. 

Средства за финансирање завода за културу војвођанских Мађара, Словака, Румуна, 

Русина и Хрвата обезбеђују се из буџета Аутономне Покрајине Војводине, у складу са 

законом којим се уређује систем буџетског финансирања и Одлуком о буџету 

Аутономне Покрајине Војводине. 

Средства су намењена за суфинансирање рада и програмске делатности завода ради 

очувања, унапређења и развоја културе ових националних заједница. Средства се 

користе у складу са Програмом рада и Финансијским планом завода, који се достављају 

Секретаријату. 

Секретаријат распоређује укупно расположива средстава свим заводима основаним на 

територији Војводине, према годишњим плановима и програмима рада завода, и то на 

основу следећих критеријума:  



  

53 

 

 бројности националне заједнице 

 број установа, удружења и других институција у области културе поједине 

националне заједнице 

 садржина и обим планова и програма рада завода 

 садржина и обим делатности завода 

Од укупно распоређених средстава, заводи намењују највише до 50% средстава за 

расходе за запослене, материјалне трошкове, основна средства и текуће поправке и 

одржавања. 

Секретаријат преноси додељена средства на рачуне завода квартално, у складу са 

динамиком прилива средстава у буџет Аутономне Покрајине Војводине. 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 

заједницама у 2016. години склопио је уговоре за суфинансирање рада и програмске 

делатности завода, а ради очувања, унапређења и развоја културе ових националних 

заједница у периоду 1. јануар - 31. децембар 2016. године у укупном износу од 

45.000.000,00 динара, а у складу са Програмом рада и Финансијским планом завода. 

Финансирање Завода у 2016. години ( I и II квартал) 

Ред. 

број 

Назив корисника Укупно динара Укупно исплаћено 

за I и II квартал 

1. Завод за културу војвођанских Мађара 13.230.000,00 6.218.000,00 

2. Завод за културу војвођанских Словака 8.820.000,00 4.145.000,00 

3. Завод за културу војвођанских Хрвата 8.820.000,00 4.146.000,00 

4. Завод за културу војвођанских Румуна 8.300.000,00 3.901.000,00 

5. Завод за културу војвођанских Русина 5.830.000,00 2.740.000,00 

 УКУПНО: 45.000.000,00  21.150.000,00  

 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 

заједницама спровео је у 2015. години Конкурс за суфинансирање издавачке 

делатности на језицима националних мањина-заједница у АП Војводини, који је био 

објављен 4. октобра 2014. године и трајао је до 3. новембра 2014. године. Конкурсом је 

било планирано суфинансирање објављивања првих издања књига од значаја за 

културу и уметност у АП Војводини на језицима националних мањина, превода 

значајних књига са страних језика на језике националних мањина, превода значајних 

дела са језика националних мањина на светске језике, са српског језика на језике 

националних мањина, са језика националних мањина на српски језик, са неког од језика 

националних мањина на неки други језик националних мањина - из следећих области: 

роман, приповедачка проза, поезија, књижевност за децу (изузев сликовница и 

уџбеника) есејистика, уметничка критика, драма, уметничке монографије, дела из 

историје уметности и дела из хуманистичких и друштвених наука. Суфинансирање 
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објављивања часописа који су од посебног значаја за културу и уметност у АП 

Војводини на језицима националних мањина - часописа за културу, књижевност и 

уметност, часописа за омладину и часописа за децу који излазе у штампаној и 

електронској форми. Средства се распоређују путем јавног конкурса и бесповратна су, 

а право учешћа имају правна лица и предузетници чије је седиште на територији АП 

Војводине, коjа су регистрована за бављење издавачком делатношћу, као и правна лица 

чија је претежна делатност култура. Буџет конкурса за 2015. годину првобитно је био 

планиран у износу од 14.295.000,00 динара, али је након ребаланса буџета и умањења 

средстава износио 11.211.625,00 динара. 

  

Секретаријат је пријављене пројекте проследио националним саветима националних 

мањина-националних заједница ради прибављања мишљења, с обзиром на то да се 

национални савети старају о спровођењу културне политике националних мањина-

националних заједница и, у складу са Законом, учествују у процесу одлучивања о 

појединим питањима у вези са својом културом. 

Комисија за избор пројеката/програма је у 2015. години разматрала укупно 127 

пројеката (првих издања књига и издања часописа) подносилаца пријава који су 

конкурисали благовремено, са комплетном документацијом и у конкурсном року. На 

основу критеријума предвиђених Правилником и текстом конкурса, на основу предлога 

националних савета националних мањина-заједница, ценећи значај пројеката, 

постојање других извора суфинансирања пројеката, Комисија је предложила 

покрајинском секретару 53 књиге и 28 часописа за суфинансирање у 2015. години. 

Покрајински секретар је на основу предложеног донео Одлуку о расподели средстава 

по Конкурсу за суфинансирање издавачке делатности на језицима националних 

мањина-заједница у АП Војводини у 2015. години. 

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне Покрајине 

Војводине за 2015. годину – октобар, услед смањеног прилива средства у буџет АП 

Војводине, Секретаријат је, сходно упутствима Покрајинског секретаријата за 

финансије за израду ребаланса буџета, умањио део средстава одобрен за реализацију 

пројеката и програма по свим конкурсима, па и по Конкурсу за суфинансирање 

издавачке делатности на језицима националних мањина-заједница у АП Војводини у 

2015. години. 

Расподела средстава по националним мањинама: 

по класификацији корисника: 

7.249.125,00 4511 - Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 

2.793.750,00 4541 - Текуће субвенције приватним предузећима 

1.168.750,00 4819 - Дотације осталим непрофитним организацијама 
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Национална заједница планирана расподела у 2015 . 
коначна расподела 

након умањења буџета 

МАЂАРИ 975.000,00 731.250,00 

СЛОВАЦИ 3.220.000,00 2.602.500,00 

РУМУНИ 2.940.000,00 2.285.375,00 

РУСИНИ 3.340.000,00 2.652.500,00 

ХРВАТИ 2.395.000,00 1.871.250,00 

БУЊЕВЦИ 775.000,00 581.250,00 

РОМИ 250.000,00 187.500,00 

МАКЕДОНЦИ 250.000,00 187.500,00 

УКРАЈИНЦИ 150.000,00 112.500,00 

УКУПНО 14.295.000,00 11.211.625,00 

 

Конкурс за суфинансирање издавачке делатности на језицима националних мањина-

заједница у АП Војводини у 2016. години биће расписан до краја године. 

Издавачки завод Форум – Forum Könyvkiadó Intézet у Новом Саду основала је 

Аутономна Покрајина Војводина, заједно с Националним саветом мађарске националне 

мањине, Одлуком о оснивању Издавачког завода Форум – Forum Könyvkiadó Intézet 

(Службени лист АПВ, број 7/08), ради очувања, унапређивања и развоја издавачке 

делатности војвођанских Мађара. 

Усвајањем Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине 

за 2016. годину, усвојени су и трошкови и расходи за област културе, а у овим 

расходима садржани су и трошкови за програме Издавачког завода, који афирмише 

издавачку делатност на мађарском језику у Војводини и има ширу друштвену подршку. 

Издавачки завод у 2016. години планирао је укупне приходе од 28.531.365,00 динара, 

од чега су приходи из буџета АП Војводине 15.737.465,00 динара. 

Планом и програмом рада Издавачког завода за 2016. годину предвиђено је издавање 

укупно 33 наслова нових књига (28 књига у штампаној, а пет књига у електронској 

форми), четири наслова у којима би поменути завод био суиздавач, три поновљена 

издања и два наслова часописа. 

План и програм рада Издавачког завода за 2016. годину сачињен је у сарадњи с 

Националним саветом мађарске националне мањине и у складу с циљевима и задацима 

у области издаваштва утврђеним у Културној стратегији за период 2012–2018. године, 
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коју је усвојио Национални савет мађарске националне мањине, у новембру 2011. 

године. 

 

АКТИВНОСТ: 3.11. Подстицање набавке књига на језицима националних 

мањина из области савременог стваралаштва. 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Национални савети националних мањина 

 Систем јавних библиотека на териториоји РС са Народном 

библиотеком Србије као матичном установом и издавачке куће 

 Министарство надлежно за културу  

ИЗВЕШТАЈ: 

Конкурс за откуп публикација за 2016. годину био је отворен од 26. фебруара до 28. 

марта 2016. године, а приспела документација је, у складу са установљеном праксом, 

послата и националним саветима националних мањина на мишљење. Савети су имали 

прилику да до 26. маја 2016. године доставе листу својих приоритета. Као и до сада, 

конкурс је реализован у сарадњи са Народном библиотеком Србије. Решење министра о 

додели средстава издавачима, дистрибутерима и ауторима који самостално издају своје 

књиге донето је 13. маја 2016. године и њиме је распоређено 87.428.881,18 динара. 

У складу са активностима планираним Акционим планом за остваривање права 

националних мањина, Министарство је ревидирало формулар за пријаву на Конкурс за 

откуп публикација за 2016. годину. Наиме, образац 2, којим се од издавача траже 

информације о публикацијама са којима конкурише, сада садржи нову рубрику - 

језик/национална мањина, што омогућава добијање нових и прецизнијих информација у 

вези са откупљеним делима.  

Услед повећаног обима посла након доношења Решења, Народна библиотека Србије, 

као сарадник Министарства, није била у могућности да заврши анализу конкурсне 

документације у вези са новоуведеном рубриком која је планира да буде спроведена до 

краја текуће године. 

Учешћем председника Националног савета мађарске националне мањине и 

председнице Одбора за културу Савета на седници Мреже мађарских библиотека 

СПОНА, одржаној 16. маја 2016. године у Сенти, остварена је сарадња у овој области. 

Овом приликом библиотеке су информисане о начину учешћа на конкурсима ради 

набавке књига на мађарском језику (посебно стручне литературе, белетристике, 

светских бестселера) ради очувања сразмерности језика библиотечког фонда матерњем 

језику становништва, као и размена најбољих пракси. 
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IV СЛОБОДА ВЕРОИСПОВЕСТИ 

АКТИВНОСТ: 4.1. Спровођење упоредно правне експертске анализе у погледу 

регулисања положаја цркава и верских заједница у циљу утврђивања 

специфичних критеријума на основу најбољих пракси држава чланица Европске 

Уније у региону (нпр. Румунија, Хрватска, Словенија, Мађарска) и примене 

решења која су прихваћена у региону. 

- веза са АП ПГ 23 активност 3.4.1.1. 

РОК: IV квартал 2015. године 

СТАТУС: Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa.  

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Управа за сарадњу са црквама и верским заједницама 

ИЗВЕШТАЈ: 

Упоредно-правна анализа о црквама и верским заједницама је спроведена, извор 

Извештај АП 23
6
. 

 

АКТИВНОСТ: 4.2. Спровођење препорука произашлих из анализе најбољих 

пракси држава чланица Европске уније у региону у погледу регулисања положаја 

цркава и верских заједница. 

РОК: Континуирано почев од IV квартала 2015. године 

СТАТУС: Извештај институције не садржи податке о спровођењу активности. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Управа за сарадњу са црквама и верским заједницама 

 Влада 

 Народна скупштина 

 

АКТИВНОСТ: 4.3. Подстицање интензивног дијалога, уз поштовање принципа 

одвојености државе и цркве, између представника Српске православне цркве и 

Румунске православне цркве у циљу проналажења прагматичног решења која ће 

олакшати приступ националних мањина верским обредима на језицима 

националних мањина. 

РОК: Континуирано почев од IV квартала 2015. године 

СТАТУС: Aктивнoст се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Влада 

ИЗВЕШТАЈ: 

                                                           
6
 Видети Први извештај о спровођењу Акционог плана за поглавље 23, активност 3.4.1.1, 

http://www.mpravde.gov.rs/tekst/13178/izvestaj-br-1-22016-o-sprovodjenju-akcionog-plana-za-poglavlje-

23.php  

http://www.mpravde.gov.rs/tekst/13178/izvestaj-br-1-22016-o-sprovodjenju-akcionog-plana-za-poglavlje-23.php
http://www.mpravde.gov.rs/tekst/13178/izvestaj-br-1-22016-o-sprovodjenju-akcionog-plana-za-poglavlje-23.php
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У прва два квартала 2016. године одржани су састанци српског дела Међувладине 

мешовите комисије Србије и Румуније за националне мањине (2. марта), два припремна 

састанка српског дела Међувладине мешовите комисије Мађарске и Србије за 

националне мањине (28. и 31. марта), као и Пета седница Међувладине мешовите 

комисије Мађарске и Србије за националне мањине (4. априла). У расправама током 

сусрета, полазећи од надлежности и овлашћења Управе за сарадњу с црквама и верским 

заједницама, изнета су одређена појашњења и смернице:  

У случају питања проблема неканонског деловања Румунске православне цркве у 

Источној Србији (Тимочкој крајини), Управа истиче да полазни оквир за његово 

разматрање и решавање треба да представља покренути дијалог Српске православне 

(СПЦ) и Румунске православне цркве (РПЦ), у контексту одржаног Свеправославног 

сабора на Криту у јуну 2016. године. Делегација СПЦ желела је да се читаво питање 

уврсти у дневни ред и званично размотри на овом скупу, али се то није догодило услед 

ставова Цариградске Патријаршије и Патријарха румунског Господина Данила. 

Разматрајући садржај 2. поглавља предлога Записника са састанка српског дела 

Мешовите комисије Србије и Румуније за националне мањине од 2. марта 2016. године, 

који се тиче цркава и верских заједница, Управа истиче да тражено проширивање 

надлежности Епископије Дакија Феликс РПЦ на читаву територију Републике Србије 

може бити само резултат евентуалног споразума до кога дођу СПЦ и РПЦ кроз 

непосредни дијалог. Напредак самог међуцрквеног дијалога условљен је, пак, 

престанком кршења канонског поретка СПЦ у источној Србији од стране РПЦ, које се 

огледа у упадима појединих епископа и свештеника РПЦ на канонску територију СПЦ 

без одобрења надлежних епископа СПЦ, а које прати изражена националистичка 

пропаганда по којој су Власи Румуни. Република Србија због свега искрено подстиче 

напредак међуцрквеног дијалога. У случају захтева румунске стране да јој се омогући 

потпуно остваривање права на верску службу на матерњем језику на читавој 

територији Србије, конкретне чињенице са подручја северног Баната, где живи око 25-

30 хиљада припадника Румунске националне мањине, показују да се богослужење тамо 

врши и на румунском језику. Треба имати на уму да СПЦ показује делатну спремност 

да и на подручју источне Србије, у зависности од потреба, богослужења такође врши и 

на румунском језику и језику свих присутних националних мањина, односно етничких 

група. Румунска страна тражила је и изградњу додатних објеката за верску службу, 

али се она може изводити једино у складу са законима и тематским прописима 

Републике Србије, а на основу претходно добијене дозволе. У том контексту није 

прихватљива употреба објеката предвиђених за друге намене у верске сврхе. Коначно, 

решавање питања мањка броја румунских свештеника за вернике РПЦ у Војводини 

налази се у искључивој надлежности њене Епархије Дакија-Феликс, без потребе и 

могућности мешања органа Републике Србије. 
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V УПОТРЕБА ЈЕЗИКА И ПИСМА 

АКТИВНОСТ: 5.1. Унапређење начина рада органа јединица локалне самоуправе 

на целој територији Републике Србије без обзира на то који је језик у службеној 

употреби у јединици локалне самоуправе (општинских и градских управа) у 

вршењу поверених послова уписа одређеног личног имена у матичне књиге на 

језику и писму припадника националне мањине у складу са законом. 

- веза са АП ПГ 23 активност 3.8.1.25 

РОК: Израда - IV квартал 2015. године 

СТАТУС: Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове државне управе 

ИЗВЕШТАЈ: 

Инструкција о начину уписа личног имена припадника националне мањине у матичне 

књиге припремљена је и достављена свим јединицама локалне самоуправе који 

извршавају поверене послове матичних књига. Инструкцијом се усмерава начин рада у 

вези са уписом личног имена припадника националне мањине без обзира на место 

уписа одређене чињенице у матичне књиге, односно да ли се тај податак уписује 

приликом основног уписа у матичну књигу или накнадном упису.  

Такође, достављен је пример Обавештења о поступку и начину уписа личног имена 

припадника националне мањине у матичне књиге ради истицања на огласним таблама 

свих матичних подручја градова, односно општина за које се воде матичне књиге. У 

јединицама локалне самоуправе у којима је статутом утврђено да је у службеној 

употреби језик припадника националне мањине тражено је истицање обавештења и на 

језику и писму националне мањине.  

 

АКТИВНОСТ: 5.2. Обука матичара и заменика матичара у вези са применом 

закона и других прописа који уређују начин уписа личног имена припадника 

националних мањина у матичне књиге на језику и писму припадника националне 

мањине. 

- веза са АП ПГ 23 активност 3.8.1.27 

РОК: IV квартал 2015. године 

СТАТУС: Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове државне управе 

ИЗВЕШТАЈ: 

У складу са утврђеним Планом обука у 2015. години, а у вези са применом закона и 

других прописа који уређују начин уписа личног имена припадника националних 

мањина у матичне књиге на језику и писму националне мањине, одржане су обуке 

матичара и заменика матичара који воде матичне књиге у свим органима управе којима 

су поверени послови матичних књига. Организовано је укупно осам обука (у Нишу, 
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Београду, Пироту, Златибору, Новом Саду и Суботици по једна обука и Београду две 

обуке). Овим обукама присуствовало је укупно 335 матичара и заменика матичара. 

 

АКТИВНОСТ: 5.3. Појачан надзор над остваривањем права припадника 

националних мањина у вези са уписом личног имена на језику и писму 

националне мањине у матичне књиге. 

РОК: Континуирана активност 

СТАТУС: Aктивнoст се успешно рeaлизује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове државне управе 

 Управни инспекторат 

ИЗВЕШТАЈ: 

Укупан број наложених мера које се односе само на упис личног имена припадника 

националне мањине у матичне књиге на писму националне мањине је четири, а укупан 

број реализованих мера је три. 

 

АКТИВНОСТ: 5.4. Обезбеђивање и расподела средстава органима и 

организацијама на територији локалних самоуправа у којима је у службеној 

употреби барем један језик националне мањине, ради унапређивања остваривања 

права на службену употребу језика и писама, и то у буџету РС за локалне 

самоуправе ван АП Војводине, а у буџету АП Војводине за локалне самоуправе у 

АП Војводини, као и у буџетима локалних самоуправа за њихову територију, кроз 

директну расподелу буџетских средстава и расписивање и реализацију конкурса. 

РОК за конкурсе:  Континуирано, почев од 2017. године 

За директна буџетска средства: од 2017. године 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове државне управе и локалне 

самоуправе 

 АПВ – Покрајински секретаријат за финансије 

 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине – националне заједнице 

 Јединице локалне самоуправе 

ИЗВЕШТАЈ: 

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава органима и 

организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних 

мањина-националних заједница („Службени лист АПВ“, број 14/2015), Покрајински 

секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне 

заједнице у току 2015. године расписао је један конкурс за финансирање, односно 

учешће у финансирању: 
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- оспособљавања запослених у органима и организацијама да се користе 

језиком националне мањине-националне заједнице који је у службеној 

употреби, нарочито запослених на радним местима на којима се остварује 

контакт са странкама (учешћем на курсевима, семинарима и другим 

начинима организованим у ту сврху) и за развој система електронске управе 

за рад у условима вишејезичности; 

- трошкова израде и постављања табли с називом органа и организација, 

називом насељених места и других географских назива на путним правцима, 

називом улица и тргова, као и других обавештења и упозорења за јавност 

исписаних и на језицима националних мањина – националних заједница који 

су у службеној употреби у општини, граду или насељеном месту и за 

штампање двојезичких или вишејезичких образаца, службених гласила и 

других јавних публикација. 

Право учешћа на конкурсу су имали: органи града и општине на територији АП 

Војводине у којима је статутом утврђена службена употреба језика и писама 

националних мањина на целој територији града, општине или појединим насељеним 

местима на њиховој територији; месне самоуправе на територији градова и општина; 

други органи, организације, службе и установе на територији градова и општина. 

Висина средстава за расподелу утврђена је на основу следећих критеријума: број језика 

и писама који су у службеној употреби на целој територији града, општине или 

насељеног места; процентуално учешће припадника националних мањина чији су 

језици и писма у службеној употреби у укупном броју становништва; укупни 

материјални трошкови потребни за реализацију пројеката; постојање и других извора 

финансирања пројекта; континуитет у финансирању пројекта од стране Секретаријата. 

Конкурс је био расписан од 13. маја до 15. јуна 2015. године на износ од 9.500.000,00 

динара, који је према претходно наведеним критеријумима распоређен на 98 органа и 

организација, корисника буџетских средстава, у чијем раду су у службеној употреби 

језици и писма националних мањина. Укупно је поднето 166 пријава на Конкурс, од 

којих четири пријаве нису узете у разматрање јер се нису односиле на конкурсом 

предвиђене намене, четири јер подносиоци не потпадају под круг субјеката који имају 

право учешћа на конкурсу, а једна јер је била непотпуна. Резултати наведеног конкурса 

објављени су на интернет презентацији Покрајинског секретаријата за образовање, 

прописе, управу и националне мањине - националне заједнице. 

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава органима и 

организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних 

мањина – националних заједница („Службени лист АПВ“, број 14/2015), Покрајински 

секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне 
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заједнице је у току 2016. године расписао један конкурс за финансирање односно 

учешће у финансирању: 

- оспособљавања запослених у органима и организацијама, да се користе 

језиком националне мањине – националне заједнице који је у службеној 

употреби, нарочито запослених на радним местима на којима се остварује 

контакт са странкама (учешћем на курсевима, семинарима и другим 

начинима организованим у ту сврху) и за развој система електронске управе 

за рад у условима вишејезичности; 

- трошкова израде и постављања табли с називом органа и организација, 

називом насељених места и других географских назива на путним правцима, 

називом улица и тргова, као и других обавештења и упозорења за јавност 

исписаних и на језицима националних мањина – националних заједница који 

су у службеној употреби у општини, граду или насељеном месту и за 

штампање двојезичких или вишејезичких образаца, службених гласила и 

других јавних публикација. 

Право учешћа на конкурсу су имали: органи града и општине на територији АП 

Војводине, у којима је статутом утврђена службена употреба језика и писама 

националних мањина на целој територији града, општине или појединим насељеним 

местима на њиховој територији; месне самоуправе на територији градова и општина; 

други органи, организације, службе и установе на територији градова и општина. 

Висина средстава за расподелу утврђена је на основу следећих критеријума: број језика 

и писама који су у службеној употреби на целој територији града, општине или 

насељеног места; процентуално учешће припадника националних мањина чији су 

језици и писма у службеној употреби у укупном броју становништва; укупни 

материјални трошкови потребни за реализацију пројеката; постојање и других извора 

финансирања пројекта; континуитет у финансирању пројекта од стране Секретаријата. 

Конкурс је расписан од 7. до 31. марта 2016. године, на износ од 3.178.264,00 динара, 

који је према претходно наведеним критеријумима распоређен на 43 органа и 

организација, корисника буџетских средстава, у чијем раду су у службеној употреби 

језици и писма националних мањина. Укупно је поднето 120 пријава на Конкурс, од 

којих пет пријава није узето у разматрање, јер се нису односиле на конкурсом 

предвиђене намене, а две јер подносиоци не потпадају под круг субјеката који имају 

право учешћа на конкурсу. Резултати наведеног конкурса објављени су на интернет 

презентацији Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице.  

 

АКТИВНОСТ: 5.5. Подстицање на флексибилну примену увођења мањинских 

језика у службену употребу у подручјима где традиционално живе националне 
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мањине, у складу са чланом 11. став 1. Закона о службеној употреби језика и 

писама и обезбеђивање средстава за финансирање ових активности из буџета. 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Извештај надлежне институције није достављен. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Јединице локалне самоуправе – Савети за међунационалне односе 

 

АКТИВНОСТ: 5.7. Подизање свести припадника националних мањина у погледу 

остваривања права на употребу мањинских језика у контактима са локалним 

органима и другим надлежним органима јавне власти у срединама у којима живе 

националне мањине кроз: 

- дужност надлежног органа да обавести странку о праву на употребу језика и 

писма националне мањине, 

- објављивање на огласној табли информација о праву на употребу језика и писма 

националне мањине, 

- спровођење кампање о праву на употребу језика и писма националне мањине. 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Извештај надлежне институције није достављен. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Јединице локалне самоуправе 

 Органи јавне власти 

 Савети за међунационалне односе 

 

АКТИВНОСТ: 5.12. Јачање превентивне улоге новчане казне кроз прецизније 

прописивање прекршаја за које се изриче новчана казна и делотворније 

кажњавање кршења одредаба Закона о службеној употреби језика и писама. 

РОК: I квартал 2017. године 

СТАТУС: Активност је делимично реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Републички секретаријат за законодавство 

 Министарство надлежно за послове државне управе 

 Министарство надлежно за послове правде 

 Остала министарства која врше надзор над применом закона 

ИЗВЕШТАЈ: 

Предлози за уређивање предметних питања дати су у преднацрту закона о изменама и 

допунама Закона о службеној употреби језика и писама који је упућен Министарству 

државне управе и локалне самоуправе ради даљег усаглашавања. 
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АКТИВНОСТ: 5.13. Објављивање прописа на језицима националних мањина у 

складу са Европском повељом Савета Европе о регионалним или мањинским 

језицима. 

РОК: I квартал 2017. године 

СТАТУС: Активност је делимично реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Републички секретаријат за законодавство 

 Министарство надлежно за послове државне управе 

ИЗВЕШТАЈ: 

Предлози за уређивање предметних питања дати су у оквиру предлога које је 

Секретаријат за законодавство упутио у два наврата Радној групи Министарства 

државне управе и локалне самоуправе, образованој у циљу израде текста нацрта закона 

о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина. 

Предлог који је сада предмет разматрања упућен је Радној групи у марту 2016. године. 
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VI ОБРАЗОВАЊЕ 

 

АКТИВНОСТ: 6.1. Спровођење анализе која обухвата: 

- упоредно правну анализу о моделима образовања на језицима националних 

мањина у ЕУ 

- анализу постојећег стања у Републици Србији 

- препоруке за увођење нових модела. 

РОК: До III квартала 2016. године 

СТАТУС: Aктивнoст се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за просвету 

 Национални просветни савет 

 Завод за унапређивање образовања и васпитања 

 Покрајински секретаријат за образовање 

 Педагошки завод Војводине 

 Национални савети националних мањина 

ИЗВЕШТАЈ: 

Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја је започело анализу постојећег 

стања у Републици Србији на основу портала отворених података 

http://opendata.mpn.gov.rs/. Након другог уписног круга у установе средњег образовања 

и васпитања, Министарство ће своју анализу доставити на увид јавности и дати, на 

основу ње, препоруке за увођење нових модела образовања ученика припадника 

националних мањина у Републици Србији. 

Поштујући законско право припадника националних мањина да образовање стичу на 

српском језику, на свом матерњем језику или двојезички, а на основу њиховог 

опредељења, у образовно-васпитним установама на територији Аутономне Покрајине 

Војводине наставни рад се реализује на укупно 11 мањинских језика, од тога комплетна 

настава на пет (мађарски, словачки, румунски, русински, хрватски), а изучавање 

матерњег језика са елементима националне културе још на шест језика/говора 

(украјински, бугарски, македонски, чешки, ромски језик и буњевачки говор). 

Уколико се за школовање на матерњем језику изјасни мањи број ученика, за 

формирање одељења за мање од 15 ученика Покрајински секретаријат даје сагласност 

уз претходно прибављено мишљење националног савета националне мањине. 

У школској 2015/16. години, на територији АП Војводине од 466 редовних основих и 

средњих школа, у 20 (4,29%) се настава реализује искључиво на једном од мањинских 

језика, а у 138 (29,61%) школа, поред српског језика, настава се реализује још на једном 

или два мањинска језика. Укупно у 158 школа (33,90%, поред српског наставног језика, 

постоји и неки од мањинских језика. 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ:  

http://opendata.mpn.gov.rs/
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У школској 2015/2016. години, од укупно 345 редовних обавезних основних школа (у 

АП Војводини), настава се изводи: 

- само на једном језику у 248 школа (71.88%) 

 на српском језику – у 230 школa или 66.67% од укупног броја редовних обавезних 

основних школа; 

 на мађарском језику – у осам (8) школа или 2.32% од укупног броја редовних 

обавезних основних школа; 

 на словачком језику – у пет (5) школа или 1.45% од укупног броја редовних 

обавезних основних школа; 

 на румунском језику – у четири (4) школе или 1.16% од укупног броја редовних 

обавезних основних школа; 

 на русинском језику – у једној (1) школи или 0.29% од укупног броја редовних 

обавезних основних школа. 

- на два језика у 95 основних школа (27.54%)  

 на српском и мађарском језику настава се изводи у 65 школа или 18.84% од 

укупног броја основних школа; 

 на српском и словачком језику настава се изводи у 11 школа или 3.19% од укупног 

броја основних школа; 

 на српском и румунском језику настава се изводи у 12 школа или 3.48% од укупног 

броја основних школа; 

 на српском и русинском језику настава се остварује у две (2) школе или 0.58% од 

укупног броја основних школа; 

 на српском и хрватском језику настава се остварује у пет (5) школа или 1.45% од 

укупног броја основних школа. 

- на три језика у две основне школе (0.58%)  

 на српском, мађарском и румунском језику у једној (1) основној школи у 

Пландишту; 

 на српском, мађарском и словачком језику у једној (1) основној школи, у месту 

Бело Блато, на територији града Зрењанина. 

Заступљеност наставних језика према броју ученика, броју одељења и броју редовних основних школа у 

школској 2015/16. години у АП Војводини 

Наставни 

језик 

Број ученика Број одељења Број школа 

∑ % Некомбинованих Комбинованих ∑ % 

српски 130.547 87,92 6.168 164 327 94,78 

мађарски 13.680 9,21 866 37 75 21,74 

словачки 2.728 1,84 149 14 17 4,93 

румунски 874 0,59 70 20 17 4,93 

русински 412 0,28 29 0 3 0,87 
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хрватски 242 0,16 27 5 5 1,45 

укупно 148.483 100,00 7.309 240 345 100,00 

 

Број ученика у редовним основним школама по разредима и наставним језицима у школској 2015/16. 

години у АП Војводини 

Наставни 

језик 

БРОЈ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА 
Укупно 

I II III IV V VI VII VIII 

српски 15.852 15.588 16.116 16.464 17.038 17.249 16.259 15.981 130.547 

мађарски 1.550 1.536 1.705 1.703 1.846 1.814 1.840 1.686 13.680 

словачки 321 337 327 339 314 361 353 376 2.728 

румунски 117 106 109 115 101 100 120 106 874 

русински 47 31 50 42 54 74 63 51 412 

хрватски 28 22 27 31 31 30 42 31 242 

укупно 
17.915 17.620 18.334 18.694 19.384 19.628 18.677 18.231 148.483 

12,07% 11,87% 12,35% 12,59% 13,05% 13,22% 12,58% 12,28% 100,00% 

 

Делатност основног образовања и васпитања према наставним језицима и броју ученика/полазника у 

школској 2015/16. години у АП Војводини 

Наставни 

језик 

ДЕЛАТНОСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

Образовање 

ученика са 

сметњама у 

развоју 

Основно музичко 

образовање 

Основно балетско 

образовање 

Школе за основно 

образовање 

одраслих 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 

српски 1.383 75,66 5.835 85,39 427 100,00 1.463 94,20 

мађарски 415 22,70 998 14,61   0,00 90 5,80 

словачки 25 1,37   0,00   0,00   0,00 

румунски   0,00   0,00   0,00   0,00 

русински 5 0,27   0,00   0,00   0,00 

хрватски   0,00   0,00   0,00   0,00 

укупно 1.828 100,00 6.833 100,00 427 100,00 1.553 100,00 

 

Број ученика према наставним језицима у редовним обавезним основним школама: 

 Наставом на српском језику обухваћено је 130.547 (87.92%) ученика, што је за 

1.099 ученика или 0.83% мање него претходне школске године;  

 Наставом на мађарском језику обухваћено је 13.680 (9.21%) ученика, што је за 628 

ученика или 4.39% мање него претходне школске године; 

 Наставом на словачком језику обухваћено је 2.728 (1.84%) ученика, што је за 76 

ученикa или 2.71% мање него претходне године. 

 Наставом на румунском језику обухваћено је 874 (0.59%) ученика, што је за 47 

ученика или 5.10% мање него претходне школске године. 

 Наставом на русинском језику обухваћено је 412 (0.28%) ученика, што је за 31 

ученик или 6.98% мање него претходне школске године. 

 Наставом на хрватскм језику обухваћено је 242 (0.16%) ученика, што је за два (2) 

ученика или 0.82% мање него претходне школске године. 
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Изучавање матерњег језика/говора са елементима националне културе у школској 

2015/16. години. 

Матерњи језик/говор са елементима националне културе у редовним обавезним основним школама на 

територији АП Војводине 

Редни 

број 

Матерњи језик/говор са 

елементима националне 

културе 

Број ученика 
Број основних 

школа 

Број јединица 

локалне 

самоуправе 

1. мађарски 2.659 61 23 

2. ромски 1.065 40 16 

3. словачки 692 35 11 

4. хрватски 459 14 6 

5. русински 356 21 7 

6. буњевачки 346 11 2 

7. румунски 300 12 9 

8. украјински 106 7 5 

9. чешки 63 4 2 

10. македонски 24 1 1 

11. бугарски 12 1 1 

 

У односу на претходну школску годину, повећан је број ученика који уче: 

 Мађарски језик са елементима националне културе – за 55 или 2.11%; 

 Ромски језик са елементима националне културе – за 87 ученика или 8.90%; 

 Словачки језик са елементима националне културе – за 71 ученик или 11.43%; 

 Русински језик са елементима националне културе – за 30 ученика или 9.02%; 

 Хрватски језик са елементима националне културе – за 29 ученика или 6.74%; 

 Буњевачки говор са елементима националне културе – за 69 ученика или 24.91%; 

 Чешки језик са елементима националне културе – за 11 ученика или 21.51%; 

 Бугарски језик са елементима националне културе – за три (3) ученика или 

33.33%. 

У односу на претходну школску годину, смањен је број ученика који уче: 

 Румунски језик са елементима националне културе – за 17 ученика или 5.36%; 

 Украјински језик са елементима националне културе – за пет (5) ученика или 

4.50%; 

 Македонски језик са елементима националне културе – за пет (5) ученика или 

17.24%. 
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СРЕДЊЕ ШКОЛЕ: 

У школској 2015/16. години, на територији АП Војводине, у 40 локалних самоуправа 

(од укупно 45), то јест у 34 општине и шест градова, постоји 121 редовна средња 

школа: 25 гимназија (21 општа и четири специјализоване – две за обдарене ученике у 

математичкој гимназији на српском и мађарском језику и две за обдарене ученике у 

филолошкој гимназији на српском и мађарском језику), 75 стручних школа, 11 

мешовитих школа и десет уметничких школа.  

Настава на језицима националних мањина-националних заједница организована је у 43 

средње школе, са седиштем у 17 локалних самоуправа: 

- у 12 гимназија (у девет на мађарском језику, у две на словачком језику, у 

једној на румунском језику, а у једној од гимназија и на хрватском језику); 

- у 27 стручних школа (у једној на румунском језику и у 26 на мађарском језику, 

од којих у једној школи, поред мађарског језика, настава се одвија и на 

словачком, односно хрватском наставном језику); 

- у две мешовите школе (у једној на мађарском језику и у једној у којој ученици 

на русинском језику стичу гимназијско образовање);  

- у две уметничке школе на мађарском језику. 

Наставу на једном од мањинских језика похађа 6.611 ученика, то јест 10,4% од укупног 

броја ученика распоређених у 340 одељења. Број ученика који похађају наставу на 

матерњем језику мањи је за 381 него школске 2014/15. године, а број одељења мањи је 

за седам. 

Проценат ученика који се образују на матерњем језику, у поређењу са укупним бројем 

ученика средњих школа, остао је исти. 

Изучавање матерњег језика са елементима националне културе организовано је у свега 

осам средњих школа.  

језик број школа број ученика 

мађарски језик 2 89 

словачки језик 5 48 

румунски језик 1 4 

русински језик 0 0 

хрватски језик 0 0 

укупно 8 141 

 

Мали број ученика и школа у којима се реализује настава матерњег језика са 

елементима националне културе последица је и неравноправног положаја овог 

наставног предмета у наставном плану за средње школе (он се налази на листи 

факултативних наставних предмета и не финансира се као редовна настава и изборни 
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наставни предмети, оцене из овог предмета немају значаја за општи успех ученика и 

сл).  

Покрајински секретаријат је започео са активностима успостављања контаката и 

сарадње са меродавним институцијама у земљама у окружењу чији су модели 

образовања најсличнији нашим, као и услови за његову реализацију – Република 

Хрватска, Мађарска, Румунија, Босна и Херцеговина, са циљем упознавања и анализе 

система образовања, њихова упоређивања и израде предлога за евентуално увођење 

нових модела. 

У том смислу је Секретаријат, у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Босни и Херцеговини 

организовао 16. јуна 2016. године студијску посету директора педагошких завода 

Секретаријату и посету једној основној и једној средњој школи у Новом Саду. Том 

приликом дошло је до размене искустава и примера добре праксе с освртом управо на 

питања из области мањинског образовања.  

Модел према којем ученици, припадници националних мањина имају могућност да 

наставу у целини похађају на матерњем језику даје добре резултате и, по мишљењу 

Покрајинског секретаријата, није га потребно мењати. Потребно је направити одређене 

помаке у смислу јачања компетенција наставника и постигнућа ученика на начин да се 

Правилник о наставном плану и програму за основне и средње школе, у делу који се 

односи на наставни предмет матерњи језик са елементима националне културе измени 

и допуни, као и да се предузму мере у циљу увођења наставног предмета језик 

друштвене средине у равноправном статусу са наставним предметом матерњи језик са 

елементима националне културе. 

Национални савет мађарске националне мањине узео је активно учешће у раду 

Међувладине мешовите комисије Мађарске и Србије, где су усвојени следећи закључци 

као прихваћене препоруке за увођење нових модела образовања: ММК предлаже 

српској Страни да убрза преговоре који се воде са НЦМ за покретање система услова 

вишесмерног модела стручног оспособљавања наставника; ММК предлаже српској 

Страни израду концепције мађарског националног образовања, уз укључење 

Националног савета Мађара, све у циљу остваривања права на образовање на 

матерњем језику садржаном у Уставу; и ММК предлаже српској страни што скорије 

усвајање новог наставног плана и програма за учење српског језика као нематерњег, 

који има за циљ унапређење учења српског језика као нематерњег.  

 

АКТИВНОСТ: 6.2. Формирање групе у Националном просветном савету која се 

бави образовањем на језицима националних мањина. 

РОК: I квартал 2016. године 

СТАТУС: Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 
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 Национални просветни савет 

ИЗВЕШТАЈ: 

На 120. седници Националног просветног савета, одржаној 10. маја 2016. године, 

формирана је група чланова Националног просветног савета која се бави образовањем 

на језицима националних мањина, у саставу: Радивоје Стојковић (председник), 

Минерва Трајловић-Кондан, Љубомир Поповић, Јулијана Вучо, Љиљана Бајић, Биљана 

Стевановић; уз закључак да Национални савети националних мањина могу преко свог 

представника у НПС, Минерве Трајловић-Кондан делегирати још највише три своја 

представника у овој групи. До дана извештавања није добијен предлог за додатне 

чланове ове групе. 

 

АКТИВНОСТ: 6.4. Праћење квалитета образовања на језицима националних 

мањина. 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за просвету 

 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 

 Покрајински секретаријат за образовање 

 Педагошки завод Војводине 

ИЗВЕШТАЈ: 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања сваке године израђује анализу 

постигнућа ученика који се образују на језицима националних мањина. Анализа за 

завршни испит за школску 2015/2016. годину биће завршена септембра 2016. године. 

На основу те анализе и анализе урађене кроз активност 6.1, Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја испратиће квалитет образовања на језицима националних 

мањина и оцену дати на увид заинтересованим странама. 

Република Србија је у договору са међународном заједницом преузела обавезу 2003. 

године да реализује завршни испит за ученике у основном образовању и васпитању и 

тиме постави темељ уређеног и делотворног система екстерних испита. Ови испити су 

део система за осигурање квалитета образовања и васпитања и одлика су развијених и 

ефикасних образовних система.  

Национални просветни савет је 2009. године усвојио стандарде постигнућа за крај 

основне школе који дефинишу шта би ученици требало да знају и умеју на крају 

обавезног осмогодишњег школовања из следећих предмета: српски језик, математика, 

историја, биологија, географија, физика, хемија, ликовна култура, музичка култура и 

физичко васпитање. Истовремено су усвојени и стандарди за матерњи језик сваке 

националне мањине на чијем се језику изводи настава, а за општеобразовне предмете су 

преведени на језике тих националних мањина. Провером остварености стандарда 
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постигнућа ученика на завршном испиту могу се вредновати рад школа и постигнућа 

ученика. Наставници су у обавези да планирају и програмирају свој рад у односу на те 

стандарде и остварене резултате ученика на завршном испиту. На завршном испиту 

проверава се да ли су и на ком нивоу ученици достигли утврђене стандарде постигнућа.  

Концепт завршног испита у основном образовању и васпитању утврђен је 2010. године, 

а на основу концепта, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања 

донет је Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању 

(Сл. гласник РС – Просветни гласник, бр. 1/2011, 1/2012, 1/2014. и 12/2014) на основу 

којег се од школске 2010/2011. године реализује завршни испит у основном образовању 

и васпитању. Овим Правилником предвиђено је поступно увођење тестова на завршном 

испиту од школске 2010/11. године, када су ученици имали тестове из српског, односно 

матерњег језика и математике, а од школске 2013/14. године предвиђен је и 

комбиновани тест, који проверава знања из природних и друштвених наука.  

Изласком на завршни испит ученици добијају сертификат о завршеном основном 

образовању и васпитању, рангирају се за упис у средње школе на основу броја 

освојених бодова на тестовима и на основу оствареног школског успеха. Такође, овим 

испитом се проверава оствареност стандарда постигнућа и вреднују се резултати учења 

у основној школи, чиме се добија слика о квалитету образовања на нивоу система. 

Ученици имају прилику да се упознају са начином и садржајем тестирања кроз пробне 

тестове, који се сваке године реализују у свим основним школама на српском језику и 

на језицима националних мањина. Пре тога, ученици се могу припремати за завршни 

испит вежбајући задатке из збирки на српском језику и на језицима националних 

мањина које Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припрема за сваку 

школску годину.  

Како члан 9. Закона о основама система образовања и васпитања предвиђа да се за 

припаднике националне мањине образовно-васпитни рад остварује на матерњем језику, 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припрема инструменте за 

реализацију завршног испита на језицима националних мањина на којима се 

припадници тих мањина образују. 

Сваке године припремају се комплети збирки задатака који садрже збирку из српског, 

односно језика националне мањине, математике и комбиновану збирку. 

Задаци у збиркама се разликују, имајући у виду специфичности сваког језика и 

националних књижевности, док се комбинована збирка и збирка задатака из 

математике преводе са српског на језике националних мањина. 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања за завршни испит у основном 

образовању и васпитању припрема тестове на српском језику и на језицима 

националних мањина. Тестови се раде за седам предмета: српски/матерњи језик, 

математика, историја, биологија, географија, хемија и физика. Сви тестови, осим за 
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матерњи језик, преводе се на: албански, бугарски, мађарски, румунски, русински, 

словачки и хрватски језик. Од школске 2016/2017. године тестови ће се преводити и на 

босански језик. (Стандарди за босански језик су припремљени и достављени 

Националном просветном савету на усвајање). 

Завод адаптира ове тестове на Брајево писмо или их прилагођава потребама слабовидих 

ученика. Уколико у одређеној школској години међу ученицима који похађају наставу 

на језицима националних мањина постоје они којима је ово прилагођавање потребно, 

Завод и за њих преводи, односно припрема тестове. 

Завод припрема тестове за завршни испит и за полазнике Друге шансе. За оне 

полазнике Друге шансе чији је наставни језик неки од језика националних мањина, 

Завод преводи тестове на оне језике за које у тој школској години има потребе. 

Завршни испит на крају основног образовања и васпитања је обавезан за све ученике 

који су завршили осми разред, а на националном нивоу има значај и функцију 

екстерног испита. Као и претходних година, ученици су решавали три теста: тест из 

матерњег језика, математике и комбиновани тест. Задацима се проверава оствареност 

образовних стандарда дефинисаних на три нивоа постигнућа – основном, средњем и 

напредном нивоу.  

У складу са прописима којима се регулишу права ученика на образовање, ученици 

имају могућност да изаберу језик на ком ће полагати завршни испит. По правилу, 

ученици се опредељују за испит на матерњем језику, односно за језик на коме су 

похађали наставу. То значи да ученици решавају тест из одговарајућег матерњег језика, 

а на истом језику решавају тест из математике и комбиновани тест. 

Имајући у виду евалуативну функцију завршног испита, анализирана су постигнућа 

ученика свих националних мањина са циљем процене ефеката основног образовања и 

предузимања мера за унапређивање. Овај извештај је конципиран тако да су постигнућа 

ученика представљена за сваку националну мањину у посебном поглављу.  

Најпре су анализирана просечна постигнућа ученика, као и минимално и максимално 

постигнуће уз навођење броја ученика који га остварују. 

Добијени подаци о просечном скору ученика за три године реализације завршног 

испита (2014-2016) омогућавају поређење постигнућа ученика по годинама, односно, 

увид у знање ученика из одговарајућих предмета.  

Поред тога, у циљу праћења успешности ученика, анализирано је постигнуће на 

различитим нивоима (округ и општина). Практични значај ових података се огледа у 

формулисању низа мера са циљем пружања подршке школама, општинама и окрузима 

у којима се бележи постигнуће испод очекиваног.  
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Завод за вредновање је од прошле године почео да сачињава посебне Извештаје о 

резултатима завршног испита ученика припадника националних мањина који садржи 

глобалне податке податке о успешности ученика националних мањина, као и приказ 

постигнућа на нивоу општине за сваку националну мањину и збирни приказ постигнућа 

свих ученика у односу на језик на коме су полагали испит.  

Извештај је достављен Министарству просвете науке и технолошког развоја, као и 

саветима националних мањина.  

Постигнућа на завршном испиту ученика припадника националних мањина 

презентовати су у јуну 2016. године представницима албанске, хрватске, мађарске, 

румунске, бугарске, русинске, бошњачке и словачке националне мањине и 

наставницима који предају матерњи језик и српски као нематерњи језик.  

Завршни испит на крају основног образовања и васпитања у школској 2015/2016. 

години одржан је у јунском испитном року (15, 16. и 17. јуна 2016. године). Почетком 

августа припремљен је извештај за 2015/16. годину, који ће на исти начин бити 

дистрибуиран.  

Сви извештаји о резултатима завршног испита (за већинску популацију и националне 

мањине) доступни су на сајту Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања 

(www.ceo.edu.rs). 

На нивоу средњег образовања, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 

је, почевши од 2009. године, вредновао квалитет више од 50 огледних програма, при 

чему су ученици припадници националних мањина (највише Мађари и Албанци), били 

обавезни саговорници у процени квалитета ових програма, а њихово мишљење је 

уважавано у припреми предлога о даљем статусу огледних програма. 

Покрајински секретаријат за образовање у наредном периоду ће, у сарадњи са 

Педагошким заводом Војводине, сачинити план за израду инструмената о језичким 

компетенцијама ученика као и задовољством наставом. Након извршеног анкетирања 

урадиће се анализа добијених података, извршити поређење са извештајима о 

постигнућима ученика на завршном испиту. Са добијеним резултатима упознаће се 

школе, национални савети националних мањина. 

 

АКТИВНОСТ: 6.6. Даље развијање програма стручног усавршавања наставника 

и сарадника који изводе наставу на језику националних мањина. 

- веза са Стратегијом развоја образовања у Републици Србији до 2020 и пратећим 

акционим планом, у складу са акцијом ПД-ОН04 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

http://www.ceo.edu.rs/
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 Министарство надлежно за просвету 

 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 

 Завод за унапређивање образовања и васпитања 

 Високошколске установе 

 Педагошки завод Војводине 

ИЗВЕШТАЈ: 

Радна група формирана у јулу 2016. године израдиће нови Правилник о стручном 

усавршавању наставника. 

У току је припрема обуке за наставнике и израда приручника за наставнике за 

коришћење стандарда за српски као нематерњи језик у настави. Приручник ће бити 

написан до краја октобра 2016. године. До краја децембра 2016. биће реализоване обуке 

за око 100 наставника. Обуке за остале наставнике планиране су за 2017, тако да ће до 

краја 2017. године бити обучени сви наставници који предају српски као нематерњи 

језик.  

Завод за унапређивање образовања и васпитања је према важећем Правилнику о 

сталном стручном усавршавању наставника васпитача и стручних сарадника у обавези 

да сваке друге године распише Конкурс за одобравање програма сталног стручног 

усавршавања и да на сајту Завода објави Каталог важећих програма. 

У Каталогу за 2014/2015. и 2015/2016. годину налази се 53 програма стручног 

усавршавања који су од значаја за наставнике и сараднике који изводе наставу на језику 

националних мањина. Од укупног броја наставника који су похађали све програме, из 

свих области, 0,45% наставника је прошло обуку програма стручног усавршавања 

значајних за наставнике и сараднике који изводе наставу на језику националних 

мањина. 

Нови Каталог стручног усавршавања, који је Завод за унапређивање образовања и 

васпитања припремио и који ће важити од септембра 2016. године наредне две школске 

године садржи 122 програма значајних за наставнике и сараднике који изводе наставу 

на језику националних мањина. 

Праћење реализације акредитованих програма сталног стручног усавршавања 

запослених у образовању 

Педагошки завод Војводине у складу са Законом о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично 

тумачење, 68/2015 и 62/2016-одлука УС), вршио је проверу остваривања реализације 

следећих програма сталног стручног усавршавања одраслих у образовању:  

1. Употреба информационо-комуникационе технологије у настави, објављен у 

каталогу под бројем 828 за школску 2014/15. и 2015/16. годину, реализован је 

четири пута у првом кварталу године са укупно 148 учесника, три пута у 

Новом Саду и једном у Бачком Петровцу. 
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2. Словачки језик о традиције ка модерности 6, објављен у Каталогу под 

бројем 827 за школску 2014/15. и 2015/16. годину, реализован је у првом 

кварталу године са укупно 74 учесника три пута у Ковачици. 

3. Вук или јагње? Приступ агресији и пружање помоћи жртвама и 

извршиоцима насиља, објављен у Каталогу под бројем 856 за школску 

2014/15. и 2015/16. годину, реализован је у првом кварталу године са укупно 

25 учесника два пута у Сенти. 

4. Коцкица, карте, уже, падобран-игре у разреду објављен у Каталогу под 

бројем 836 за школску 2014/15. и 2015/16. годину, реализован је у првом 

кварталу године са укупно 10 учесника, једном у Суботици. 

5. Где настају чуда-педагогија искуства (емпиријска едукација) објављен у 

Каталогу под бројем 844 за школску 2014/15. и 2015/16. годину, реализован 

је у првом кварталу године са укупно 21 учесника једанпут у Зрењанину. 

6. Почињемо игру! Примена игара у васпитању и образовању у онлајн-форми 5 

пута у првом кварталу. 

Праћење реализације акредитованих програма сталног стручног усавршавања 

запослених у образовању 

Педагошки завод Војводине у складу са Законом о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично 

тумачење, 68/2015 и 62/2016-одлука УС), вршио је проверу остваривања реализације 

следећих програма сталног стручног усавршавања одраслих у образовању:  

1. Употреба информационо-комуникационе технологије у настави, објављен у 

каталогу под бројем 828 за школску 2014/15. и 2015/16. годину, реализован је 

у другом кварталу године са укупно 40 учесника једном у Бачком Петровцу. 

2. Почињемо игру! Примена игара у васпитању и образовању у онлајн-форми, 7 

пута у другом кварталу. 

3. Коцкица, карте, уже, падобран - игре у разреду, објављен у Каталогу под 

бројем 836 за школску 2014/15. и 2015/16. годину, реализован је у другом 

кварталу године са укупно 15 учесника, једном у Ади. 

4. Где настају чуда - педагогија искуства (емпиријска едукација), објављен у 

Каталогу под бројем 844 за школску 2014/15. и 2015/16. годину, реализован 

је у другом кварталу године два пута са укупно 38 учесника у Ади и у 

Сомбору. 

5. Употреба рачунара у настави, објављен у Каталогу под бројем 829 за 

школску 2014/15. и 2015/16. годину, реализован је у другом кварталу године 

једном са укупно 88 учесника у Новом Саду. 

 

АКТИВНОСТ: 6.7. Унапређење образовање наставника за српски као нематерњи 

кроз: 

http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=854&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=854&godina=2014/2015
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- анализу о потребама и тренутном стању, 

- упис наставника на ВШУ у складу са идентификованим потребама. 

РОК: за анализу – до краја II квартала 2016. године 

за упис – у складу са динамиком уписа на ВШУ 

СТАТУС: Активност је готово у потпуности реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за просвету 

 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 

 Национални просветни савет 

 Високошколске установе 

ИЗВЕШТАЈ: 

У оквиру пројекта Примена препорука Студије за унапређење наставе и учења српског 

као нематерњег језика у основним школама у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи (2014), 

који реализују Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

и Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, 

Бујановац и Медвеђа, уз подршку Канцеларије високе комесарке за питања 

националних мањина, британске амбасаде у Београду, програма Европски Прогрес и 

Мисије ОЕБС у Србији, најзначајније активности и препоруке реализоване током 

школске 2014/15. и 2015/16. године су:  

- осмишљена и реализована два циклуса осмодневне акредитоване основне обуке 

за наставнике (2015. и 2016. године) и један циклус четвородневне акредитоване 

напредне обуке за наставнике (2016). Укупно 72 наставника су похађала обуку, а 

од 2016. године у обуке су укључени и наставници из АП Војводина; 

- реализовани сусрети наставника који изводе наставу српског као нематерњег 

језика са представницима институција (МПНТР, ЗУОВ, ЗВКОВ) (2015); 

- реализовани сусрети наставника са југа Србије са колегама из АП Војводина у 

циљу размене искустава и добрих пракси (2015. и 2016. година);  

- изабрано и ангажовано шест асистенткиња у настави у четири основне школе у 

Бујановцу и Прешеву током 2015/2016. године, у циљу пружања подршке 

наставницима у примени нових метода наставе и праћењу постигнића ученика. 

У децембру 2014. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, у сарадњи са 

Мисијом ОЕБС у Србији, организовао је дводневну радионицу током које су 

анализиране потребе и тренутно стање образовања наставника српског као нематерњег 

језика. Ова радионица је била припремна активност за развој стандарда за српски као 

нематерњи језик. У радионици су учествовали представници националних савета 

националних мањина (словачки, хрватски, мађарски, румунски, русински, бошњачки, 

бугарски, албански), Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 

Координационог тело за Бујановац, Медвеђу, Прешево и Педагошког завода Војводине. 
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АКТИВНОСТ: 6.8. Развој стандарда за српски као нематерњи и имплементација 

новог наставног програма српског језика − као нематерњег језика за основну и 

средњу школу, водећи рачуна о иницијалном разумевању српског језика. 

- веза са Стратегијом развоја образовања у Републици Србији до 2020 и пратећим 

акционим планом, у складу са акцијом ПУ-ОШ02 

РОК: III квартал 2017. године 

СТАТУС: Активност је готово у потпуности реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за просвету 

 Завод за унапређивање образовања и васпитања 

 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 

 Покрајински секретаријат за образовање 

 Педагошки завод Војводине 

 Национални просветни савет 

ИЗВЕШТАЈ: 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања формирао је Стручну комисију, 

која је саставила предлог документа образовних стандарда − у оквиру пројекта Развој 

општих стандарда постигнућа за српски као нематерњи језик за крај првог, другог и 

трећег циклуса образовања, који обухвата и функционално основно образовање 

одраслих. Пројекат је трајао од јануара 2015. године до јуна 2016. године, уз подршку 

Одељења за демократизацију Мисије ОЕБС-а. 

Одлуку о финалном документу који садржи образовне и васпитне компетенције за 

предмет српски као нематерњи језик и исказе стандарда по нивоима постигнућа 

(основни, средњи и напредни), Комисија је донела на основу: (1) предистраживања у 

децембру 2014. године путем фокус-група (наставници српског као нематерњег језика и 

представници националних савета националних мањина) – које је организовао Завод у 

сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Мисије ОЕБС-а; 

(2) експертске процене чланова Комисије; (3) студијске посете свих чланова Комисије и 

представника ОЕБС-а школама и националним саветима на северу и југу Републике 

Србије у којима се учи српски као нематерњи језик, у мају 2015. године; (4) 

емпиријског истраживања у новембру 2015. године; (5) јавне расправе, уз презентацију 

концепта и сврхе образовних стандарда, са наставницима српског као нематерњег 

језика и представницима националних савета националних мањина – у Босилеграду, 

Бујановцу, Новом Пазару, Суботици, Новом Саду и Руском Крстуру, у мају и јуну 2016. 

године, у организацији Мисије ОЕБС-а, као и (6) на основу неопходности будуће 

перспективе, односно развојне димензије образовних стандарда који треба да унапреде 

квалитет наставе српског као нематерњег језика у основним и средњим школама. 

У емпиријској провери стандарда учествовале су 104 основне школе и 43 средње 

школе, 2.634 ученика осмог разреда и 2.165 ученика на крају средњег образовања − 

чији су матерњи језици: албански, хрватски, мађарски, румунски,бугарски, русински и 

словачки.  
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Сагледавши битне аспекте будућег документа, Комисија је у јуну 2016. године 

редефинисала конструкт стандарда постигнућа: компетенције, области стандарда, 

исказе стандарда и њихове индикаторе, раслојене на три нивоа образовних постигнућа, 

према сложености знања и претпостављених процеса мишљења. 

Одељење за демократизацију Мисије ОЕБС-а пружило је Заводу финансијску помоћ за 

реализацију овог пројекта и организовало студијске посете и низ састанака у 2015. и 

2016. години са представницима националних савета националних мањина, 

наставницима и директорима основних и средњих школа ради подршке Заводу за 

вредновање квалитетаа образоваања и васпитања и Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја. 

Планирано је да Завод документ Стандарда упути Националном просветном савету 

Републике Србије на разматрање и усвајање, на јесен 2016. године. 

С обзиром на то да је развој стандарда за српски као нематерњи језик у завршној фази 

(у надлежности је ЗВКОВ-а) Завод за унапређивање образовања и васпитања је у 

предлогу Годишњег плана рада за 2017. предвидео пројекат чији је циљ припрема 

нових наставних програма за овај предмет за основну и средњу школу, уважавајући 

стандарде и иницијално разумевање српског језика.  

Покрајински секретаријат је укључен у процедуру доношења стандарда за српски као 

нематерњи језик анализом Предлога, учешћем у јавној расправи која је одржана у 

Новом Саду 09. јуна 2016. године, као и давањем мишљења о предлогу Стандарда. 

 

АКТИВНОСТ: 6.10. Признавање иностраних високошколских исправа кроз 

оснивање Enic-Naric центра за вредновање страних студијских програма. 

РОК: за оснивање – IV квартал 2015. године 

за признавање диплома – континуирано, почев од оснивања Центра 

СТАТУС: Активност је у потпуности реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за просвету (Enic-Naric Center) 

ИЗВЕШТАЈ: 

Enic-Naric центар је почео са радом 1. октобра 2015.  

До 18. јула 2016. године издато је решење за 417 предмета, од којих је значајан број из 

земеља матица припадника националних мањина. 

ДРЖАВА СТИЦАЊА ДИПЛОМЕ БРОЈ РЕШЕНИХ ЗАХТЕВА 

Мађарска 44 

Бугарска 21 

Румунија 13 

Словачка 30 



  

80 

 

Хрватска 5 

Албанија 6 

укупно 119 

 

АКТИВНОСТ: 6.11. Обезбеђивање свих уџбеника и наставних средстава 

предвиђених планом уџбеника, кроз: 

- пуну примену новог Закона о уџбеницима, 

- обезбеђивање довољног броја уџбеника на језицима/говорима националних 

мањина, 

- успостављање система за обезбеђивање квалитетног превода. 

- веза са АП ПГ 23 активност 3.8.1.6. 

РОК: за одобравање уџбеника – III квартал 2016. године 

за обезбеђивање уџбеника за основну школу – III квартал 2016 - IV квартал 2017. 

године 

СТАТУС: Активност је готово у потпуности реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за просвету 

 Завод за унапређивање образовања и васпитања 

 Национални просветни савет 

 Национални савети националних мањина 

 Завод за уџбенике 

ИЗВЕШТАЈ: 

У складу са Законом о уџбеницима који је усвојен у Скупштини Републике Србије 29. 

јула 2015. године, у чл. 3, Уџбеник на језику и писму националне мањине, ове уџбенике 

ближе дефинише:  

Уџбеником на језику и писму националне мањине сматра се:  

1) уџбеник на језику и писму националне мањине који је издат на територији 

Републике Србије;  

2) уџбеник на језику и писму националне мањине који је превод уџбеника 

одобреног на српском језику; 

3) додатак уз уџбеник који се користи за реализацију прилагођеног дела наставног 

програма за предмете од значаја за националну мањину; 

4) уџбеник на језику и писму националне мањине издат у страној држави, који је 

одобрен у складу са овим законом. Одредбе овог закона које се односе на 

уџбеник, сходно се примењују и на додатак уз уџбеник за предмете од значаја за 

националну мањину. 

Уџбеници на језицима националних мањина су објављени у Каталогу уџбеника за 

основну школу одобрених за школску 2016/17, 2017/18, 2018/19. годину, на сајту 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 

http://opendata.mpn.gov.rs/rezultatikompletiprint.html. 

http://opendata.mpn.gov.rs/rezultatikompletiprint.html
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У новом Закону о уџбеницима у члану 2, став 2 се каже следеће: Јавни издавач обавезан 

је да припрема рукописе уџбеника за све предмете у основној школи и дидактичка 

средства за припремни предшколски програм, на српском и на језику националне 

мањине, као и уџбенике који се штампају са прилагођеним садржајем и/или форматом 

за ученике са инвалидитетом и сметњама у развоју, осим за ученике у инклузивном 

образовању.  

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Завод за уџбенике и седам 

националних савета националних мањина (бошњачке, словачке, хрватске, 

бугарске, мађарске, румунске и русинске) потписали су 24. марта 2016. године 

тројне споразуме у циљу обезбеђивања приоритених недостајућих уџбеника за 

основну школу до 1. сепртембра 2016. године. Слични тројни споразуми ће се 

континуирано потписивати сваке године.  

  Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Завод за уџбенике и 

Национални савет албанске националне мањине потписали су 9. августа 2016. 

године тројни споразум у циљу обезбеђивања приоритетних недостајућих 

уџбеника за основну школу, чиме је процес обезбеђивања недостајућих 

уџбеника за ученике припаднике националних мањина који се образују на свом 

матерењем језику у потпуности заокружен. 

У складу са Законом о уџбеницима и тројног споразума о сарадњи у области издавања 

уџбеника на језицима националних мањина Завод за унапређивање образовања и 

васпитања континуирано, убрзаном процедуром, врши преглед свих добијених 

рукописа применом Стандарда квалитета уџбеника. У току 2016. године Завод је добио 

и стручно обрадио 132 рукописа уџбеника намењених националним мањинама 

(највише за хрватску и бугарску националну мањину). Од септембра се очекује да ће 

Заводу бити достављен већи број рукописа уџбеника за националне мањине, у складу 

са динамиком рада појединих савета националних мањина и листом наслова која је 

наведена у Споразуму.  

Завод је, поред тога, у априлу 2016. организовао једнодневну обуку за представнике 

националних мањина за писање наставних програма који су у њиховој надлежности, у 

складу са чланом 79. Закона о основама система образовања и васпитања. На обуци је 

било укупно 27 представника словачке, румунске, бошњачке, мађарске, хрватске и 

русинске националне мањине. Садржај обуке је припремљен на основу 

идентификованих потреба националних мањина, а које се односе на припрему додатака 

садржаја програмима наставних предмета којима се изражавају посебности 

националног идентитета, а то су: свет око нас, природа и друштво, музичка култура, 

ликовна култура и историја. Осим тога, учесници су на обуци добили и преглед новог 

Закона о уџбеницима, са освртом на чланове који се тичу националних мањина, као и 

информације о прегледу уџбеника, односно додатака уџбенику применом нових 

Стандарда квалитета уџбеника.  
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У складу са законским положајем и финансијским могућностима Завод за уџбенике 

више деценија обезбеђује уџбенике за националне мањине, према важећим плановима 

уџбеника, за наставу на матерњим језицима националних мањина, за изборне предмете 

матерњи језик са елементима националне културе, као и националне додатке за 

предмете од значаја за националне мањине. 

Сваки уџбеник намењен националним мањинама (било као превод одговарајућег 

уџбеника на српском језику, било као изворно писан на језику националне мањине) 

пролази процедуру одобравања у Министарству просвете, према Закону о уџбеницима 

и другим наставним средствима (Службени гласник РС бр. 72/09, бр. 68/15), чиме се 

обезбеђује адекватан квалитет. Посебно, уколико су у питању уџбеници који се преводе 

са српског на језик мањине, Закон о уџбеницима предвиђа да одобрење превода 

претходно даје национални савет националне мањине, чиме се обезбеђује квалитет 

превода. Ликовно-графичка опрема уџбеника који су преводи идентична је 

одговарајућим уџбеницима на српском језику, који су и припремљени и одобрени у 

складу са стандардима квалитета уџбеника. За уџбенике који су изворно писани на 

језику националне мањине ангажују се аутори и лектори припадници националне 

мањине којој је уџбеник и намењен и, такође, сагласност на квалитет уџбеника даје 

национални савет националне мањине. Сви објављени уџбеници су доступни у 

продајној мрежи Завода за уџбенике по цени једнакој цени одговарајућег уџбеника на 

српском језику. 

У Просветном гласнику РС бр. 9/16, од 1. јула 2016. године, Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја објавило је Каталог уџбеника у којем су, између осталих, 

наведени изабрани и доступни уџбеници на језицима/говорима националних мањина. У 

Каталогу се, у издању Завода за уџбенике (по језицима/говорима националних мањина) 

налази: 

ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ – први циклус  

– уџбеници за наставу на матерњем језику 

Албански језик 12 уџбеника 

Босански језик 0 уџбеника 

Бугарски језик 16 уџбеника 

Мађарски језик 48 уџбеника 

Румунски језик 39 уџбеника 

Русински језик 44 уџбеника 

Словачки језик 40 уџбеника 

Хрватски језик 0 уџбеника 

 

– уџбеници за српски као нематерњи језик (за све мањине) 

8 уџбеника (за I, II, III, IV) 

– уџбеници за изборни предмет матерњи језик са елементима националне културе 
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Албански језик 0 уџбеника 

Босански језик 0 уџбеника 

Бугарски језик 1 уџбеник (за I–IV)  

Буњевачки говор 1 уџбеник (за I–IV)  

Влашки говор 1 уџбеник (за I)  

Мађарски језик 3 уџбеника (за I, II, III) 

Македонски језик 2 уџбеника (за I, II) 

Ромски језик  0 уџбеника 

Румунски језик 0 уџбеника 

Русински језик 2 уџбеника (за I–III и IV–VI) 

Словачки језик 2 уџбеника (за I–III и IV–VI) 

Чешки језик  1 уџбеник (за I) 

Хрватски језик 0 уџбеника 

Украјински језик 2 уџбеника (за I–II, III– IV) 

 

– национални додаци за предмете од значаја за националне мањине 

Албански језик 0 додатака 

Босански језик 0 додатака 

Бугарски језик 0 додатака 

Мађарски језик 2 додатака 

Румунски језик 2 додатака 

Русински језик 2 додатака 

Словачки језик 2 додатака 

Хрватски језик 0 додатака 

 

ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ – други циклус  

– уџбеници за наставу на матерњем језику 

Албански језик 7 уџбеника 

Босански језик 0 уџбеника 

Бугарски језик 12 уџбеника 

Мађарски језик 74 уџбеника 

Румунски језик 66 уџбеника 

Русински језик 69 уџбеника 

Словачки језик 69 уџбеника 

Хрватски језик 0 уџбеника 

Ромски језик  0 уџбеника 

 

– уџбеници за српски као нематерњи језик 

12 уџбеника (за V, VI, VII, VIII) 
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– уџбеници за изборни предмет матерњи језик са елементима националне културе 

Албански језик 0 уџбеника 

Босански језик 0 уџбеника 

Бугарски језик 0 уџбеника 

Мађарски језик 0 уџбеника 

Ромски језик  0 уџбеника 

Румунски језик 0 уџбеника 

Русински језик 2 уџбеника (IV–VI и VII– VIII) 

Словачки језик 2 уџбеника (IV–VI и VII– VIII) 

Чешки језик  0 уџбеника 

Хрватски језик 0 уџбеника 

 

– национални додаци за предмете од значаја за националне мањине 

Албански језик 0 додатака 

Босански језик 0 додатака 

Бугарски језик 0 додатака 

Мађарски језик 8 додатака 

Румунски језик 7 додатака 

Русински језик 5 додатака 

Словачки језик 7 додатака 

Хрватски језик 0 додатака 

 

У 2015. години је, у договору и у сарадњи са Националним саветом бугарске 

националне мањине започет и интензивиран рад на превођењу уџбеника на бугарски 

језик, па ће до почетка школске 2016/2017. године бити одштампано 12 нових уџбеника 

на бугарском језику. 

Од 4. јануара 2016. године одржавани су састанци представника Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, Завода за уџбенике и националних савета 

националних мањина које имају наставу на матерњем језику (албанска, бошњачка, 

бугарска, мађарска, румунска, русинска, словачка, хрватска). На састанцима је 

прецизирано који уџбеници недостају за потребе наставе на матерњим језицима 

националних мањина и договорено је потписивање тројних споразума којим би се 

дефинисала међусобна права и обавезе у поступку израде и издавања уџбеника на 

језицима националних мањина. 

Споразуми о сарадњи у области издавања уџбеника на језицима националних мањина 

су потписани 24. марта 2016. године, са представницима седам националних мањина 

(бошњачке, бугарске, мађарске, румунске, русинске, словачке и хрватске). У 

споразумима су прецизно дефинисани приоритетни недостајући уџбеници за издавање 

у школској 2016/2017. години, затим обавезе страна потписница, као и рокови за 

реализацију сваке фазе у изради и издавању уџбеника. Договорено је, такође, да ће се 
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убудуће кроз анексе споразума исказивати потребе за недостајућим уџбеницима на 

језицима националних мањина за сваку школску годину.  

Број уџбеника дефинисан у споразумима: 

 за бошњачку националну мањину: 14 уџбеника и обједињених додатака 

 за бугарску националну мањину: 11 уџбеника (преводи) 

 за мађарску националну мањину: седам уџбеника (од тога један превод) 

 за румунску националну мањину: шест уџбеника (од тога два превода) 

 за русинску националну мањину: један уџбеник 

 за словачку националну мањину: два уџбеника (од тога један превод) 

 за хрватску националну мањину: 17 уџбеника (од тога девет превода) 

С обзиром на то да су рокови договорени у споразумима кратки, одмах је приступљено 

реализацији. Реализација уџбеника предвиђених споразумима тече према предвиђеној 

динамици. У складу са роковима, до 1. јула 2016. реализовано је: 

 за бошњачку националну мањину 

Склопљени су уговори са ауторима и лекторима за све наслове, започет је рад на свим 

уџбеницима и рукописи пристижу и припремају се за одобрење у Министарству 

просвете, према уговореним роковима. 

 за бугарску националну мањину 

Склопљени су уговори са преводиоцима и лекторима за све наслове, преводи пристижу 

и припремају се за одобрење у Министарству просвете, према уговореним роковима. 

 за мађарску националну мањину 

Склопљени су уговори са ауторима, преводиоцима и лекторима за све наслове, започет 

је рад на свим уџбеницима, према уговореним роковима. 

 за румунску националну мањину 

Склопљени су уговори са ауторима, преводиоцима и лекторима за све наслове, започет 

је рад на свим уџбеницима, према уговореним роковима. Два уџбеника су дата у 

штампу, а четири су припремљена за слање на одобрење у Министарство просвете. 

 за русинску националну мањину 

Уџбеник је одштампан. 

 за словачку националну мањину 
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Склопљени су уговори са ауторима, преводиоцима и лекторима за све наслове, 

рукописи су у припреми за слање на одобрење у Министарство просвете, према 

уговореним роковима. 

 за хрватску националну мањину 

Склопљени су уговори са ауторима, преводиоцима и лекторима за све наслове, започет 

је рад на свим уџбеницима. Четири превода уџбеника су достављена на одобрење у 

Министарство просвете, према уговореним роковима. На иницијативу националног 

савета од једног превода се одустало, јер је уџбеник на други начин обезбеђен. 

Успостављен систем за обезбеђивање квалитетног превода 

Према Споразумима о сарадњи у области издавања уџбеника на језицима националних 

мањина, које су потписали представници Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, Завода за уџбенике и националних савета националних мањина, предвиђено је 

да преводиоце и лекторе обезбеђују национални савети. У процедури одобравања 

уџбеника национални савети дају сагласност за преведене уџбенике, па овакво њихово 

активно учешће у избору преводилаца и лектора доприноси квалитету превода. У 

случају недовољног броја квалитетних преводилаца, Министарство просвете се у 

Споразумима обавезало да помогне у том ангажовању. Досадашња пракса показује да 

модел ангажовања преводилаца и лектора предвиђен Споразумима задовољава, јер су 

сви преводи до сада послати на одобрење у Министарство просвете добили одобрење. 

Број доступних уџбеника у односу на број потребних уџбеника за сваку националну 

мањину. 

Потребни уџбеници су дефинисани Правилником о плану уџбеника (Просветни 

гласник бр. 9/16 од 1. јула 2016. године). Успостављеном сарадњом Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, Завода за уџбенике и националних савета 

националних мањина обезбеђује се да се доступан уџбенички фонд на језицима мањина 

допуњава динамиком која максимално ангажује расположиве ресурсе. Предвиђено је да 

се за сваку следећу школску годину дефинишу и реализују приоритетни недостајући 

уџбеници, према Споразумима о сарадњи у области издавања уџбеника на језицима 

националних мањина који би сваке године били потписивани. Осим Завода за 

уџбенике, реализацијом мањег броја уџбеника за националне мањине баве се и други 

издавачи, у складу са њиховом проценом економске исплативости објављивања тих 

уџбеника. 

Покрајински секретаријат одобрава уџбенике за наставу на мањинским језицима у 

складу са Законом о уџбеницима. 
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Табеларни преглед броја одобрених уџбеника на језицима националних заједница у периоду 2012-(јун) 

2016. година 

језик  2012 2013 2014 2015 2016 Свега 

Мађарски  

 

Основна 1 4  2  3 (6*) 10 (6*) 

Средња        

Словачки  Основна 1 2 2  1 6 

Средња        

Румунски  Основна 2 1 1  2 (3*) 6 (3*) 

Средња     1  1 

Русински Основна 1    1 2 

Средња        

Хрватски Основна 26     26 

Средња        

Украјински  Основна 2     2 

Средња        

Чешки Основна       

Средња        

Буњевачки 

говор 

Основна   3   3 

Средња        

Свега 

 

 33 7 6 3  7 (9*) 56 (9*) 

* ( број уџбеника чије одобравање је у току ) 

 

Преглед одобрених уџбеника према наставним предметима у периоду 2012-2016. год 

наставни 

предмет 

мађарски 

језик 

словачки 

језик 

румунски 

језик 

русински 

језик 

хрватски 

језик 

украјински 

језик 

буњевачки 

говор 

свега 

матерњи 

језик 

3    26   29 

историја 

 

3 3 5 1    12 

музичка 

култура 

 2 2 1    5 

ликовна 

култура 

1 2      3 

МЈЕНК 

 

     2 3 5 

свет око 

нас 

1       1 

математика 

 

1       1 
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свега 

 

9 7 7 2 26 2 3 56 

 

Табеларни преглед одобрених уџбеника за увоз и употребу из земље матице у периоду 2012 - (јун) 2016. 

године 

година Матична земља одобрено 

2012 Република Словачка 5 

2013 „ 3 

2014 „ 3 

2015 „ 1  

2016 „ 4 

Укупно  16 

 

Инициран и одржан састанак у Заводу за унапређивање образовања и васпитања у вези 

са процедурама одобравања уџбеника у светлу старог и новог Закона о уџбеницима, на 

којем су присуствовали представници Покрајинског секретаријата, Завода за уџбенике, 

Одељења у Новом Саду, Школске управе Сомбор, 2. августа 2016. године. 

Инициран и одржан састанак са представницима седам националних савета 

националним мањина, Завода за уџбенике, Одељења у Новом Саду, издавачке куће 

Клетт, Педагошког завода Војводине са циљем договора око убрзавања процедура за 

одобравање уџбеника на мањинским језицима, обезбеђивања квалитетног уџбеничког 

материјала на мањинским језицима. 

Национални савет хрватске националне мањине узео је активно учешће у реализацији 

тројних споразума са циљем да се осигурају недостајући наслови за основну школу. 

Уџбеници за средњу школу нису обухваћени досадашњим актиностима. 

Меморандумом је предвиђена израда неколико недостајућих уџбеника. Тренутни 

пресек реализације израде недостајућих уџбеника за основну школу је следећи: 

- Математика за I и II разред основне школе (уџбеници и збирке задатака) су ушли у 

штампу 

- Математике за II и IV разред основне школе су у процедури одобрења у 

Министарству просвете 

- Музичка култура за I разред основне школе је у процедури одобрења у 

Министарству просвете 

- Музичка култура за II разред је на одобрење у Националном просветном савету 

- Музичке културе III-VIII разреда су у процесу графичке припреме и дизајнирања 

- Физика за VIII разред је у поступку експертизе добила позитивно мишљење и због 

тога изузета из тројног споразума. 
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Динамика реализације задовољавајућа је уз напомену да ће уџбеници из музичке 

културе бити завршени у најкраћем могућем року, с обзиром на чињеницу да је у 

израду свих осам уџбеника укључена иста ауторска екипа. Према расположивим 

сазнањима Савета, уџбеници за наставу која се изводи на хрватском језику биће 

доступни за употребу у школској 2016/17. години. Након реализације овог Споразума, 

остали су још сви национални додаци, ликовна култура и техничко образовање као 

недостајући уџбеници за основну школу и сви уџбеници за гимназију и средњу 

струковну школу. Када је реч о уџбеницима за предмет хрватски језик са елементима 

националне културе, они се тренутно набављају кроз донације Савету, позајмицама од 

суботичких школа у којима се настава одвија на хрватском језику, Хрватске читаонице 

из Суботице, донација из Хрватске и сл. 

Национални савет буњевачке националне мањине тражио је од Координације 

националних савета у три наврата да са Министарством просвете покрене и тема 

штампања уџбеника и за изборне предмете. Посебно имајући у виду мали број наслова 

који су овде потребни и који је уједно једини облик образовања који се може понудити 

буњевачкој заједници. 

Национални савет чешке националне мањине има учешће у изради Плана уџбеника 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Чешка национална заједница 

нема наставу на матерњем језику, изучава се изборни наставни предмет чешки језик са 

елементима националне културе. 

У оквиру образовног система Србије не постоји образовање на египатском наставном 

језику, нити је у основним и средњим школама омогућено учење египатског језика са 

елементима националне културе. Због овога у јуну 2016. упућено је писмо 

Министарству просвете, којим је захтевано да се од следеће школске године у анкетни 

листић за родитеље дода и опција учења египатског језика, уз 13 до сада понуђених 

језика. 

Национални савет мађарске националне мањине потписао је 21. марта 2016. године 

Споразум о сарадњи у области издавања уџбеника на мађарском језику и писму са 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Заводом за уџбенике. Број 

уџбеника чије одобрење је затражено од Националног савета мађарске националне 

мањине на основу споразума: један од којих је један одобрен. 

Број одобрених уџбеника ван споразума: 10 (шест уџбеника и четири радне свеске). 

Број недостајућих уџбеника за основну школу: седам. 

Споразум за средњошколске уџбенике није потписан. 

Савет је узео и активно учешће у раду Међувладине мешовите комисије Мађарске и 

Србије, где су усвојени следећи закључци: ММК предлаже Странкама да у складу са 

потребама мањинских заједница обезбеде издавање уџбеника и средства образовања и 
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њихов увоз из државе матице. ММК предлаже обема Странама да… право 

предлагања увоза мађарских уџбеника у Србију спада у делокруг Националног савета 

Мађара. ММК предлаже српској Страни да омогући употребу уџбеника из Мађарске 

на територији Србије у настави на мађарском језику, на начин како то стоји у новом 

Закону о уџбеницима. У том циљу, српска Страна треба да уклони све 

административне баријере које се јављају у поступку одобравања. 

Национални савет македонске националне мањине у Србији је до сада на одобравање 

предао Планове и програме за предмет македонски језик са елементима националне 

културе од I до IV разреда који су усвојени, али и од V до VIII разреда и планове и 

програме за средње образовање, који још увек чекају на усвајање. Предати су уџбеници 

за I и II разред, који су усвојени, као и уџбеници за III и IV разред, који још увек чекају 

на усвајање, иако је Национални савет македонске националне мањине у потпуности 

сам организовао и финансирао израду уџбеника (ангажовање аутора, лектора, 

илустратора, дизајнера и др), што представља велику потешкоћу у раду, узимајући у 

обзир да се у тренутно четири школе изучава предмет македонски језик са елементима 

националне културе; и то О.ш. Гоце Делчев у Јабуци, О.ш. Жарко Зрењанин у Качареву, 

О.ш. Коста Стаменковић у Лесковцу и О.ш. Бора Станковић у Богојевцу. Ученици 

изучавају језик до VI разреда (реч је о ученицима који су језик почели да уче од I 

разреда, али постоји велико интересовање за овај предмет и код ученика до VIII 

разреда). 

У оквиру образовног система Србије не постоји образовање на немачком наставном 

језику, нити је у основним и средњим школама омогућено учење немачког језика са 

елементима националне културе. Због овога је у јуну 2016. упућено писмо 

Министарству просвете, којим је захтевано да се од следеће школске године у анкетни 

листић за родитеље дода и опција учења немачког језика, уз 13 до сада понуђених 

језика.  

У складу са потписаним тројним споразумом између Министарства просвете, Завода за 

уџбенике и Националног савета Русина, све активности предвиђене Споразумом за 

школску 2016/2017. годину су испуњене. Покрајинском секретаријату за образовање, 

прописе, управу и националне мањине овог месеца достављен је ажуран списак 

недостајућих уџбеника. 

Словеначка национална заједница у Србији за сад нема наставу на словеначком језику. 

Такође се у Србији не изучава изборни/факултативни предмет словеначки језик са 

елементима културе. Национални савет словеначке националне мањине до сада 

предузео је следеће мере у вези са увођењем словеначког језика у основне школе у 

Србији: а) Сачињен план и програм наставе за словеначки језик са елементима културе 

и упућен Министарству просвете, науке и технолошког развоја; б) Обављени разговори 

са надлежнима у Министарству у вези са увођењем словеначког језика у основне 

школе. 
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Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине 

Национални савет украјинске националне мањине доставио је ажуран списак 

недостајућих уџбеника. 

 

АКТИВНОСТ: 6.12. Јачање језичких капацитета и учење стручне терминологије 

за студенте припаднике националних мањина на језику националне мањине у 

циљу приступа тржишту рада и професионалног развоја.  

РОК: Континуирано, почев од I квартал 2016. године 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Високошколске установе 

 Министарство надлежно за просвету 

ИЗВЕШТАЈ: 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је започело мапирање потреба 

високообразовних установа које реализују студијске програме на језицима 

националних мањина, у сарадњи са Филозофским факултетом Универзитета у Новом 

Саду. У и I и II кварталу 2016. године прикупљени су подаци од пет факултета, од 

укупно 14 колико их делује у оквиру Универзитета у Новом Саду. 

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду од свог оснивања реализује 

студијске програме на језицима националних мањина: Словачки језик и књижевност, 

Мађарски језик и књижевност, Румунски језик и књижевност и Русински језик и 

књижевност, чијим завршетком студенти стичу не само наставничке већ и 

компетенције за друга препознатљива занимања (превођење, лекторисање, рад у 

медијским кућама и сл).  

Студентима је омогућено да користе стручну литературу на језицима националних 

мањина из богатог фонда Библиотеке Филозофског факултета. Поред тога, у оквиру 

Центра за језике Факултета могу да јачају своје језичке капацитете и уче стручну 

терминологију која им је потребна за даљи професионални развој.  

Факултет остварује значајну сарадњу са универзитетима у земљама матицама 

националних мањина и са следећим универзитетима:  

 Западни универзитет у Темишвару, Румунија (Еразмус+ и билатерална 

сарадња); 

 Универзитет у Сегедину, Мађарска (Еразмус+); 

 Универзитет у Прешову, Словачка (Еразмус+); 

 Универзитет у Печују, Мађарска (Билатерална сарадња); 

 Универзитет Матеј Бел у Бањској Бистрици, Словачка (Билатерална сарадња); 

 Технички универзитет у Констанци, Румунија (Билатерална сарадња); 
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 Филозофски факултет, Свеучилиште у Осијеку, Хрватска (Билатерлана 

сарадња); 

 Филозофски факултет, Свеучилиште у Ријеци, Хрватска (Билатерална сарадња); 

 Универзитет Панонија у Веспрему, Мађарска (Билатерална сарадња); 

 Учитељски факултет, Свеучилиште у Ријеци, Хрватска (Билатерална сарадња); 

 Мађарски универзитет Сапиентиа у Трансилванији; 

 Факултет техничких и друшвених наука Тиргу-Муреш, Румунија (Билатерална 

сарадња); 

 Мађарски институт II Ференц Ракоци у Украјини, Департман за филологију, 

Берехове, Украјина (Билатерална сарадња). 

Активност мапирања потреба са циљем јачања капацитета за учење стручне 

терминологије за студенте припаднике националних мањина на језику националне 

мањине наставља се с почетком нове школске године. 

 

АКТИВНОСТ: 6.15. Јачање васпитне улоге школе кроз развијање толеранције и 

спречавање сегрегације кроз: 

- развој програма ваннаставних активности који подстичу толеранцију, 

- развој програма у циљу подстицања мултикултуралности. 

- веза са Стратегијом развоја образовања у Републици Србији до 2020 и пратећим 

акционим планом, у складу са акцијом ПУ-ОШ06  

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за просвету 

 Завод за унапређивање образовања и васпитања 

 Национални просветни савет 

 Национални савет националне мањине 

 Савети за међунационалне односе 

 

ИЗВЕШТАЈ: 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у јуну 2016. године понудило 

свим родитељима ученика основних школа у Републици Србији могућност учења 14 

мањинских језика кроз разне облике факултативне наставе, чији је између осталог циљ 

подстицање мултикултуралности. Резултати анкете биће познати до краја 2016. године, 

а на основу резултата ова настава ће се организовати у складу са исказаним 

интересовањима. 

Завод за унапређивање образовања и васпитања у току 2016. године започео је 

реализацију прве фазе пројекта Јачање васпитне функције основне и средње школе, 

чији је циљ прикупљање података о уграђености васпитних садржаја у документа која 

се односе на основну и средњу школу, као и података о непосредној реализацији 
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васпитног рада. У предлогу Плана рада Завода за 2017. предвиђена је друга фаза овог 

пројекта чији је циљ конципирање модела васпитног рада и његово пилотирање на 

изабраном узорку школа, у оквиру чега ће посебна пажња бити посвећена развијању 

мултикултуралности и толеранције.  

У сваком наставном програму који пристиже на усвајање Националном просветном 

савету води се рачуна и о циљевима толеранције и мултикултуралности, имајући при 

томе стално у виду да су најважнији васпитни циљеви развој српског националног 

идентитета и развој грађанског идентитета грађанина српске државе. 

Национални савет мађарске националне мањине у Србији организовао је једнодневни 

излет у Сомбор и Дорослово за ученике основних школа који похађају наставу из 

предмета мађарски језик са елементима националне културе у циљу упознавања са 

мултикултуралном средином и духом толеранције.  

Национални савет македонске националне мањине, у сарадњи са О.ш. Гоце Делчев из 

Јабуке, О.ш. Жарко Зрењанин из Качарева, О.ш. Коста Стаменковић из Лесковца и 

О.ш. Бора Станковић из Богојевца, интензивно ради на јачању васпитне улоге школе 

кроз развијање толеранције и спречавање сегрегације, и то путем развоја програма 

ваннаставних активности који подстичу толеранцију и мултикултуралност. 

 

АКТИВНОСТ: 6.16. Потписивање споразума са земљама чије националне мањине 

имају образовање у Србији. 

РОК: II квартал 2016. године 

СТАТУС: Активност је делимично реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за просвету 

 Министарство спољних послова 

ИЗВЕШТАЈ: 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је 3. септембра 2015. године 

упутило на адресе шест министарстава образовања земаља матица националних 

мањина које живе у Републици Србији Позивно писмо, у коме је изразило интересовање 

и позив за успостављање сарадње у области образовања националних мањина. С 

обзиром на чињиницу да су три земље (Мађарска, Румунија и Бугарска) изразиле 

спремност на сарадњу, тим земљама је 16. новембра 2015. упућен конкретан предлог о 

сарадњи – Меморандум о разумевању. Министарство је добило позитивне 

одговоре/коментаре на предложене меморандуме од Мађарске, Румуније и Бугарске. 

Процес коначног дефинисања меморандума о разумевању је у току. 

 

АКТИВНОСТ: 6.20. Унапређивање могућности учења матерњег језика – говора и 

елемената националне културе у школама уз задржавање статуса изборног 
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предмета и развијање факултативних и других ваннаставних активности, као и 

обезбеђивање средстава за извођење факултативних ваннаставних активности. 

РОК: I квартал 2017. године 

СТАТУС: Активност је готово у потпуности реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за просвету 

 Завод за унапређивање образовања и васпитања 

 Педагошки завод Војводине 

 Национални просветни савет 

 Јединице локалне самоуправе 

 Основне и средње школе 

ИЗВЕШТАЈ: 

За школску 2016/17. Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило 

је јединствени анкетни лист у поступку одабира изборних предмета, као и јединствену 

методологију на основу које се формира листа понуђених предмета за сваки разред и 

сваку школу. 

Предмети су били разврстани у две табеле: предмети које школе могу да понуде на 

основу својих могућности, односно расположивости наставног кадра и предмети чија 

реализација ће бити могућа и на нивоу више школа како би се омогућила доступност 

језика националне мањине са елементима националне културе свим ученицима у 

срединама где живе припадници појединих мањина. Одлуку о избору који предмети су 

били понуђени донео је руководилац школске управе у договору са Министарством 

просвете, науке и технолошког развоја за сваку основну школу која се налази на 

територији школске управе.  

Током јула и августа 2016. године анализом резултата анкета биће организовани 

различити модели изучавања изборног предмета Матерњи језик са елементима 

националне културе. 

Унапређен је статус изборног предмета матерњи језик са елементима националне 

културе доношењем Стручног упутства о формирању одељења и начину финансирања 

у основним и средњим школама за школску 2016/17. годину. Новина коју доноси овај 

документ омогућава да школа која остварује програм изборног предмета матерњи језик 

са елементима националне културе може да формира групу на нивоу циклуса, односно 

групу коју чине ученици од I до IV разреда (ученици првог циклуса) и/или групу коју 

чине ученици од V до VIII разреда (ученици другог циклуса).  

Такође, групе за изборни предмет матерњи језик са елементима националне културе 

могу се формирати и на нивоу више школа у једној ошптини, уз сагласност надлежне 

школске установе. 
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VII ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА 

АКТИВНОСТ: 7.1. Спровођење упоредно правне анализе пракси држава чланица 

ЕУ у региону у циљу идентификације најбољих пракси и одговарајућег модела 

учешћа националних мањина у изборном процесу и адекватне заступљености 

националних мањина у представничким телима на републичком, покрајинском и 

локалном нивоу. 

РОК: за формирање Међуресорне групе – IV квартал 2015. године  

за израду анализе – II квартал 2016. године 

СТАТУС: Активност је готово у потпуности реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Међуресорна група именована од стране министарства надлежнога 

за послове правосуђа и министарства надлежног за послове 

државне управе 

 Координација националних савета националних мањина 

ИЗВЕШТАЈ: 

Радна група за израду анализе пракси држава чланица ЕУ у региону у циљу 

идентификације најбољих пракси и одговарајућег модела учешћа националних мањина 

у изборном процесу образована је и одржала је више радних састанака. Нацрт Анализе 

са препорукама је сачињен и достављен Координацији националних савета на 

мишљење, по добијању коментара националних савета, нацрт Анализе биће упућен, 

преко Владе, надлежном одбору Народне скупштине Републике Србије. 

 

АКТИВНОСТ: 7.2. На основу анализе и упоредно правне праксе идентификовати 

потенцијалне моделе демократске партиципације националних мањина, 

укључујући и бројчано мање националне мањине у изборном процесу којима се 

гарантује адекватна заступљеност националних мањина у представничким 

телима на републичком, покрајинском и локалном нивоу, водећи рачуна о 

спречавању потенцијалне злоупотребе флексибилнијих одредаба о странкама 

националних мањина 

РОК: II квартал 2016. године 

СТАТУС: Активност је готово у потпуности реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Међуресорна група именована од стране министарства надлежнога 

за послове правосуђа и министарства надлежног за послове 

државне управе 

 Координација националних савета националних мањина 

ИЗВЕШТАЈ: 

Нацрт Упоредно правде Анализе демократске партиципације националних мањина 

садржи препоруке за унапређење демократске партиципације националних мањина, на 

сва три нивоа власти и идентификује потенцијалне моделе, полазећи од модела 

присутних у земљама које су биле предмет анализе и водећи рачуна о постојећем 
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систему у Републици Србији. Такође, поменути нацрт садржи и препоруке за 

унапређење партиципације националних мањина у постојећем уставном систему, као и 

у случају промене Устава. 
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VIII ОДГОВАРАЈУЋА ЗАСТУПЉЕНОСТ ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ 

МАЊИНА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ И ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

 

АКТИВНОСТ: 8.1. Измене и допуне Закона о заштити права и слобода 

националних мањина у циљу стварања основа за прописивањe афирмативних 

мера националних мањина, кроз увођење одредаба у посебним законима којима се 

уређује радно-правни статус запослених у јавном сектору, које ће омогућити 

давање предности националним мањинама при запошљавању/отпуштању при 

истим условима, а до постизања одговарајуће структуре запослених у јавном 

сектору на свим нивоима територијалне организације. 

РОК: II квартал 2016. године 

СТАТУС: Активност је делимично реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове државне управе 

 Представници националних мањина 

 Народна скупштина 

ИЗВЕШТАЈ: 

Решењем министра државне управе и локалне самоуправе од 20. новембра 2015. године 

основана је Посебна радна група за припрему текста Нацрта закона о изменама и 

допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина. Одржана су два 

састанка радне групе (3. децембра 2015. и 21-22. децембра 2016. године) и један 

састанак са представницима државних органа 22. фебруара 2016. године, као и четири 

састанка представника Министарства и експерата. Представници националних савета 

националаних мањина су чланови Посебне радне групе. 

Мисија ОЕБС у Србији је подржала рад два експерта из области људских и мањинских 

права који су припремили Нацрт полазних основа поменутог закона.  

Активност није било могуће реализовати у року из разлога расписивања вандредних 

парламентарних избора и чињенице да је Влада РС била у техничком мандату. 

У току је израда радне верзије текста нацрта овог закона и припрема предлога измена 

решења о члановима радне групе у складу са новим мандатом Владе. 

 

АКТИВНОСТ: 8.4. Усвајање и примена Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе, којим се: 

-начело једнаке доступности радних места и прописује да се код запошљавања 

мора водити рачуна о томе да, поред осталих критеријума, национални састав 

одражава, у највећој могућој мери, структуру становништва; 

-предвиђа вођење кадровске евиденције код послодавца, у оквиру које се наводе и 

подаци о образовању на језицима националних мањина. 
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РОК: IV квартал 2015. године 

СТАТУС: Активност је у потпуности реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове државне управе и локалне 

самоуправе 

 Народна скупштина 

ИЗВЕШТАЈ: 

Народна скупштина је у марту 2016. године донела Закон о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе, који почиње да се примењује 1. 

децембра 2016. године, осим одредаба чл. 116-122, одредаба чл. 172-183. и члана 192. 

тачка 4) и одредаба чл. 188-191, а које су почеле да се примењују наредног дана од дана 

ступања на снагу овог закона (члан 203. Закона). Законом се по први пут на 

свеобухватан начин уређује систем радних односа у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе. Циљ овог закона је успостављање основних начела 

службеничког система, заснованих на стандардима прихваћеним у савременим 

упоредноправним системима, чиме се испуњава основна претпоставка за пуну 

професионализацију и деполитизацију кадрова у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе. Законом је предвиђено начело једнаке доступности 

радних места. Наиме, чланом 19. став 1. Закона предвиђено је да су свим кандидатима 

при запошљавању под једнаким условима доступна сва радна места, док је ставом 3. 

предвиђено да се при запошљавању води рачуна о томе да национални састав, 

заступљеност полова и број особа са инвалидитетом, одражава међу запосленима, у 

највећој могућој мери, структуру становништва.  

Такође, чланом 190. Закона предвиђено је вођење кадровске евиденције, у оквиру које 

је, између осталог, предвиђено да се уписују подаци који се односе на матерњи језик 

(став 2. тачка 2), с тим да се ови подаци уписују у кадровску евиденцију уз писану 

сагласност запосленог, без обавезе изјашњавања запосленог. (став 5). Поред наведених 

података исти члан предвиђа да се у кадровску евиденцију уписује податак који се 

односи на језик на коме је стечено основно, средње и високо образовање (став 2. тачка 

3). Такође, истим чланом (став 4) предвиђено је да кадровска евиденција садржи и 

податак о националној припадности службеника и намештеника, у складу са прописом 

којим се уређује регистар запослених у јавној управи у Републици Србији, с тим да 

податак о националној припадности службеника и намештеника уписује у кадровску 

евиденцију уз писану сагласност запосленог, без обавезе изјашњавања (став 6). 

Поред тога, чланом 47. став 2. овог закона предвиђено је да ће Влада уредбом ближе 

уредити критеријуме за разврставање радних места и мерила за опис радних места 

службеника, при чему ће водити рачуна о познавању језика и писама националних 

мањина, као посебног услова за обављање послова на оним радним местима која су од 

значаја за остваривање права грађана на службену употребу језика и писама 

националних мањина. Ставом 3. овог члана Закона прописано је да ће приликом 

уређивања критеријума за разврставање радних места и мерила за опис радних места 

службеника Влада посебно водити рачуна о националном саставу становништва и 
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одговарајућој заступљености припадника националних мањина ради постизања пуне 

равноправности између припадника националне мањине и грађана који припадају 

већини.  

Исто је прописано и када је реч о радним местима намештеника (члан 185. ст. 1. и 2. 

Закона).  

Чланом 101. став 4. овог закона предвиђено је да Влада уредбом ближе уређује 

поступак спровођења интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места, као и 

какве се стручне оспособљености, знања и вештине вреднују у изборном поступку, 

начин њихове провере и мерила за избор на радна места. Ставом 5. истог члана Закона 

прописано је да се овом уредбом утврђују мерила за избор на радна места којим ће се 

предвидети давање првенства једнако квалификованим кандидатима припадницима 

националних мањина, у циљу постизања одговарајуће заступљености припадника 

националних мањина и пуне равноправности између припадника националне мањине и 

грађана који припадају већини.  

 

АКТИВНОСТ: 8.5. Усвајање и примена Уредбе којом се између осталог уређује 

познавање језика и писама националних мањина, као посебан услов за обављање 

послова на појединим радним местима а у циљу потпуног остваривања права 

припадника националних мањина на комуникацију на језику националне мањине 

који је у службеној употреби у јединици локалне самоуправе. 

РОК: 45 дана од дана ступања на снагу Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

СТАТУС: Активност није реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове државне управе и локалне 

самоуправе 

 Савети за међунационалне односе 

ИЗВЕШТАЈ: 

Активност није било могуће реализовати у року из разлога расписивања вандредних 

парламентарних избора и чињенице да је Влада РС била у техничком мандату. 

Министарство државне управе и локалне самоуправе је израдило Нацрт уредбе о 

критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места 

службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Нацрт 

уредбе о критеријумима за раврставање радних места и мерила за опис радних места 

намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Наведеним 

подзаконским актима предвиђено је да се у аутономној покрајини, јединици локалне 

самоуправе или градској општини у којој је утврђена службена употреба језика и писма 

националне мањине, на оним радним местима која подразумевају непосредну усмену и 

писану комуникацију са грађанима, као посебан услов прописује познавање језика и 

писма националних мањина. Такође је израђен и Нацрт уредбе о спровођењу интерног 
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и јавног конкрса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе, којом је, између осталог предвиђено да уколико постоји потреба за 

запослењем припадника националних мањина који су недовољно заступљени међу 

запосленима, у огласу се посебно наводи да те националне мањине имају предност код 

избора и у случају једнаке оцене квалификованих кандидата. Такође, предвиђено је да 

се уколико се попуњава извршилачко радно место, код кога је као посебан услов 

предвиђено знање језика и писма националних мањина, у огласу посебно наводи овај 

услов, као и евентуална писмена провера његове испуњености.  

Усвајање наведених подзаконских аката за спровођење Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе очекује се у што краћем 

року, односно најкасније до почетка примене овог закона (1. децембра 2016. године). 

 

АКТИВНОСТ: 8.6. Анализа стања у јавним тужилаштвима и судовима у 

подручјима у којима живе припадници националних мањина у погледу: 

- заступљености припадника националних мањина као носилаца судијске и 

јавнотужилачке функције; 

- заступљености припадника националних мањина као судског и тужилачког 

особља (судски и тужилачки помоћници и намештеници); 

- познавања језика националних мањина. 

- веза са АП ПГ 23 активност 3.8.1.16, рок у АП ПГ 23 I-II квартал 2016. године 

РОК: IV квартал 2015. године 

СТАТУС: Активност је у потпуности реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Државно веће тужилаца 

 Високи савет судства 

ИЗВЕШТАЈ: 

Предметна анализа је израђена и извештај је поднет надлежним органима. 

Анализа процене приступа националних мањина правосудном систему обухвата: 

 Анализу о употреби језика у процени приступа националних мањина 

правосудном систему Републике Србије, 

 Анализу о учешћу националних мањина у судовима у Републици Србији, 

 Анализу о учешћу националних мањина у јавним тужилаштвима у Републици 

Србији и 

 Анализу о новостима правног оквира (подзаконских аката ВСС и ДВТ којима се 

регулише приступ националним мањинама). 

 

АКТИВНОСТ: 8.7. Израда и усвајање Правилника о критеријумима и мерилима 

за оцену стручности, оспособљености и достојности за предлагање и избор 
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кандидата за носиоца јавно тужилачке функције укључујући одредбе о примени 

чл. 82 Закона о јавном тужилаштву, који наводи да се при предлагању и избору 

јавних тужилаца и заменика јавног тужиоца води рачуна о националном саставу 

становништва, одговарајућој заступљености припадника националних мањина и 

познавању стручне правне терминологије на језицима националних мањина који 

је у службеној употреби у суду. 

- веза са АП ПГ 23 

РОК: IV квартал 2015 – I квартал 2016. године 

СТАТУС: Активност је делимично реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Државно веће тужилаца 

ИЗВЕШТАЈ: 

У априлу 2016. године Државно веће тужилаца је основало Радну групу за израду 

Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и 

достојности кандидата у поступку предлагања за заменика јавног тужиоца који се први 

пут бира.  

Радна група је у јуну 2016. године израдила предлог Правилника о критеријумима и 

мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата у поступку 

предлагања за заменика јавног тужиоца који се први пут бира, и који садржи одредбу о 

примени члана 82 Закона о јавном тужилаштву. 

Предлог правилника био је предмет јавне расправе у августу 2016. године, и његово 

усвајање од стране Државног већа тужилаца очекује се у III кварталу 2016. године.  

Такође, у априлу 2016. године Државно веће тужилаца основало је Радну групу и за 

израду Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености 

и достојности за предлагање и избор кандидата за носиоца јавнотужилачке функције. 

Ова радна група израдиће нацрт новог Правилника о критеријумима и мерилима за 

оцену стручности, оспособљености и достојности за предлагање и избор кандидата за 

носиоца јавнотужилачке функције након што буде окончан процес израде и усвајања 

Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и 

достојности кандидата у поступку предлагања за заменика јавног тужиоца који се први 

пут бира. 

 

АКТИВНОСТ: 8.8. Израда и усвајање Правилника о критеријумима и мерилима 

за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и председника 

судова укључујући одредбе о примени чл. 46. Закона о судијама, који наводи да се 

при предлагању и избору судија води рачуна о националном саставу 

становништва, одговарајућој заступљености припадника националних мањина и 

познавању стручне правне терминологије на језицима националних мањина који 

је у службеној употреби у суду. 



  

102 

 

- веза са АП ПГ 23 

РОК: IV квартал 2015 – I квартал 2016. године 

СТАТУС: Активност је делимично реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ:  

 Високи савет судства 

ИЗВЕШТАЈ: 

Израђен је нацрт Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, 

оспособљености и достојности за избор судија и председника судова, који је у фази 

разматрања, а који садржи одредбу да ће се приликом избора судија и председника суда 

водити рачуна о националном саставу становништва, одговарајућој заступљености 

припадника националних мањина и познавању стручне правне терминологије на 

језицима националних мањина који је у службеној употреби у суду. 

 

АКТИВНОСТ: 8.9. Успостављање заједничке радне групе са Високим саветом 

судства за процену приступа националних мањина правосудном систему. 

- веза са АП ПГ 23 

РОК: II квартал 2016. године 

СТАТУС: Активност је у потпуности реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Државно веће тужилаца 

 Високи савет судства 

ИЗВЕШТАЈ: 

Дана 22. априла 2016. године одржан је прелиминарни састанак представника 

Државног већа тужилаца, Високог савета судства и представника пројекта ИПА 2013: 

Јачање капацитета Високог савета судства и Државног већа тужилаца, у вези 

успостављања заједничке радне групе за процену приступа националних мањина 

правосудном систему. 

У мају месецу 2016. године Државно веће тужилаца и Високи савет судства именовали 

су чланове заједничке радне групе за процену приступа националних мањина 

правосудном систему (ДВТ на седници одржаној 05. маја 2016. године, ВСС на седници 

одржаној 10. маја 2016.године).  

Дана 20. јула 2016. године, на састанку заједничке радне групе за процену приступа 

националних мањина правосудном систему, утврђени су органи, циљ, методологија и 

рокови рада радне групе.  

С обзиром на то да је циљ рада радне групе израда Анализе о процени приступа 

националних мањина правосудном систему Републике Србије, у јулу месецу 2016. 

године члановима радне групе достављени су на увид и коментар релевантне анализе 

које су израдили представници Државног већа тужилаца и Високог савета судства: 

Анализа о употреби језика у процени приступа националних мањина правосудном 
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систему Републике Србије, Анализа о заступљености и познавању језика националних 

мањина у судовима у Републици Србији и Анализа о заступљености и познавању језика 

националних мањина у јавним тужилаштвима у Републици Србији. 

 

АКТИВНОСТ: 8.10. Одржавање заједничке радионице о приступу националних 

мањина правној помоћи за Државно веће тужилаца, Високи савет судства, 

организације цивилног друштва и представнике националних мањинa 

-веза са АП ПГ 23 

РОК: II квартал 2016. године 

СТАТУС: Активност је делимично реализована.  

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Државно веће тужилаца 

 Високи савет судства 

 Организације цивилног друштва 

 Представници националних мањина 

 Јединице локалне самоуправе 

 Правни факултети – правне клинике 

ИЗВЕШТАЈ: 

У складу са састанком заједничке радне групе Државног већа тужилаца и Високог 

Савета судства за процену приступа националних мањина правосудном систему, 

одржаног 20. јула 2016. године, и закључцима на основу којих је одржавање заједничке 

радионице о приступу националних мањина правној помоћи за Државно веће тужилаца, 

Високи савет судства, организације цивилног друштва и представнике националних 

мањина, предвиђено за крај III квартала 2016. године – представници Државног већа 

тужилаца и Високог савета судства одржали су у августу 2016. године припремни 

састанак за организовање наведене заједничке радионице. 

 

АКТИВНОСТ: 8.11. Одржавање округлог стола за усвајање коначних препорука 

за компоненту 3, циља 1 ИПА 2013 пројекта „Јачање капацитета ВСС и ДВТ“, 

која се односи на побољшање односа са организацијама цивилног друштва и 

активности везане и за приступ националних мањина правосудном систему.  

- веза са АП ПГ 23 

РОК: III квартал 2016. године 

СТАТУС: Активност је готово у потпуности релаизована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Државно веће тужилаца 

 Високи савет судства 

 Организације цивилног друштва 

 Представници националних мањина 

ИЗВЕШТАЈ: 
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У складу са закључцима са састанка заједничке радне групе Државног већа тужилаца и 

Високог Савета судства за процену приступа националних мањина правосудном 

систему, одржаног 20. јула 2016. године, којима је одржавање округлог стола за 

усвајање коначних препорука за компоненту 3, циљ 1 ИПА 2013 пројекта Јачање 

капацитета ВСС и ДВТ, а које се односе на побољшање односа са организацијама 

цивилног друштва и активности везане за приступ националних мањина правосудном 

систему, предвиђено за IV квартал 2016. године. У августу 2016. године представници 

ИПА 2013 пројекта Јачање капацитета ВСС и ДВТ обавештени су о потреби 

одржавања овог округлог стола и затражена је њихова подршка за реализацију ове 

активности. 

 

АКТИВНОСТ: 8.12. Спровођење обуке судија о међународним документима и 

стандардима у области заштите од дискриминације националних мањина и 

пракси ЕСЉП. 

- веза са АП ПГ 23 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност се успешно реализује.  

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Правосудна академија 

ИЗВЕШТАЈ: 

Обезбеђена стручна обуке за судије, тужиоце и друге запослене у правосуђу у вези са 

спречавањем дискриминације, о међународним стандардима, пракси међународних 

наднационалних механизама заштите људских права и општењу функционера и 

запослених у правосудној управи са припадницима осетљивих друштвених група. 

Такође, организовани су и округли столови за апелационе судове, који су као резултат 

имали усвајање заједничких ставова у вези са одређеним бројем спорних питања, који 

ће као последицу имати усаглашавање судске праксе у предметима дискриминације на 

територији све четири апелације. У току је тренинг тренера за додатне предаваче 

Академије у овој области. 

Приручник у области заштите од дискриминације израђен је 2013. године. Планира се 

његово поновно издавање, ажурирано у складу са законодавним измена које су 

планиране у овој области, као и допуњено са новом судском праксом.  

 

АКТИВНОСТ: 8.13. Спровођење промотивних кампања међу националним 

мањинама ради јачања поверења у полицију и подстицања за пријављивање 

припадника националних мањина на конкурсе за основну полицијску обуку. 

РОК: Континуирано, према динамици објављивања конкурса 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 
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 Министарство унутрашњих послова 

ИЗВЕШТАЈ: 

Узимајући у обзир специфичне проблеме ромске заједнице, посебна пажња посвећена 

је унапређењу комуникације полиције са представницима и припадницима ове 

заједнице, као и њиховом анимирању и подстицању да се пријављују на конкурсе за рад 

у полицији. Поред тога, представницима ромске заједнице пружена је прилика да, у 

оквиру обуке полицијских службеника – тренера у овој области, представе обичаје и 

безбедносне потребе локалних ромских заједница, који су од значаја за рад полиције и 

остваривање њихове безбедносне заштите. 

Приликом објављивања конкурса за пријем у Центар за основну полицијску обуку у 

Сремској Каменици, афирмативно се приступа према припадницима националних 

мањина, те је тако током предходних година организовано више курсева које су 

успешно завршили полицијски службеници припадници албанске заједнице, након чега 

су распоређени у полицијске станице општина Прешево, Бујановац и Медвеђа. 

У 2015. години обука за полазнике 12. класе Центра за основну полицијску обуку 

почела је 6. априла 2015, а завршила се током маја 2016. године. У 12. класу примљено 

је укупно 301 полазник, њих 287 се одазвало. Од тог броја мушког пола је 209, а 

женског 78 полазника, изражено у процентима 72,82% мушког пола и 27,18% женског 

пола. 

 

АКТИВНОСТ: 8.14. Промовисање професије полицајца, МУП-а и Центра за 

основну полицијску обуку; информисање о обуци, активностима Центра, 

условима за пријем и објављеним конкурсима путем интернет странице и 

друштвених мрежа.  

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство унутрашњих послова 

ИЗВЕШТАЈ: 

Ради веће заступљености припадника националних мањина у полицији, реализује се 

програм професионалног информисања, регрутације и маркетинга, којим се 

потенцијални кандидати/кандидаткиње обавештавају о условима конкурса на својим 

језицима, а подстичу да се пријаве на конкурсе за пријем на рад у полицији. Поступак 

тестирања спроводи се на језицима националних мањина (тестови су преведени на 

мађарски, албански и ромски). 
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Полиција афирмативно наступа према свим националним заједницама приликом 

објављивања конкурса за пријем у Центар за основну полицијску обуку и рад у 

полицији. 

У вези примене антидискриминационих мера приликом пријема у полицијску службу, 

треба истаћи да за пријем грађана на рад у Министарство унутрашњих послова не 

постоје законска нити било која друга ограничења или услови засновани на њиховој 

националној, верској или било којој другој припадности. Политиком пријема тежи се 

пријему на рад мушкараца и жена из различитих друштвених група, укључујући 

етничке мањинске групе, са крајњим циљем да полицијски службеници одражавају 

структуру друштва коме служе. 

 

АКТИВНОСТ: 8.15. Организовање промотивних трибина за основну полицијску 

обуку у срединама у којима су у већем броју заступљени припадници националних 

мањина. 

РОК: Континуирано, два месеца пре расписивања конкурса за одређену ПУ 

СТАТУС: Извештај институције не садржи податке о спровођењу активности. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство унутрашњих послова 

 

 

АКТИВНОСТ: 8.16. Промотивне радионице за основну полицијску обуку у циљу 

боље припреме потенцијалних кандидата за пријемни испит (психо-тест, тест 

опште информисаности и српски језик). 

РОК: Континуирано, пола године пре расписивања конкурса за одређену ПУ 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство унутрашњих послова 

ИЗВЕШТАЈ: 

Ради подстицања пријема Рома у полицију, МУП је у сарадњи са Удружењем Европски 

полицајци ромске националности у фебруару и марту 2015. године организовао шест 

припремних радионица у више градова у Републици Србији за око 280 Ромкиња и 

Рома, са циљем да се, кроз припремна психолошка и друга тестирања, боље припреме 

за конкурисање у Центар за основну полицијску обуку. 

Такође, у периоду од 28. марта до 02. априла 2016. године реализован је пројекат 

Инклузија Рома и Ромкиња у сектор безбедности, Министарства унутрашњих послова 

и Полицијске асоцијације Европски полицајци ромске националности“, у циљу 

подстицања и припреме кандидата за упис у Центар за основну полицијску обуку, у 
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виду једнодневних радионица у шест подручних полицијских управа (ПУ у Сремској 

Митровици, Београду, Смедереву, Новом Пазару, Прокупљу и Врању). 

 

АКТИВНОСТ: 8.17. Наставак активности које су спровођене у оквиру пројекта 

Подршка већем укључивању националних мањина у полицијску службу Републике 

Србије. 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Извештај институције не садржи податке о спровођењу активности. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство унутрашњих послова 

 

АКТИВНОСТ: 8.18. Часови српског језика за полазнике основне полицијске обуке 

из редова националних мањина како би им се омогућило да лакше прате обуку. 

РОК: Континуирано, у складу са идентификованим потребама 

СТАТУС: Извештај институције не садржи податке о спровођењу активности. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство унутрашњих послова 

 

АКТИВНОСТ: 8.19. Часови/курсеви језика националних мањина као језика 

средине са акцентом на службеној комуникацији из средина у којима су у већем 

броју заступљене националне мањине. 

РОК: Континуирано, у складу са идентификованим потребама 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство унутрашњих послова 

ИЗВЕШТАЈ: 

У периоду од 26. марта до 21. јуна 2016. године у Полицијској управи у Панчеву 

организован је курс за учење језика националних мањина (мађарски, румунски, 

словачки и чешки) за укупно 50 полицијских службеника. 

Наведена активност је реализована у циљу унапређења сарадње полиције и грађана, 

посебно сарадње са националним мањинама, а ради постизања вишег степена 

безбедности кроз бољу комуникацију с грађанима, као и већег укључивања грађана и 

мањинских група у рад полиције. 
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IX НАЦИОНАЛНИ САВЕТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 

 

АКТИВНОСТ: 9.1. Анализа нормативног оквира којим се уређују права 

националних мањина у Републици Србији са посебним освртом на финансијске 

аспекте ових прописа на сва три нивоа власти (републички, покрајински и 

локални). 

РОК: IV квартал 2015 – I квартал 2016. године 

СТАТУС: Активност је у потпуности реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове државне управе и локалне 

самоуправе 

ИЗВЕШТАЈ: 

Министарство државне управе и локалне самоуправе је, у оквиру планираних 

буџетских средстава, кроз поступак јавне набавке, ангажовало консултанта из области 

људских и мањинских права који је припремио анализу законодавства о националним 

саветима националних мањина са посебним освртом на финансирање националних 

савета. Текст Анализе је доступан на званичној интернет страници Министарства на 

српском и енглеском језику. 

 

АКТИВНОСТ: 9.2. Одржавање округлог стола са представницима свих 

националних савета националних мањина, заинтересованом стручном јавношћу, 

као и невладиним организацијама, на коме ће се размотрити: 

- спорна питања у примени Закона о националним саветима националних мањина  

- дате препоруке 

- веза са АП ПГ 23 активност 3.8.1.29. 

РОК: IV квартал 2015. године 

СТАТУС: Активност је у потпуности реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове државне управе и локалне 

самоуправе 

ИЗВЕШТАЈ: 

У организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе одржан је 18. 

децембра 2015. године округли сто под називом Национални савети/мањинске 

самоуправе у правном систему Републике Србије, на коме су присуствовали 

представници националних савета националних мањина, невладиних организација и 

међународне заједнице, као и заинтересована стручна јавност. На скупу је 

представљена Анализа нормативног оквира којим се уређују права националних 

мањина у Републици Србији, а све у циљу проналажења најприхватљивијих решења у 

поступку измене Закона о националним саветима националних мањина. 
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АКТИВНОСТ: 9.3. Оснивање мултиресорне радне групе у циљу израде новог 

Закона о националним саветима националних мањина, у складу са резултатима 

анализе, и уз активно учешће националних савета националних мањина.  

- веза са АП ПГ 23 мера 3.8.1.30. 

РОК: IV квартал 2015. године  

СТАТУС: Активност је у потпуности реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове државне управе и локалне 

самоуправе 

 Национални савети националних мањина 

ИЗВЕШТАЈ: 

Министар државне управе и локалне самоуправе, Решењем од 23. новембра 2015. 

године, основао је радну групу која ће припремити текст нацрта закона о изменама и 

допунама Закона о националним саветима националних мањина. Радну групу чине 

представници релевантних министарстава у чијој су надлежности области у којима 

припадници националних мањина остварују право на самоуправу: култура, образовање, 

обавештавање и службена употреба језика и писма, представници националних савета 

националних мањина. Члановима Посебне радне групе достављена су решења о 

именовању. 

 

АКТИВНОСТ: 9.6. Доношење Уредбе којим ће уредити поступак расподеле 

финансијских средстава из буџетског фонда (члан 119. Закона о националним 

саветима националних мањина). 

РОК: I квартал 2016. године 

СТАТУС: Активност је у потпуности реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове државне управе 

ИЗВЕШТАЈ:  

Министарство државне управе и локалне самоуправе припремило је Предлог уредбе о 

расподели средстава из буџетског фонда за националне мањине, која је усвојена на 

седници Владе 3. марта 2016. године, чиме су испуњени услови за обезбеђивање и 

операционализацију ових средстава која се воде на посебном буџетском разделу 

Министарства државне управе и локалне самоуправе. Уредбом је прописано да се 

буџетски фонд може финансирати и из донација. Средства из Фонда додељују се 

јавним конкурсом за програме и пројекте из области културе, образовања, 

обавештавања и службене употребе језика и писама националних мањина.  
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АКТИВНОСТ: 9.7. Обезбеђивање потребних финансијских средства за Буџетски 

фонд за националне мањине (члан 119. Закона о националним саветима 

националних мањина) за програмске активности, пројекте националних мањина 

и организација цивилног друштва који се баве питањима националних мањина. 

Расподела средстава из Буџетског фонда за националне мањине у складу са 

подзаконским актом из мере 9.6. 

РОК: Почев од I квартала 2016. године 

СТАТУС: Активност се успешно реализује.  

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Влада РС 

 Министарство надлежно за послове државне управе 

ИЗВЕШТАЈ:  

Финансијска средства за Буџетски фонд за националне мањине обезбеђена су у износу 

од 1.800.000 динара и налазе се на буџетском разделу Министарства државне управе и 

локалне самоуправе. 

Расподела средстава из Буџетског фонда за националне мањине није извршена јер није 

утврђен Предлог програма приоритетних области које се финансирају из овог фонда.  

 

АКТИВНОСТ: 9.8. Пружање подршке националним саветима националних 

мањина у реализацији њихових надлежности, кроз: 

- обуке за НСНМ о механизмима за заштиту од дискриминације, о 

антидискриминационом законодавству и о препознавању врста дискриминације и 

основа за дискриминацију, 

- јачање управљачких капацитета и способности за финансијско извештавање 

НСНМ. 

- веза са АП ПГ 23 активност 3.8.1.35. 

РОК: за активности које се финансирају из буџета – континуирано  

IPА 2013 (Твининг пројекат: 2015-2017) 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Канцеларија за људска и мањинска права 

 Национални савети националних мањина 

ИЗВЕШТАЈ: 

Канцеларија за људска и мањинска права пружа подршку националним саветима 

националних мањина у реализацији њихових надлежности и обезбеђује стабилно 

финансирање њиховог рада. И поред рестриктивног буџета за 2016. годину, средства за 

финансирање рада националних савета нису смањивана, односно остала су на нивоу 

средстава из 2015. године, тако да ће из буџета Републике Србије за ову намену у 2016. 

године бити исплаћена средства у висини од 245.000.000 динара. На основу Решења о 

расподели годишње квоте националним саветима националних мањина врши се пренос 

средстава на месечном нивоу у висини од 1/12 обезбеђених средстава. 
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У сарадњи са Мисијом ОЕБС-а Канцеларија је у новембру 2015. године организовала 

радионицу Обука националних савета националних мањина - управљање финансијама, 

која је била усмерена на јачање управљачких капацитета и способности за финансијско 

извештавање националних савета националних мањина.  

Подршка наведеним активностима обезбеђена је и кроз твининг пројекат из програма 

ИПА 2013 Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција за 

дискриминацију, финансиран од стране ЕУ, а који спроводе Канцеларија за људска и 

мањинска права и Повереник за заштиту равноправности, у сарадњи са Институтом за 

људска права Лудвиг Болцман из Аустрије и Канцеларијом за националне мањине 

Владе Словеније. 

У оквиру твиниг пројекта у у I и II кварталу 2016. године, у вези са активношћу 

пружања подршке националним саветима националниих мањина у реализацији 

њихових активности, испуњени су следећи показатељи резултата: 

 развијена је анализа потреба за обукама и израђени су материјали за обуке које 

су у вези са механизмом за заштиту од дискриминације, о 

антидискриминационом законодавству и о препознавању врста дискриминације 

и основа за дискриминацију 

 одржане су две обуке за представнике националних савета националних мањина 

у циљу побољшавања знања о механизмима за заштиту од дискриминације, о 

антидискриминационом законодавству и о препознавању врста дискриминације 

и основа за дискриминацију. 

 14. јуна 2016. године одржана је обука под називом Модул А - Увод у 

антидискриминациони оквир 

Ова обука имала је за циљ упознавање са: 

 Акционим планом за за примену Стратегије превенције и заштиту од 

дискриминације, 

 Тренутним антидискриминационим законодавством, и 

 Системским механизмима за борбу против дискриминације. 

 

 16. јуна 2016. године одржана је обука под називом Модул Б - Поступање по 

притужбама – нулта толеранција за дискриминацију 

Ова обука имала је за циљ упознавање са: 

 Идентификацијом дискриминације на основу постојећих законских 

одредби, 

 Процедуром за поступање по притужбама на дискриминацију, и 
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 Механизмима за борбу против дискриминације, којим се 

институцијама могу поднети притужбе. 

Наведеним обукама је присуствовао укупно 21 учесник (Модул А: 10, Модул Б: 11 

учесника) из 11 савета националних мањина, иако је позив био упућен свим саветима 

националних мањина. 

Спроведене обуке у вези са механизмимом за заштиту од дискриминације, о 

антидискриминационом законодавству и о препознавању врста дискриминације и 

основа за дискриминацију су евалиуиране. 

У Акционом плану наведена је укупна вредност пројекта ИПА 2013 Подршка 

унапређењу људских права и нулта толеранција за дискриминацију, који траје 18 

месеци (септембар 2015-март 2017) и износи 1.200.000 евра. Национално 

кофинансирање за овај период је 60.000 евра, које обезбеђује КЉМП из буџетских 

средстава, од чега је у 2015. години из ових средстава у Национални фонд пренето 

39.024 евра. Овим укупним износом финансијских средстава пројекта обухваћена је и 

подршка спровођењу многих других активности поред наведених у активности 9.8. 

За пружање подршке националним саветима националних мањина у реализацији 

њихових надлежности кроз обуке и јачање капацитета у оквиру активности 9.8, 

пројектом су у 2016. години планирана средства за њихово спровођење у износу од 

68.785,90 евра
7
. У периоду I и II квартал 2016. године за спроведене активности 

наведене у извештају за активност 9.8. утрошено је 30.700,53 евра. 

У циљу реализације ове активности, Национални савет немачке националне мањине 

имао је своје представнике на ОЕБС-овој конференцији о Подстицању родне 

равноправности у националним саветима националних мањина (Шабац, 17. децембар 

2015. године). Као резултат ове обуке, Национални савет немачке националне мањине 

формирао је Консултативно тело за родну равноправност.  

 

АКТИВНОСТ: 9.9. Обновити рад Савета за националне мањине, у чији рад ће 

бити укључени представници свих националних мањина, а у циљу ефикасног 

остваривања права националних мањина. 

- веза са АП ПГ 23 мера 3.8.1.36. 

РОК: за обнову рада – II квартал 2015. године 

за редовне састанке – континуирано  

СТАТУС: Активност је делимично реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Влада 
                                                           
7
 Напомена: Ако се наведена средства од 400.000 евра (2015-2017) односе на Tвининг пројекат ИПА 2013 

активност 9.8., потребно је унети горепоменуту измену у оквиру планираних финансијских средстава у 

усвојеном Акционом плану. 
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ИЗВЕШТАЈ: 

Влада је на седници одржаној 2. априла 2015. године донела Одлуку о образовању 

Савета за националне мањине, којом су за чланове Савета именовани представници 

Владе, председници националних савета националних мањина и председник Савеза 

јеврејских општина Србије. Канцеларија за људска и мањинска права пружа стручну и 

аминистративно-техничку подршку за рад Савета. Конститутивна седница Савета 

одржана је 29. априла 2015. године. На седници је усвојен закључак о плану активности 

и начину рада између две седнице Савета.  

Друга седница Савета за националне мањине одржана је 7. јула 2015. године. На 

седници је једногласно усвојен Извештај о активностима између две седнице Савета 

(период 1. мај – 1. јул 2015. године), који је припремила Канцеларија за људска и 

мањинска права и Закључак којим је прецизирано на који начин ће се договорене 

активности спроводити. 

Трећа седница Савета за националне мањине је одржана 3. новембра 2015. године. На 

седници је усвојен Записник са друге седнице Савета. Тачке дневног реда су биле 

Извештај о активностима реализованим између две седнице Савета и Извештаја о 

активностима на изради Акционог плана за остваривање права националних мањина. 

По формирању нове Владе, покренута је иницијатива за измену Одлуке о образовању 

Савета за националне мањине.  

 

АКТИВНОСТ: 9.10. Омогућити пуну имплементацију Закона о локалној 

самоуправи у вези са оснивањем савета за међунационалне односе у свим 

национално мешовитим општинама у складу са Законом.  

Спровести надзор над спровођењем Закона о локалној самоуправи у овом погледу, 

кроз извештавање о успостављању савета за мулти-етничких односа. 

 - веза са активности 4.6.2, посебне мере које се односе на угрожене групе 

националних мањина, Акционог плана за спровођење Стратегије за превенцију и 

заштиту од дискриминације за 2014-2018. 

- веза са АП ПГ 23 активност 3.8.1.23. 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове локалне самоуправе 

 Јединице локалне самоуправе 

ИЗВЕШТАЈ: 

У току је прикупљање података од јединица локалних самоуправа о броју основаних 

међунационалних савета, након чега ће бити припремљена препорука о потреби 

формирања ових мултиетничких савета. 
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X ЕКОНОМСКИ ПОЛОЖАЈ ПРИПАДНИКА МАЊИНСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

АКТИВНОСТ: 10.1. Јачање економског положаја ромске националне мањине кроз 

пуну примену Акционог плана за спровођење нове Стратегије за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016 – 2025 године.  

РОК: Континуирано, почев од усвајања Акционог плана 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Субјекти надлежни по Акционом плану 

 Савет за унапређење положаја Рома и спровођење Декаде 

укључивања Рома 

 Политички ниво координације – потпредседник Владе и министар 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

ИЗВЕШТАЈ: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спроводи континуиране 

активности у циљу отварања канцеларије у Београду Акционог тима за интеграцију 

Рома 2020 Савета за регионалну сарадњу. Резултат активности је потписан 

Меморандум о оснивању и раду Акционог тима за интеграцију Рома до 2020. године 

између Владе Републике Србије, коју представља проф. др Зорана Михајловић, 

потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 

Савета за регионалну сарадњу, којег представља Горан Свилановић, генерални 

секретар. Основни задатак Акционог тима за интеграцију Рома јесте да пружи подршку 

Албанији, Босни и Херцеговини, Косову*
8
, Македоноји, Србији, Турској и Црној Гори 

у њиховим напорима на смањивању социо-економских разлика насталих између 

ромских и неромских заједница.  

Министарство је, такође, допринело изради Стратегије за социјално укључивање Рома 

и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године. Резултат 

активности је усвојена Стратегија на седници Владе 3. марта 2016. године. 

Поред тога, Министарство координира активности у циљу израде Радне верзије 

Акционог плана Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици 

Србији за период од 2016. до 2025. године, који ће обухватати период од две године. 

Министарство врши консултације у циљу формирања Координационог тела Владе 

Републике Србије за праћење спровођења Стратегије за социјално укључивање Рома и 

Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године са представницима 

Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Националним саветом ромске 

националне мањине.  

                                                           
8
 Овај назив не утиче на став о статусу и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених 

нација 1244 и мишљењем Међународног суда правде о косовској декларацији независности. 



  

116 

 

На крају, Министарство је учествовало у програмирању за ИПА 2016 – Подршка 

инклузији Рома. Аплицирало је за грант шему, у вредности од 4,2 милиона евра, коју ће 

спроводити Стална конференција градова и општина. Циљ аплицирања и обезбеђивања 

финансијских средстава јесте да се значајно побољша положај Рома у локалним 

заједницама кроз реализацију приоритетних мера предвиђених у оквиру Стратегије за 

социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 

2025. године. 

 

АКТИВНОСТ: 10.2. Економски опоравак и развој неразвијених региона који су 

традиционално настањени националним мањинама (источна Србија, општине 

Прешево, Бујановац и Медвеђа), кроз:  

- опоравак предузећа која су била носилац развоја ових региона, 

- подршка малим и средњим предузећима, предузетницима и задругама, 

- привлачење инвестиција. 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове привреде 

 Координационо тело за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа 

ИЗВЕШТАЈ: 

Министарство привреде спроводи Програм за подршку развоја пословне 

инфраструктуре за 2016. годину. Намена Програма се реализује кроз опремање 

пословних зона у циљу привлачења инвестиција, учешћем у финансирању реализације 

пројеката инфраструктурног опремања пословних зона, као и учешћем у финансирању 

реализације пројеката изградње, реконструкције или санације саобраћајне, комуналне, 

електроенергетске, енергетске и остале инфраструктуре која обезбеђује доступност 

пословне зоне и њено интегрисање у окружење. 

У складу са Уредбом о утврђивању Програма подршке развоју пословне 

инфраструктуре за 2016. годину расписан је јавни позив за пријаву пројекта, извршено 

је рангирање пројеката након чега је донета Одлука о распореду и коришћењу 

средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2016. годину (Службени 

гласник РС број 50/2016 од 03.06.2016. године), којом су одобрена средства у висини од 

497.956.246,84 динара, без ПДВ, за суфинансирање реализације 32 пројекта, од чега се 

седам пројеката планира на подручју региона јужне и источне Србије, и то у следећим 

јединицама локалне самоуправе: Бела Паланка, Врање, Власотинце, Димитровград, 

Куршумлија, Ниш и Смедерево. На подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа 

Програмом нису планирана улагања. 

Министарство учествује у финансирању пројекта у висини до 60% вредности пројекта, 

без ПДВ. Локалне самоуправе из својих буџета финансирају преосталу вредност 

пројекта, без ПДВ, као и ПДВ на укупну вредност целог пројекта 
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У току су поступци јавних набавки, након чега се очекује закључивање Уговора за 

реализацију пројекта са извођачем радова. 

У циљу стварања повољних услова за привлачење инвестиција унапређењем 

привредног амбијента и отварања нових радних места у локалним самоуправама, 

Министарство привреде је реализовало Програм за подршку развоја пословних зона, 

кроз реализацију 38 пројеката од чега је 12 пројекaтa реализовано на подручју региона 

јужне и источне Србије, и то у Алексинцу, Бабушници, Белој Паланци, Врању, 

Владичином Хану, Власотинцу, Књажеву, Нишу, Прешеву, Смедереву и Сурдулици.  

Од 12 пројеката десет пројеката је завршенo и објекти су предати на коришћење 

локалним самоуправама, а два пројекта су у фази реализације, и то: 

Пројекат изградње инфраструктурне инсталације - каблирање средњенапонске мреже 

10 кW у индустријској зони с. Чукарка – Прешево, укупне уговорене вредности 

12.489.780 РСД и пројекат израде техничке документације за изградњу тематског етно-

парка традиционалог градитељства јужне Србије у Сурдулици, укупне уговорене 

вредности 17.092.800 РСД. 

Пројекти који су реализовани односе се на изградњу саобраћајне, комуналне, 

енергетске и осталe инфраструктуре. На тај начин створени су предуслови за долазак и 

почетак рада инвеститора, као и за нова запошљавања. 

Министарство привреде учествује у суфинансирању реализације пројеката у износу до 

50% од укупне вредности пројекта, док се преостала средства обезбеђују из буџета 

јединица локалне самоуправе.  

Такође, на подручју региона јужне и источне Србије на основу поднетих захтева 

јединица локалне самоуправе у оквиру Програма подршке реализацији мера од 

регионалног и локалног значаја у 2015. години подржано је шест јединица локалне 

самоуправе, и то: Власотинце, Врање, Голубац, Кладово, Ниш, Смедерево. 

Економски развој три општине кључни је приоритет службе Координационог тела за 

општине Прешево, Бујановац и Медвеђа и Владе Републике Србије. Као основ 

економског опоравка и развоја ових општина, препознат је развој и улагање у привреду. 

Стратешки приоритети су: опоравак предузећа која су била носилац развоја три 

општине, подршка малим и средњим предузећима, предузетницима и задругама и 

привлачење инвестиција у ове три општине. 

Од 2012. године, служба Координационог тела обезбеђује средства и расписује 

конкурсе за доделу бесповратних средстава за субвенције малим и средњим 

привредним друштвима, предузетницима и пољопривредним задругама у општинама 

Прешево, Бујановац и Медвеђа. Најпре је с Привредном комором Србије израђена 

Анализа економских потенцијала ове три општине, на основу које је направљен 

програм за доделу субвенција, који сваке године усваја Влада Републике Србије. 
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Стратешки приоритети Владе Републике Србије на југу Србије су опоравак предузећа, 

подршка малим и средњим предузећима, предузетницима и задругама и привлачење 

инвестиција у ове три општине.  

Од 2012. године служба Координационог тела је, на основу овог програма који сваке 

године усваја Влада Републике Србије, одобрила бесповратна средства зa 75 

приврeдникa, у укупнoм изнoсу oд 200.000.000,00 динaрa и брoj нoвoзaпoслeних пo 

прojeктимa кoje су рeaлизoвaли приврeдници близу je 200. 

Резултат спроведених конкурса је повећање броја запослених, оснаживање малих и 

средњих привредних друштва, предузетника и пољопривредних задруга за ефикасније 

повезивање на локалном, регионалном, националном и међународном тржишту, 

унапређење производње у циљу економског раста, унапређење конкурентности на 

домаћем и страним тржиштима и унапређење производње намењене извозу или 

супституцији увоза. 

Као наставак активности на подстицању економског развоја и привлачењу инвестиција 

у општине Прешево, Бујановац и Медвеђа у 2013. години Служба је организовала 

Сајам инвестиционих потенцијала. На Сајму су општине представиле привредне 

потенцијале и могућности за улагање.  

Служба Координационог тела ће расписати нови конкурс за доделу субвенција у 2016. 

години 6. септембра за износ средстава од 40.000.000,00 динара за све три општине. 

Опоравак предузећа која су били носиоци привредног развоја три општине изузетно је 

важан за развој привреде на југу Србије. Од 2013. године Служба Координационог тела 

реализује активности оживљавања друштвеног предузећа Гумопластика (Бујановац). 

Заједничким напорима Владе Републике Србије и службе Координационог тела, 

Гумопластика је након 15 година изашла из стечаја. Наредни корак Координационог 

тела и општине Бујановац је проналажење инвеститора у циљу оживљавања 

производне делатност овог привредног друштва. 

 

АКТИВНОСТ: 10.3. Привлачење инвестиција у општинама које су сврстане у III и 

IV групу по развијености у складу са Законом о регионалном развоју. 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Развојна агенција Србије 

 Привредна комора Србије 

 Јединице локалне самоуправе 

 АПВ 

 Регионалне привредне коморе 

ИЗВЕШТАЈ: 



  

119 

 

Развојна агенција Србије, према Акционом плану, један je од носилаца активности 10.3. 

- Привлачење инвестиција у општинама које су сврстане у III и IV групу по 

развијености у складу са Законом о регионалном развоју („Сл. гласник РС", бр. 51/2009, 

30/2010 и 89/2015 - други закон), а која је везана за стратешки циљ - Унапређивање 

економског положаја припадника мањинских заједница. 

Оснивање и рад Агенције прописано је Законом о улагањима („Сл. гласник РС“, бр. 

89/2015) (у даљем тексту: ЗОУ) и то чл. 27 - 41. Чланом 36. ЗОУ-а таксативно су 

наведени послови које Агенција обавља; између осталог, Агенција обавља стручне и 

административно-оперативне послове у вези са пројектима привлачења директних 

инвестиција и улагања и прати њихову реализацију у складу са законом и прописима. 

Уредбом о условима и начину привлачења улагања („Сл. гласнику РС", бр. 27/2016) (у 

даљем тексту: Уредба), између осталог, ближе су уређени критеријуми за улагања од 

посебног и локалног значаја, те поступак, висина и рок за остваривање олакшица, као и 

друга питања од значаја за доделу средстава подстицаја и реализацију инвестиционих 

пројеката у циљу подстицања директних улагања ради јачања економског и привредног 

развоја, раста запослености и свеукупног друштвеног бољитка. 

Чланом 10. ст. 1. Уредбе дефинисано је за које инвестиционе пројекте се могу доделити 

средства, и то за: 1) инвестиционе пројекте у производном сектору код којих оправдани 

трошкови улагања износе најмање 150.000,00 евра и којима се обезбеђује отварање 

најмање 20 нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама 

локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у четврту групу, 

укључујући и девастирана подручја; 2) инвестиционе пројекте у производном сектору 

код којих су оправдани трошкови улагања најмање 300.000,00 евра и којима се 

обезбеђује отварање најмање 30 нових радних места повезаних са инвестиционим 

пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености 

разврстане у трећу групу; 3) инвестиционе пројекте у производном сектору код којих су 

оправдани трошкови улагања најмање 600.000,00 евра и којима се обезбеђује отварање 

најмање 40 нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама 

локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у другу групу; 4) 

инвестиционе пројекте у производном сектору код којих су оправдани трошкови 

улагања најмање 600.000,00 евра и којима се обезбеђује отварање најмање 50 нових 

радних места повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе 

које су према степену развијености разврстане у прву групу; 5) инвестиционе пројекте 

у сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине чија је минимална 

вредност 150.000,00 евра и којим се обезбеђује отварање најмање 15 нових радних 

места повезаних са инвестиционим пројектом.  

Врста и висина средстава која се могу доделити прописана су чл. 14-16. Уредбе. 
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Члан 14. ст. 1-5. Уредбе прописују се подстицаји за оправдане трошкове бруто зарада за 

нова радна места повезана са инвестиционим пројектом и то на следећи начин: 

Кориснику средстава који отвори нова радна места повезана са инвестиционим 

пројектом у јединици локалне самоуправе која је разврстана у прву групу разврставања 

јединица локалне самоуправе према степену развијености, одобравају се бесповратна 

средства у висини од 20% оправданих трошкова бруто зарада из члана 3. ове уредбе, а у 

максималном износу од 3.000,00 евра у динарској противвредности по новоотвореном 

радном месту. 

Кориснику средстава који отвори нова радна места повезана са инвестиционим 

пројектом у јединици локалне самоуправе која је разврстана у другу групу 

разврставања јединица локалне самоуправе према степену развијености, одобравају се 

бесповратна средства у висини од 25% оправданих трошкова бруто зарада из члана 3. 

ове уредбе, а у максималном износу од 4.000,00 евра у динарској противвредности по 

новоотвореном радном месту. 

Кориснику средстава који отвори нова радна места повезана са инвестиционим 

пројектом у јединици локалне самоуправе која је разврстана у трећу групу 

разврставања јединица локалне самоуправе према степену развијености, одобравају се 

бесповратна средства у висини од 30% оправданих трошкова бруто зарада из члана 3. 

ове уредбе, а у максималном износу од 5.000,00 евра у динарској противвредности по 

новоотвореном радном месту. 

Кориснику средстава који отвори нова радна места повезана са инвестиционим 

пројектом у јединици локалне самоуправе која је разврстана у четврту групу 

разврставања јединица локалне самоуправе према степену развијености, одобравају се 

бесповратна средства у висини од 35% оправданих трошкова бруто зарада из члана 3. 

ове уредбе, а у максималном износу од 6.000,00 евра у динарској противвредности по 

новоотвореном радном месту. 

Кориснику средстава који отвори нова радна места повезана са инвестиционим 

пројектом у јединици локалне самоуправе која према степену развијености јесте 

девастирано подручје, одобравају се бесповратна средства у висини од 40% оправданих 

трошкова бруто зарада из члана 3. ове уредбе, а у максималном износу од 7.000,00 евра 

у динарској противвредности по новоотвореном радном месту. 

Чланом 15. ст. 1-5 Уредбе дефинисани су подстицаји за оправдане трошкове улагања у 

основна средства на следећи начин: 

Кориснику средстава који реализује инвестициони пројекат у јединици локалне 

самоуправе која је разврстана у прву групу разврставања јединица локалне самоуправе 

према степену развијености, може се одобрити повећање износа бесповратних 

средстава из члана 14. ове уредбе у висини до 10% оправданих трошкова улагања у 

основна средства. 
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Кориснику средстава који реализује инвестициони пројекат у јединици локалне 

самоуправе која је разврстана у другу групу разврставања јединица локалне самоуправе 

према степену развијености, може се одобрити повећање износа бесповратних 

средстава из члана 14. ове уредбе у висини до 15% оправданих трошкова улагања у 

основна средства. 

Кориснику средстава који реализује инвестициони пројекат у јединици локалне 

самоуправе која је разврстана у трећу групу разврставања јединица локалне самоуправе 

према степену развијености, може се одобрити повећање износа бесповратних 

средстава из члана 14. ове уредбе у висини до 20% оправданих трошкова улагања у 

основна средства. 

Кориснику средстава који реализује инвестициони пројекат у јединици локалне 

самоуправе која је разврстана у четврту групу разврставања јединица локалне 

самоуправе према степену развијености, може се одобрити повећање износа 

бесповратних средстава из члана 14. ове уредбе у висини до 25% оправданих трошкова 

улагања у основна средства. 

Кориснику средстава који реализује инвестициони пројекат у јединици локалне 

самоуправе која према степену развијености јесте девастирано подручја према степену 

развијености може се одобрити повећање износа бесповратних средстава из члана 14. 

ове уредбе у висини до 30% оправданих трошкова улагања у основна средства. 

Члан 2. ст. 1. тач. 10. Уредбе дефинише улагање од посебног значаја за Републику 

Србију као улагање чијом реализацијом се битно утиче на даљи развој привреде 

Републике Србије, које доприноси унапређењу конкурентности привреде и Републике 

Србије као инвестиционе локације и чијом реализацијом се подстиче равномеран 

регионални развој у односу на предмет улагања и територијалну концентрацију 

одређених привредних грана и привредних делатности, и улагање: (1) у основна 

средства корисника средстава веће од 20 милиона евра или отварање више од 500 нових 

радних места повезаних са инвестиционим пројектом, у периоду од три, односно пет 

година од дана почетка улагања, или (2) у основна средства корисника средстава веће 

од два милиона евра или отварање више од 100 нових радних места повезаних са 

инвестиционим пројектом, у периоду од три, односно пет година од дана почетка 

улагања, ако се улагање реализује у јединици локалне самоуправе која се разврстава у 

трећу или четврту групу према степену развијености, односно у девастирано подручје, 

или (3) које се реализује на територији једне или више јединица локалне самоуправе и 

подстиче реализацију заједничких развојних приоритета једне или више јединица 

локалне самoуправе у функцији повећања њихове конкурентности, или (4) на основу 

усвојених билатералних споразума и споразума о прекограничној сарадњи. 

Према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица 

локалне самоуправе за 2014. годину („Сл. гласник РС“, бр. 104/2014) јединице локалне 

самоуправе које су према степену развијености сврстане у трећу групу јесу оне код 
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којих је степен развијености у распону од 60% до 80% републичког просека; јединице 

локалне самоуправе које су према степену развијености сврстане у четврту групу јесу 

оне чији је степен развијености испод 60% републичког просека, док девастирана 

подручја представљају јединице локалне самопураве чији је степен развијености испод 

50% републичког просека. 

Према горе наведеним одредбама јасно се види да су критеријуми за инвестирање у 

трећу и четврту групу (укључујући и девастирана подручја) знатно мањи, док су 

средства која се могу доделити знатно већа, у односу на јединице локалне самоуправе 

које су према степену развијености сврстане у прву и другу групу. На овај начин 

Министарство привреде и Агенција доприносе привлачењу инвестиција у јединицама 

локалне самоуправе које су према степену развијености сврстане у трећу и четврту 

групу, укључујући и девастирана подручја. 

Имајући у виду да ове јединице локалне самоуправе имају веома низак степен 

развијености, те самим тим и лошију инфраструктурну мрежу, приступне 

саобраћајнице и објекте, потенцијални инвеститори, и поред свих погодности које 

инвестирање у ове јединице пружа, ређе се опредељују за исте. 

Агенција ниједним законским или подзаконским актом није обавезана да код 

инвеститора инсистира на запошљавању одређених етничких група у јединицама 

локалне самопураве које су према степену развијености сврстане у трећу и четврту 

групу укључујући и девастирана подручја, већ инвеститор има могућност да запосли 

радну снагу у складу са својим потребама и одредбама Закона о раду („Сл. гласник РС“, 

бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) (у даљем тексту: ЗОР). Оно што 

Агенција промовише јесте запошљавање што већег броја људи, настојећи да на тај 

начин потпомогне равномерном економском развоју земље и свих јединица локалне 

самоуправе. 

Подстицаји за запошљавање одређених категорија прописани су Законом о порезу на 

доходак грађана (Сл. гласник РС, бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 

62/2006, 65/2006 – испр, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – одлука УС, 7/2012 

- усклађени дин. изн, 93/2012, 114/2012 – одлука УС, 8/2013 - усклађени дин. изн, 

47/2013, 48/2013 - испр, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн, 57/2014, 68/2014 – др. 

закон, 5/2015 - усклађени дин. изн, 112/2015 и 5/2016 - усклађени дин. изн), као и 

подзаконским актима Националне службе за запошљавање.  

Сви подстицаји који се додељују једном привредном субјекту требало би да буду 

пријављени Комисији за контролу државне помоћи, као једином надлежном телу које 

води рачуна о дозвољености државне помоћи. Пријављивање врши давалац државне 

помоћи, тј. државни орган или друга институција преко којих се додељују оваква 

средства. Члан 2. ст. 1. тач. 1) Закона о контроли државне помоћи (Сл. гласник РС, бр. 

51/2009) дефинише појам државне помоћи на следећи начин: „државна помоћ је сваки 

стварни или потенцијални јавни расход или умањено остварење јавног прихода, којим 
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корисник државне помоћи стиче повољнији положај на тржишту у односу на 

конкуренте, чиме се нарушава или постоји опасност од нарушавања конкуренције на 

тржишту.“ 

У наставку је приказана инвестиција реализована у јединицама локалне самопураве 

које су према степену развијености сврстане у трећу и четврту групу, укључујући и 

девастирана подручја, у првом и другом кварталу 2016. године, као и висина 

утрошених буџетских средстава и број новозапослених лица у истом периоду.  

Редни 

број 
Назив инвеститора Број запослених 

Утрошена буџетска 

средства (у РСД) 

1. 

Друштво са ограниченом 

одговорношћу TEKLAS 

AUTOMOTIVE Vladičin Han 

10 104.921.800,80 

 

Битно је напоменути следеће чињенице:  

- подела јединица локалне самоуправе према степену развијености (на основу Уредбе о 

утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 

2014. годину) у корелацији је са економском развијеношћу одређеног подручја, а не са 

етничком припадношћу;  

- потписивањем Уговора о додели средстава подстицаја, инвеститор се обавезује да 

поштује ЗОР приликом реализације инвестиционог пројекта, а у вези са запошљавањем 

нових лица, у складу са својим потребама;  

- запошљавање које администрира Агенција, врши се на основу доступне радне снаге и 

у складу са тржишним условима, а не према етничкој припадности. 

У вези са наведеним, Агенција не поседује механизме помоћу којих би могла да код 

инвеститора инсистира на запошљавању припадника одређених етничких група. У те 

сврхе она предузима све активности, у оквиру своје надлежности, како би потенцијалне 

инвеститоре привукла у најнеразвијеније јединице локалне самоуправе, у којима се 

налазе припадници националних мањина који су у посебно тешком друштвено-

економском положају. 

Привредна комора Србије је организовала у сарадњи са ЕУ Билд међународни 

инвестициони скуп Пословни контакти – Локална инфраструктура, који се одржао од 

5. до 6. јула 2016. године. Toкoм првoг дaнa, нaкoн плeнaрнe сeсиje, oд 32 лoкaлнe 

сaмoупрaвe кoje су приjaвилe укупнo 128 прojeкaтa, 22 су нeпoсрeднo тoкoм Б2Б 

сaстaнaкa прeзeнтoвaлe свoje прojeктe прeд 35 итaлиjaнских кoмпaниja.  
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Потом, промовише Базу инвестиционих пројеката и у намери да презентује 

инвестиционе пројекте локалних самоуправа потенцијалним инвеститорима. Привредна 

комора Србије је комуницирала са локалним самоуправама и замолила локалне 

самоуправе да јој доставе све своје инвестиционе пројекте (браунфилд, гринфилд, 

предлози пројеката за јавно приватно партнерство/концесија). 

Даље, у оквиру сарадње са Службом Координационог тела Владе Републике Србије за 

општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, пружила је стручну и техничку подршку у 

оквиру пројекта Пружањa подршке за реализацију Програма мера о распореду и 

коришћењу средстава за субвенције привредним друштвима у приватном власништву 

у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа у 2012, 2013, 2014. и 2015. години. 

Наставак реализације пружања стручне подршке од стране ПКС планиран је и у 2016. 

години. 

У директном контакту са представницима заинтересованих привредних друштава и 

предузетницима, чланови Радног тима ПКС пружају све релевантне информације о 

условима коришћења средстава за субвенцију по расписаним конкурсима на годишњем 

нивоу, као и потребне податке о комплетирању конкурсне документације. Такође, и 

телефонским и електронским путем пружају се информације заинтересованим 

привредницима. По захтеву привредних друштава, Привредна комора Србије издаје 

уверења о домаћем пореклу опреме, као и да се опрема не производи у земљи. 

Конкурс спроводи служба Координационог тела Владе Републике Србије са циљем 

суфинансирања пројеката у области развоја пољопривреде и производње хране за 

задруге и мала и средња привредна друштва и предузетнике који су регистровани за 

области примарне пољопривредне производње, као и суфинасирања пројеката малих и 

средњих привредних друштава и предузетника који имају тенденцију раста и новог 

запошљавања. С обзиром на то да се пројекат реализује у општинама са значајним 

бројем грађана албанске националности, свакако да доприноси унапређењу привредног 

амбијента ових општина и побошљању економског положаја свих грађана на овом 

подручју. 

До 2015. године, Покрајински секретаријат за привреду и туризам није посебно улагао 

у општине сврстане у III и IV групу по развијености, али су приликом одлучивања по 

расписаним јавним позивима и конкурсима приоритет имали подносиоци захтева из 

наведених општина. 

 

АКТИВНОСТ: 10.4. Унапређење запошљивости и подстицање запошљавања 

незапослених припадника националних мањина, превасходно из категорије теже 

запошљивих, спровођењем мера активне политике запошљавања. 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 
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НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Национална служба за запошљавање 

 Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и 

равноправност полова 

 Јединице локалне самоуправе 

 Социјални партнери 

 Национални савети националних мањина 

ИЗВЕШТАЈ: 

У 2015. години 150.353 незапослених лица са евиденције Националне службе за 

запошљавање било је обухваћено мерама активне политике запошљавања. У овом 

периоду укупно је 13.141 лицe припадник националне мањине било укључено у неку од 

мера активне политике запошљавања (8,7% од укупног обухвата лица активним 

мерама) , а од тог броја 12.845 лица припадника националних мањина припада некој од 

категорија теже запошљивих лица.  

Посматрано по мерама активне политике запошљавања, највише припадника 

националних мањина било је укључено у сајмове запошљавања (4. 871 лице – 7,5% од 

укупног обухвата лица овом мером), као и у мотивационо-активациону обуку за лица 

без квалификација и нискоквалификоване (3.153 лица – 18,04% од укупног обухвата 

лица овом мером). У програме јавних радова било је укључено 1.063 лица припадника 

националних мањина (9,8% од укупног обухвата лица овом мером). 

У основну обуку из области предузетништва коју спроводе филијале Националне 

службе за запошљавање било је укључено 597 лица припадника националних мањина 

(4,9% од укупног обухвата лица овом мером). 

У првих шест месеци 2016. године 88.555 незапослених лица са евиденције Националне 

службе за запошљавање било је обухваћено мерама активне политике запошљавања. У 

посматраном периоду укупно је 9.130 лица припадника националних мањина било 

укључено у неку од мера активне политике запошљавања (10,3% од укупног обухвата 

лица активним мерама), а од тог броја 8.898 лица припадника националних мањина 

припада некој од категорија теже запошљивих лица.  

Посматрано по мерама активне политике запошљавања, највише припадника 

националних мањина било је укључено у сајмове запошљавања (4. 867 лице – 11,6% од 

укупног обухвата лица овом мером ), и у мотивационо-активациону обуку за лица без 

квалификација и нискоквалификоване (1.456 лица – 19,1% од укупног обухвата лица 

овом мером). У програме јавних радова било је укључено 558 лица припадника 

националних мањина (13,4% од укупног обухвата лица овом мером). 

У основну обуку из области предузетништва коју спроводе филијале Националне 

службе за запошљавање било је укључено 518 лица припадника националних мањина 

(5,1% од укупног обухвата лица овом мером). 
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С обзиром на то да је Национална служба за запошљавање расписала јавне 

позиве/конкурсе за реализацију финанијских мера 17. фебруара 2016. године, пуни 

ефекат примене ових мера на запошљавање биће видљив у другој половини текуће 

године, када ће се спровести и програми и мере предвиђене локалним акционим 

плановима запошљавања, које се суфинансирају са јединицама локалних самоуправа. 

Стратешки оквир политике запошљавања представља Национална стратегија 

запошљавања за период од 2011-2020. године (Службени гласник РС, број 37/2011,), 

којом је, као основни циљ политике запошљавања у Републици Србији до 2020. године 

утврђено успостављање ефикасног, стабилног и одрживог тренда раста запослености и 

потпуно усклађивање политике запошљавања, као и институција тржишта рада, са 

тековинама ЕУ. Стратегијом су утврђене и посебно осетљиве групе на тржишту рада, 

док се Националним акционим планом запошљавања, који се доноси на годишњем 

нивoу, дефинишу категорије теже запошљивих лица (лица која због здравственог 

стања, недовољног или неодговарајућег образовања, социодемографских 

карактеристика, регионалне или професионалне неусклађености понуде и тражње на 

тржишту рада или других објективних околности, теже налазе запослење), као и мере 

активне политике запошљавања усмерене ка унапређењу њихове запошљивости и 

запошљавања. У категорију теже запошљивих лица спадају: Роми, избеглице и интерно 

расељена лица, особе са инвалидитетом, рурално становништво (посебно рурално 

становништво које не поседује земљу и рурално становништво у југоисточној Србији), 

лица без квалификација/образовања, као и жене, млади (15–24 године старости) и 

старија лица (50–64 године), али и дугорочно незапослени, самохрани родитељи, 

корисници новчане социјалне помоћи, деца без родитељског старања, жртве трговине 

људима и сл. Национални акциони план запошљавања усваја се на годишњем нивоу и 

представља основни инструмент операционализације стратешког оквира односно, њиме 

се утврђени стратешки приоритети транспонују у конкретне програме и мере активне 

политике запошљавања који ће се реализовати у предметној години. 

Пријављивање лица на евиденцију Националне службе за запошљавање, односно начин 

вођења евиденције и садржај података о лицу дефинисани су Законом о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености (Службени гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15) и 

Правилником о ближој садржини података и начину вођења евиденције у области 

запошљавања (Службени гласник, број 15/10). Националност или етничка припадност 

је само један од личних података предвиђених чланом 5. наведеног Правилника. 

Податак се евидентира на основу изјаве лица, односно изјашњавање није обавезно, 

имајући у виду законске одредбе које се односе на забрану дискриминације приликом 

тражења посла и запошљавања. 

Сходно наведеном, сва незапослена лица на евиденцији НСЗ, без обзира на националну 

припадност, имају могућност коришћења услуга НСЗ у домену посредовања у 

запошљавању (на основу података о обиму и структури понуде и тражње на тржишту 
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рада), али и програма и мера из система активне политике запошљавања (унапређење 

запошљивости кроз стицање додатних знања, вештина и компетенција, подршка 

запошљавању и самозапошљавању), на основу актуелних јавних позива и конкурса. 

Имајући у виду изразито неповољан положај на тржишту рада припадника ромске 

националне мањине, ова категорија незапослених лица има статус теже запошљивих 

лица и има приоритет приликом укључивања у програме и мере активне политике 

запошљавања, са циљем радно-социјалне активације и унапређења запошљивости, а 

ради конкурентнијег иступања на тржишту рада. Активности које се реализују, а које 

су усмерене ка повећању приступа и једнаких могућности на тржишту рада за Роме, у 

складу су са стратешким оквиром политике запошљавања, активностима утврђеним 

Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 

од 2016. до 2025. године (област запошљавања) и Програмом реформи политике 

запошљавања и социјалне политике у процесу приступања Европској унији (Закључак 

05 Број: 101-11047/2015-7 од 31. маја 2016. године). 

У складу са Националним акционим планом запошљавања за 2015. годину (Службени 

гласник РС, бр. 101/14 и 54/15), статус теже запошљивих лица и приоритет приликом 

укључивања у мере активне политике запошљавања имали су: незапослени млади до 30 

година живота, вишак запослених и незапослена лица старија од 50 година, 

незапослени без квалификација и нискоквалификовани, особе са инвалидитетом и 

Роми. Такође, посебна пажња била је уемерена ка подстицању радне активације 

корисника новчане социјалне помоћи. 

Према подацима НСЗ, на дан 31. децембар 2015. године, на евиденцији незапослених 

лица налазило се 22.930 Рома, од којих је 10.669 жена. 

Посматрано са аспекта нивоа образовања, најзаступљенија су лица без квалификација (I 

и II ССС) 20.376 лица, односно 88,86% од укупног броја пријављених, затим лица са 

завршеним средњим нивоом образовања – 2.435, са вишим 83 лица, односно са високим 

нивоом образовања 36 (0,16%) Рома/Ромкиња. 

Посматрано са аспекта старосне структуре, значајан је удео младих Рома/Ромкиња до 

30 година старости – 7.400 лица (32,23% од укупног броја незапослених припадника 

ромске националне мањине). 

Према подацима НСЗ, у 2015. години, извршене су процене запошљивости и утврђени 

индивидуални планови запошљавања са 18.479 незапослених припадника ромске 

националне мањине (8.289 жена), укључујући и ревизије планова. Услугама из система 

професионалне оријентације обухваћено је 257 незапослених Рома (информисање, 

селекција, класификација), од којих је 114 Ромкиња. 

Током 2015. године у мере активне политике запошљавања укључено је укупно 4.241 

Рома, од којих су 1.879 жене. У мере активног тражења посла (обука за активно 

тражење посла, тренинг самоефикасности, радионица за превладавање стреса услед 
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губитка посла, клуб за тражење посла, сајмови запошљавања и обука за развој 

предузетништва) укључено је 2.978 Рома и Ромкиња са евиденције незапослених. 

Програмима додатног образовања и обуке (програм стручне праксе, стицање 

практичних знања, обуке за тржиште рада, обуке на захтев послодавца и функционално 

основно образовање одраслих) обухваћено је 648 Рома, при чему највише у програм 

функционалног основног образовања одраслих (635). Програмима субвенционисаног 

запошљавања (субвенција послодавцима за отварање нових радних места, субвенција за 

самозапошљавање, субвенција за запошљавање радно способних корисника новчане 

социјалне помоћи, субвенције зарада за Роме - особе са инвалидитетом без радног 

искуства и мере подршке за Роме - особе са инвалидитетом) обухваћено је 179 лица, 

док је 436 Рома радно ангажовано кроз програм јавних радова.  

Кроз реализацију локалних акционих планова запошљавања (програм суфинансирања 

програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим 

плановима запошљавања средствима из републичког буџета) у мере активне политике 

запошљавања укључено је 173 незапослених Рома (од којих је 35 Ромкиња).  

У циљу унапређења квалитета услуга и стручно-саветодавног рада са незапосленим 

Ромима, у оквиру Пројекта Јачање социјалне кохезије на тржишту рада кроз подршку 

маргинализованим и рањивим групама, који је реализовао УНОПС, организована је 

обука Спречавање дискриминације у запошљавању Рома, коју су похађала 34 саветника 

за запошљавање НСЗ. 

Унапређење запошљивости и подстицање запошљавања незапослених припадника 

ромске националне мањине у периоду јануар-јун 2016. године. 

У фокусу политике запошљавања у 2016. години, у складу са Националним акционим 

планом запошљавања за 2016. годину („Службени гласник РС“, број 82/2015) је даље 

подстицање запошљавања у приватном сектору, усмеравање мера активне политике 

запошљавања ка мање развијеним/неразвијеним подручјима и повећање укључености 

лица из категорија теже запошљивих, међу којима су и припадници ромске националне 

мањине.  

Јавни позиви/конкурси за реализацију мера активне политике запошљавања 

(укључујући и посебан јавни позив за доделу средстава за самозапошљавање 

Рома/Ромкиња), расписани су од стране НСЗ дана 17. фебруара 2016. године. Такође, 

Роми као категорија теже запошљивих лица јесу и једна од шест категорија 

незапослених лица за чије запошљавање послодавци из приватног сектора могу 

остварити право за субвенцију за запошљавање незапослених лица из категорије теже 

запошљивих у 2016. години. 

У I и II кварталу 2016. године, у мере активне политике запошљавања укључено је 

2.253 Рома. Неповољна образовна структура незапослених Рома и Ромкиња и даље 

представља кључни отежавајући фактор њиховог конкурентног иступања на тржишту 
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рада, условљава примарну укљученост у програме краткорочне акције и радног 

ангажовања (нпр. програм јавних радова) и утиче на низак ниво интересовања 

послодаваца за њихово запошљавање/радно ангажовање. 

У мере активног тражења посла (обука за активно тражење посла, тренинг 

самоефикасности, радионица за превладавање стреса услед губитка посла, клуб за 

тражење посла, сајмови запошљавања и обука за развој предузетништва) укључен је 

1.901 Ром са евиденције незапослених. Програмима додатног образовања и обуке 

(програм стручне праксе, стицање практичних знања, обуке за тржиште рада, обуке на 

захтев послодавца и функционално основно образовање одраслих) обухваћено је 13 

Рома, при чему се напомиње да ће се са програмом функционалног основног 

образовања одраслих у 2016. години започети у оквиру школске 2016/2017. године. 

Програмима субвенционисаног запошљавања (субвенција послодавцима за отварање 

нових радних места, субвенција за самозапошљавање, субвенција за запошљавање 

радно способних корисника новчане социјалне помоћи, субвенције зарада за Роме - 

особе са инвалидитетом без радног искуства и мере подршке за Роме - особе са 

инвалидитетом) обухваћено је 105 лица, док је 234 Рома радно ангажовано кроз 

програм јавних радова. 

У циљу подстицања развоја политике запошљавања која одговара на стање, потребе и 

могућности локалног тржишта рада, донета је Одлука о учешћу у финансирању 

програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим 

плановима запошљавања у 2016. години, којом су одобрена средства за суфинансирање 

укупно 97 локалних акционих планова запошљавања у износу од 338.016.557,90 динара 

што представља удео од 12,07% буџетских средстава Републике Србије опредељених за 

финансирање мера активне политике запошљавања у 2016. години. Са 90 јединица 

локалне самоуправе НСЗ је закључила споразуме о уређивању међусобних права и 

обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања. Такође, НСЗ је 

закључила и 44 споразума о техничкој сарадњи са јединицама локалне самоуправе. У 

току је расписивање јавних позива ради реализације локалних акционих планова 

запошљавања, на основу којих се очекује додатно укључивање припадника ромске 

националне мањине у мере активне политике запошљавања. 

Промовисање мера активне политике запошљавања усмерених ка повећању 

запошљивости и запошљавању лица из категорија теже запошљивих настављено је и у 

2016. години. Дана 19. маја 2016. године НСЗ и Амбасада Републике Аустрије у РС 

организовале су Регионалну конференцију Запошљавање теже запошљивих група, са 

циљем промоције, размене искустава и примера добре праксе у реализацији активности 

усмерених ка благовременој и квалитетној интеграцији или реинтеграцији теже 

запошљивих лица на тржиште рада.  

Такође, дана 31. маја 2016. године, Мисија ОЕБС-а у РС, у сарадњи са Министарством 

за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Тимом за социјално укључивање и 

смањење сиромаштва организовала је Конференцију о најбољим праксама у 
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запошљавању Рома и Ромкиња, током које су представљени резултати и примери добре 

праксе компоненте шест пројекта Овде смо заједно – Европска подршка за инклузију 

Рома, финансираног из ИПА 2012 програмског циклуса. 

Детаљним подацима о стању на евиденцији и укључености у мере активне политике 

запошљавања незапослених лица која су се изјаснила по националној припадности, 

располаже Национална служба за запошљавање. 

У оквиру спровођења мера активне политике запошљавања, кроз програме 

запошљавања, самозапошљавања, стручне праксе и јавних радова, јавни позиви су били 

усмерени и на запошљавање теже запошљивих категорија, међу којима су поред особа 

са инвалидитетом, самохраних родитеља, лица млађих од 30 и старијих од 50 година, 

жртава насиља у породици, корисника социјалне помоћи, избеглих и расељених лица и 

лица из породица у којима су оба супружника незапослена, приоритет имали и 

припадници ромске националне мањине. 

 

АКТИВНОСТ: 10.5. Поспешивање инвестиција из матичних земаља националних 

мањина који желе да уложе у средине у којима живе припадници националне 

мањине, са циљем да се повећа проценат запослености националне мањине. 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Привредна комора Србије 

 Јединице локалне самоуправе 

 АПВ 

 Регионалне привредне коморе 

 Национални савети националних мањина 

ИЗВЕШТАЈ: 

Привредна комора Србије је заједно са Привредном комором Косова*
9
 21. октобра 

2015. године формирала Коморски инвестициони форум Западног Балкана. Коморски 

инвестициони форум Западног Балкана јесте пројекат Берлинског процеса, чији је 

основни циљ пoдршкa eфикaсниjeм укључивaњу пoслoвних зajeдницa рeгиoнa у 

рeaлизaциjу тeкућих и плaнирaних инфрaструктурних и других прojeкaтa oд знaчaja зa 

eкoнoмски прoспeритeт Зaпaднoг Бaлкaнa. Нaмeрa je дa сe удружeним кoмoрским 

дeлoвaњeм, сaрaдњoм и усaглaшaвaњeм aктивнoсти фoкус стaви нa рaзвoj 

кoнкурeнтнoсти приврeдa рeгиoнa.  

Члaницe Фoрумa су приврeднe кoмoрe укључeнe у Бeрлински прoцeс - Aлбaниje, Бoснe 

и Хeрцeгoвинe, Црнe Гoрe, Кoсoвa*
10

, Maкeдoниje и Србиje, кao и кoмoрe Хрвaтскe и 

                                                           
9
 Овај назив не утиче на став о статусу и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених 

нација 1244 и мишљењем Међународног суда правде о косовској декларацији независности. 
10

 Ibid. 
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Слoвeниje, a њихoви прeдсeдници чинe Упрaвни oдбoр. Прojeкaт су пoдржaлe 

Приврeднa кoмoрa Aустриje, Aсoциjaциja нeмaчких приврeдних кoмoрa ДИХК, кao и 

Eврoкoмoрe. 
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XI МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

 

АКТИВНОСТ: 11.1. Наставак међународне сарадње посебно у региону, односно на 

подручју бивше СФРЈ и југоисточне Европе, кроз: 

- закључивање и спровођење билатералних и мултилатералних докумената у 

односу на питања од значаја за регион или односе између држава, као што је 

заштита и остваривање права мањинских заједница; 

- обнову рада постојећих билатералних комисија за националне мањине. 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство спољних послова 

 Ресорна министарства 

ИЗВЕШТАЈ: 

Република Србија има закључене билатералне споразуме у области заштите 

националних мањина са Румунијом, Мађарском, Хрватском и Македонијом.  

Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Румуније о 

сарадњи у области заштите националних мањина потписан је 4. новембра 2002. године, 

ратификован је 15. јуна 2004, а ступио је на снагу 12. јула 2004. године.  

Споразум између Србије и Црне Горе и Републике Мађарске о заштити права мађарске 

националне мањине која живи у Србији и Црној Гори и српске националне мањине која 

живи у Републици Мађарској потписан је 21. октобра 2003. године, ратификован 15. 

јуна 2004, а ступио на снагу 28. септембра 2004. године.  

Споразум између Србије и Црне Горе и Републике Хрватске о заштити права српске и 

црногорске мањине у Републици Хрватској и хрватске мањине у Србији и Црној Гори 

закључен је 15. новембра 2004, ратификован је 20. маја 2005, а ступио је на снагу 1. јуна 

2005. године.  

Споразум о заштити српске и црногорске националне мањине у Републици Македонији 

и македонске националне мањине у Србији и Црној Гори потписан је 6. јула 2004. 

године, ратификован 29. јуна 2005, а ступио је на снагу 19. јула 2005. године.  

На основу закључених билатералних споразума у области заштите националних 

мањина Република Србија је формирала Међувладине мешовите комисије за 

националне мањине са Румунијом, Мађарском, Хрватском и Македонијом, које прате 

испуњавање обавеза које проистичу из споразума. 
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Међувладина мешовита комисија Републике Србије и Румуније за националне мањине 

до сада је одржала две седнице - 23. новембра 2009. године у Букурешту и 20. маја 

2011. године у Београду. У припреми је трећа седница Комисије. У 2013. години 

одржана су два састанка на нивоу косекретара ММК, а у 2015. години два припремна 

састанка српског дела Комисије. Румунска страна је 27. јула 2015. године доставила 

нацрт Записника са наредне, треће седнице ММК Србије и Румуније за мањине. Наш 

предлог Записника достављен је румунској страни 23. фебруара 2016. године. Очекује 

се одговор румунске стране. 

Међувладина мешовита српско-мађарска комисија за мањинска питања до сада је 

одржала пет седница. Последња, пета седница одржана је 4. априла 2016. године у 

Суботици. Домаћин наредне, шесте седнице, која треба да се одржи 2017. године, јесте 

Мађарска.  

Међувладин мешовити одбор Србије и Хрватске за националне мањине до сада је 

одржао шест седница. Последња, шеста седница одржана је 22-23. октобра 2014. године 

у Загребу и Врховинама. На седници је било договорено да се наредно, седмо заседање 

ММО, чији је домаћин Србија, одржи до средине 2015. године. У 2015. години одржана 

су два припремна састанка српског дела ММО, на којима је констатовано да наведени 

прелиминарни термин није био реалан, односно био је исувише кратак да би се седница 

могла припремити.  

Са Македонијом до сада није одржана ниједна заједничка седница Међувладине 

мешовите комисије за националне мањине, а српски део Комисије одржао је припремни 

састанак у 2012. години. Mакедонска страна је 30. новембра 2009. године обавестила да 

је формирала свој део Међувладине мешовите комисије за мањине, а конститутивна 

седница нашег дела одржана је 7. фебруара 2012. године. 

 

АКТИВНОСТ: 11.2. Организовање, у сарадњи са ЕУ, Саветом Европе и ОЕБС-а, 

регионалних семинара за размену искустава о међународним стандардима и 

најбољим праксама у погледу положаја националних мањина. 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Извештај институције не садржи податке о спровођењу активности. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство спољних послова 

 Ресорна министарства 

 

 

АКТИВНОСТ: 11.3. Организовање радионица/конференција посвећених 

питањима од значаја за односе између држава у региону, као што је суочавање са 
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прошлошћу, и питање заједничких проблема са којима се суочавају припадници 

ромске, египћанске и ашкалијске заједнице у читавом региону. 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Организације цивилног друштва 

 Ресорна министарства 

ИЗВЕШТАЈ: 

Центар за регионализам из Новог Сада је, уз подршку Фондације за отворено друштво 

и у сарадњи са Канцеларијом за људска у мањинска права, у периоду од 1. септембра 

2015. до 30. јуна 2016. године требало да реализује пројекат Анализа билатералних 

споразума у области заштите права националних мањина који су међусобно потписале 

Србија, Хрватска, Мађарска, Румунија и Македонија. Пројекат, који је први са таквим 

циљем у истраживачкој пракси, ипак није завршен у предвиђеном роком, због 

немогућности одржавања конференције на национолном нивоу. Конференција је у 

договору са Фондацијом за отворено друштво померена за средину III квартала 2016. 

године. Сви планирани пројектни задаци иначе су урађени. 

Примарни циљ пројекта је био: 

1. Анализа функционисања билатералних споразума, као механизама за 

побољшање положаја и статуса националних мањина. 

2. Мапирање најчешћих отворених питања са којима се сусрећу припадници 

хрватске, мађарске румунске и македонске заједннице у Србији. 

Задаци који су урађени током трајања пројекта: 

1. Истраживачки поступак који је обавњен до краја децембра 2015. године. 

2. Четири округла стола са представницима хрватске, мађарске, румунске и 

македонске заједнице одржана су током фебруара, марта и априла 2016. године. 

На њима је присуствовало око 100 особа: представници националних савета, 

институција и установа националнних мањина,заштитнци грађана, истакнути 

појединци, представници цивилног друштва Јавног медијског сервиса 

Војводине, медији. Округли столови су одржани у Новом Саду, Суботици (два) 

и Панчеву. 

3. Публикација о резултатима истраживања са препорукама за сваку истраживану 

националну заједницу и заједничким препорукама штампана је у јуну 2016. 

години. 

 

Форум за етничке односе, уз подршку Фондације за отворено друштво, организовао је 

три округла стола: Билатерални односи Србије-Румуније: мањинска политика и 

европске интеграције (11.06.2016. године), Билатерални односи Србије-Мађарске: 

мањинска политика и европске интеграције (25.06.2016. године) и Билатерални односи 

Србије-Хрватске: мањинска политика и европске интеграције (14.07.2016. године). 
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Министарство државне управе и локалне самоуправе је активно учествовало на сва три 

округла стола као уводничар: положај националних мањина у Србији, Румунији, 

Хрватској и Мађарској и решавање отворених питања у складу са надлежностима 

министарства у оквиру билатералних споразума у области заштите права националних 

мањина који су међусобно потписале Србија, Хрватска, Мађарска, Румунија. 

 

АКТИВНОСТ: 11.4. Обезбедити све услове са стране Републике Србије да се 

међудржавне комисије које су установљене билатералним споразумима редовно 

заседају и да у потпуности користе надлежности које су им прописане 

билатералним споразумима. 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство спољних послова 

ИЗВЕШТАЈ: 

Када је реч о међудржавним билатералним комисијама за националне мањине са 

Румунијом, Мађарском и Хрватском, Република Србија обезбеђује услове да оне 

редовно заседају и да у потпуности користе надлежности које су им прописане 

билатералним споразумима. Очекује се да ће након формирања Владе Србије  састав 

српског дела мешовитих комисија за националне мањине са Румунијом, Мађарском и 

Хрватском, као и њихови копредседници, бити потврђен или евентуално модификован, 

како би наведене комисије наставиле своје редовне активности.  

Када је реч о Међувладиној мешовитој комисији за мањине са Македонијом, очекује се 

да Влада Србије што пре именује копредседавајућег и формира њен састав, како би се, 

са српске стране, створили услови за одржавање прве заједничке седнице.  

 

АКТИВНОСТ: 11.5. Усвајање посебног закључка којим се налаже надлежним 

органима који прате спровођење билатералних уговора да по потреби извештавају 

Владу о договореним мерама и активностима у спровођењу билатералних уговора 

и предлажу органе и организације којима је потребно да Влада наложи 

извршавање одређених мера и активности циљу реализације договореног. 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност није реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство спољних послова 

 Влада 

ИЗВЕШТАЈ: 

Копредседници мешовитих комисија за националне мањине су у обавези да 

извештавају Владу о договореним мерама и активностима у спровођењу билатералних 
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споразума о заштити мањина. Ова обавеза садржана је у билатералним споразумима 

које је Република Србија закључила, а у којима се дефинише да је један од задатака 

међувладиних мешовитих комисија подношење препорука владама у вези са 

остваривањем Споразума. У пракси рада међувладиних мешовитих комисија за 

мањине ова обавеза се поштује, па су, сходно томе, копредседавајући српског дела 

мешовитих комисија за мањине са Мађарском и Хрватском, након одржаних седница 4. 

априла 2016. године, односно 22-23.октобра 2014. године, доставили извештаје Влади 

Републике Србије, у којима су назначене препоруке и наведени органи који су 

надлежни за њихово спровођење. Према наводима Министарства, Влада је путем 

извештаја копредседавајућих упозната са договореним мерама и активностима и 

њиховим носиоцима. С обзиром на изнето, сврха усвајања посебног закључка Владе – 

којим се налаже надлежним органима који прате спровођење билатералних уговора да 

по потреби извештавају Владу о договореним мерама и активностима и предлажу 

органе и организације којима би Влада давала налог за њихово извршење – била би у 

томе да се на нивоу Владе прати њихово извршавање и обезбеди ефикасна реализација 

договореног. 

 

АКТИВНОСТ: 11.6. Повећати свест о могућностима и о важности прекограничне 

сарадње јединица локалне самоуправе. 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове државне управе и локалне 

самоуправе 

 Канцеларија за европске интеграције 

ИЗВЕШТАЈ: 

Република Србија учествује у седам програма прекограничне и два програма 

транснационалне сарадње у програмском периоду 2014-2020. година финансираних у 

оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II): програми прекограничне 

сарадње са Хрватском, Мађарском, Румунијом, Бугарском, Босном и Херцеговином, 

Црном Гором и Македонијом (програм прекограничне сарадње са Македонијом је 

достављен Европској комисији на одобравање и планиран је за период 2016-2020. 

године); као и два програма транснационалне сарадње: Транснационални програм 

Дунав, у коме учествује 14 земаља подунавске регије, која одговара територији 

Макрорегионалне стратегије ЕУ за Подунавље, и Јадранско-јонски транснационални 

програм, у коме учествује осам земаља региона, коју обухвата територија 

Макрорегионалне стратегије ЕУ за Јадранско-јонску регију.  

Територија обухваћена програмима прекограничне сарадње дефинисана је оперативним 

програмима и обухвата пограничне делове земаља учесница, док транснационални 

програми обухватају веће територијалне површине земља учесница.  
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Прихватљиви пројектни партнери који могу конкурисати за доделу бесповратних 

средстава јесу непрофитна правна лица, удружења, невладине организације, регионалне 

развојне агенције, привредне коморе, јавна предузећа, као и јединице локалне 

самоуправе и државне управе. Додела бесповратних средстава врши се путем јавних 

конкурса за прикупљање предлога пројеката. Предлози пројеката достављају 

партнерске организације заједно. Непосредно пре објављивања јавних конкурса за 

прикупљање предлога пројеката или током трајања конкурса, Канцеларија за европске 

интеграције, у сарадњи са партнерским институцијама у суседним земљама и телима 

сваког од програма прекограничне и транснационалне сарадње, на територији 

Републике Србије организује информационе радионице, радионице за писање предлога 

пројеката, као и Форум за тражење партнера за израду предлога пројекта. 

Информационе радионице, радионице за писање предлога пројеката и форуми за 

тражење партнера се одржавају на територијама обухваћеним појединачним програмом 

прекограничне односно транснационалне сарадње.  

Од почетка године до 31. августа 2016. године одржане су две информативне 

радионице у Београду у оквиру Јадранско-јонског транснационалног програма, на 

којима је учествовало девет представника локалних самоуправа (Панчево, Чачак, 

Крушевац, Нови Сад и Београд – општина Савски венац), као и две информативне 

радионице за потребе промоције првог јавног конкурса у оквиру програма 

прекограничне сарадње Хрватска-Србија, у Лозници и Новом Саду, на којима је 

учествовало 16 представника локалних самоуправа (Нови Сад, Суботица, Сремска 

Митровица, Шабац, Оџаци, Кула, Тител, Рума, Бачка Топола, Инђија, Бачка Паланка, 

Апатин, Шид, Стара Пазова, Сомбор) и једна пројектна „клиника“ за припрему 

предлога пројеката у Новом Саду, на којој је учествовало такође 16 представника 

локалних самоуправа из поменутих општина. У оквиру осталих програма 

прекограничне и транснационалне сарадње ове активности су завршене током 2015. 

године.  

Наредни јавни конкурси за прикупљање предлога пројеката планирају се у последњем 

кварталу 2016. године, односно у I кварталу 2017. године. Објављивање јавних 

конкурса за прикупљање предлога пројеката биће праћено редовним информативним 

кампањама. 


