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 ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 

(за активности које доспевају закључно са I кварталом 2017. 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 

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

                                                      
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
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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.  

Трећи циклус извештавања спроведен је у периоду од 1. до 24. марта 2017. године.  

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 готово у потпуности реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове државне управе и локалне 

самоуправе 

 Народна скупштина 

 Национални савети националних мањина 

ИЗВЕШТАЈ:  
2016/1-2 

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. 

2016/3-4  

Посебна радна група израдила је текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода 

националних мањина. На предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе Одбор за правни систем и 

државне органе донео је 6. децембра 2016. године Закључак, којим се одређује спровођење јавне расправе о Нацрту 

овог закона у периоду од 8. до 28. децембра 2016. године. У току јавне расправе, 22. децембра 2016. године, одржан 

је округли сто на којем су учешће узели прeдстaвници рeлeвaнтних држaвних oргaнa, нaциoнaлних сaвeтa 

нaциoнaлних мaњинa, oргaнизaциja цивилнoг друштвa, прeдстaвници стручнe jaвнoсти, мeђунaрoднe зajeдницe и 

другe зaинтeрeсoвaнe стрaнe.  

Координација националних савета националних мањина одржала је у Новом Пазару 14. јула, у Ковачици 30. 

септембра и Београду 16. децембра 2016. године састанке на којима су се упознали са радом радне групе за израду 

измена и допуна 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.  
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2017/1 

Министарство државне управе и локалне самоуправе припремило је Нацрт закона о 

изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина, који је 

упућен у даљу пословничку процедуру ради прибављања мишљења Европске комисије, 

надлежних министарстава и других органа државне управе.  

Координацијa националних савета активно учествује на изради измена и допуна Закона 

о националним саветима и путем свог представника у радној групи и путем упућених 

дописа Министарству државне управе и локалне самоуправе. 

 

АКТИВНОСТ: 1.2. Допуне Закона о матичним књигама ради уређења начина 

уписа податка о националној припадности у матичну књигу рођених. 

РОК: IV квартал 2016. године 

СТАТУС: Активност је делимично реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове државне управе и локалне 

самоуправе 

 Народна скупштина  

 Национални савети националних мањина.  

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/3-4  

Реализација ове активности условљена је реализацијом претходне активности из тачке 1.1. Акционог плана, односно, 

доношењем Закона о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина, који треба да 

уреди право на упис података о националној припадности припадника националних мањина у јавне исправе, односно 

службене евиденције и збирке личних података. 

Национални савет мађарске националне мањине, као посредну активност, спровео је у посматраном периоду 

Конкурс за рефундирање трошкова промене личног имена и уписа истог по правилима мађарског правописа.  

2017/1 

Министар државне управе и локалне самоуправе основао је Посебну радну групу за 

припрему текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама. У 

извештајном периоду одржана су два састанка радне групе. 

 

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: Извештај институције не садржи податке о спровођењу активности. 

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

самоуправе 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

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. 

2016/3-4  

Стање непромењено. 

2017/1 

Нема података 

 

АКТИВНОСТ: 1.5. Обука запослених у јединицама локалне самоуправе који воде 

Посебан бирачки списак националне мањине као поверени посао у циљу 

ажурирања података, уз заштиту ових података као нарочито осетљивих података 

према прописима о заштити података о личности. 

РОК: IV квартал 2016. године 

СТАТУС: Активност је делимично реализована 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове државне управе и локалне 

самоуправе 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/3-4  

У циљу системске обуке запослених у јединицама локалне самоуправе Министарство државне управе и локалне 

самоуправе ће припремити план обука у складу са реализацијом тачке 1.4. овог плана након израде финалне 

апликације Посебног бирачког списка. 

2017/1 

Министарство је припремило Предлог плана обуке запослених у јединицама локалне 

самоуправе који воде Посебан бирачки списак националне мањине као поверени посао. 

 

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 
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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 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: 
2016/1-2  

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 

Србији3 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. 

У оквиру Споразума о разумевању закљученог између Министарства државне управе и локалне самоуправе, 

Заштитника грађана и Високог комесаријата Уједињених нација за избеглице – представништво у Србији, 

реализоване су све планиране активности у циљу потпуног решавања питања припадника ромске националне 

мањине на упис у матичну књигу рођених, односно несметаног остваривања права у овој области личног статуса. 

2016/3-4  

Према утврђеном Плану активности Управног одбора у 2016. години, закључно са IV кварталом 2016. година, 

организоване су и одржане обуке матичара и заменика матичара, као и запослених у центрима за социјални рад и 

полицијским управама Министарства унутрашњих послова, за све јединице локалних самоуправа на територији 

Републике Србије, а у вези са спровођењем закона и подзаконских прописа који уређују упис чињеница и података у 

матичне књиге у управном поступку и ванпарничном поступку утврђивања времена и места рођења, држављанство и 

пријаву пребивалишта, уз осврт на област антидискриминације и добре управе.  

Обуке су одржане у: Врњачкој Бањи (20. маја), Лесковцу (17. јуна), Београду (9. септембра), Сокобањи (23. 

септембра), Вршцу (7. октобра), Ваљеву (28. октобра), Зрењанину (10. новембра) и Београду (2. децембра), на којима 

је присуствовало укупно 735 учесника (матичара и заменика матичара, запослених у центрима за социјални рад и 

полицијским управама МУП-а). 

Активно учешће на овим обукама узели су представници Споразумних страна и других релевантних органа 

(Министарства унутрашњих послова, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и др) у чијој 

су надлежности послови у вези са уписом чињеница и података у матичне књиге. Такође, у овим обукама активно 

учешће је узео и представник Повереника за заштиту равноправности, који је, са посебним освртом на област 

антидискриминације, допринео унапређењу тематског подручја обука. 

Реализацијом ове активности у потпуности је и реализован Оперативни закључак 2 са Семинара о социјалном 

укључивању Рома и Ромкиња у Републици Србији, од 11. јуна 2015. године – део Упис у матичне књиге: приступ 

личним документима.  

                                                      
3 Потписан 16. марта 2015. године. 
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Примена Споразума обезбедила је унапређено остваривање права у управном поступку уписа у матичну књигу 

рођених, али и другим поступцима који се односе на упис чињеница и података о рођењу, држављанству, личном 

имену, као и пријави пребивалишта на адресу центра за социјални рад и личну карту.  

Међутим, подаци говоре о томе да и даље има грађана и деце који су за систем невидљиви, што је разлог да 

Заштитник грађана настави са праћењем стањa у области уписа у матичне књиге и личних докумената.  

2017/1 

Иако је наведена активност завршена у планираном року, Заштитник грађана указује на 

то да и даље има грађана и деце који су за систем невидљиви. То захтева да се настави 

са праћењем стањa у области уписа у матичне књиге и личних докумената, у циљу 

предлагања мера и активности које ће допринети унапређењу заштите и остваривању 

права грађана и рада органа управе. 

Министарство за рад, запошљавања, борачка и социјална питања, у сарадњи са 

УНХЦР-ом, планира да у 2017. години за запослене у центрима за социјални рад одржи 

пет обука, које су усмерене на интерно расељена лица – припаднике ромске националне 

мањине, у циљу промовисања толеранције, сузбијања дискриминације и поштовања 

права ИРЛ у потрази за трајним решењима. 

 

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 

- 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:  
2016/1-2  

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. 

2016/3-4  



  

10 

 

У периоду 1. септембар – 25. децембар 2016. године Управни инспектори извршили су укупно 241 (две стотине 

четрдесет један) надзор над радом општинских и градских управа у повереним пословима вођења матичних књига. 

Укупан број наложених мера у области матичних књига је 419 (четири стотине деветнаест), а укупан број 

реализованих мера је 117 (стотину седамнаест). 

НВО Праксис, кao рeзултaт сeтa рaзличитих aктивнoсти спрoвeдeних тoкoм прeтхoдних гoдинa, aли и кoнтинуирaнe 

бeсплaтнe прaвнe пoмoћи кojу ова организација гoдинaмa пружa oсoбaмa кoje нису уписaнe у мaтичнe књигe, сматра 

да се пoстeпeнo смaњивao брoj прaвнo нeвидљивих лицa. УНХЦР je 2015. гoдинe спрoвeo истрaживaњe кoje je 

пoкaзaлo дa 1% стaнoвникa у рoмским нaсeљимa ниje уписaнo у мaтичну књигу рoђeних (MКР), штo je, прeмa 

њихoвим прoцeнaмa, oкo 700 људи. Како Праксис наводи, евидeнтнo je дa сe брoj прaвнo нeвидљивих лицa знaчajнo 

смaњиo, aли, сa другe стрaнe, стojи чињeницa дa у Србиjи и дaљe живи приличнo вeлики брoj људи кojи нe пoсeдуjу 

ниjeдaн лични дoкумeнт и кojимa су збoг тoгa ускрaћeнa гoтoвo свa прaвa. Пoслeдњe УНХЦР-oвo истрaживaњe 

(2015) пoкaзaлo je и тo дa у рoмским нaсeљимa мeђу дeцoм млaђoм oд четири гoдинe њих 8% ниje уписaнo у MКР. 

Oвaj пoдaтaк упoзoрaвa нa тo дa и дaљe знaтaн брoj дeцe нe бивa уписaн у MКР oдмaх нaкoн рoђeњa, тo jeст, дa и 

дaљe дoлaзи дo пojaвe нoвих прaвнo нeвидљивих лицa. Oсим тoгa, дa прoблeм прaвнe нeвидљивoсти joш увeк ниje у 

пoтпунoсти рeшeн, кao и дa сe знaчajaн брoj људи и дaљe нaлaзи у ризику oд aпaтридиje, свeдoчи и пoдaтaк дa сe 

Прaксису тoкoм 2016. гoдинe свaкoг мeсeцa jaвљaлo вишe дeсeтинa људи сa више од 50 зaхтeвa зa спрoвoђeњe нeкoг 

oд пoступaкa кojи зa циљ имajу упис у мaтичнe eвидeнциje или стицaњe држaвљaнствa. Oсим тoгa, joш увeк ниje 

рeшeн прoблeм кojи ћe сaсвим извeснo прoузрoкoвaти пojaву нoвих прaвнo нeвидљивих лицa. Нaимe, и дaљe су нa 

снaзи oдрeдбe пoдзaкoнских aкaтa кojи прoписуjу дa сe пoдaци o рoдитeљимa у приjaву рoђeњa и мaтичну књигу 

рoђeних уписуjу из њихoвих извoдa из MКР и личних кaрaтa (a aкo су вeнчaни, и извoдa из мaтичнe књигe вeнчaних), 

oднoснo „личних испрaвa кoje сe смaтрajу дoкaзoм o тим пoдaцимa“4. To прaктичнo знaчи дa, aкo мajкe нe пoсeдуjу 

пoмeнутe дoкумeнтe, нeћe мoћи дa oдрeдe личнo имe дeтeту и oнo ћe зaпрaвo oстaти нeуписaнo у MКР. Сaмим тим, 

дeтe oстaje и бeз држaвљaнствa. 

2017/1 

Реализација активности је у надлежности Управног инспектората, али независно од 

тога, Министарство државне управе и локалне самоуправе на годишњем нивоу прати 

стање у остваривању права на упис чињенице рођења у матичну књигу рођених. Према 

подацима добијеним од Управног инспектората овог министарства, у 2016. години 

решено је укупно 1.330 захтева за накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу 

рођених. Према подацима добијеним од Министарства правде, у 2016. години је решен 

291 предлог за утврђивање времена и места рођења.  

У периоду 1. јануар 2017. до 31. март 2017. године управни инспектори извршили су 

укупно 52 (педесет два) надзора над радом општинских и градских управа у повереним 

пословима вођења матичних књига. 

Укупан број наложених мера у области матичних књига био је 32 (тридесет две) а 

укупан број реализованих мера 8 (осам). 

 

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

                                                      
4 Члaн 5 Прaвилникa o пoступку издaвaњa приjaвe рoђeњa дeтeтa и oбрaсцу приjaвe рoђeњa дeтeтa у здрaвствeнoj 

устaнoви (Сл. глaсник 2РС бр. 5/2011, 9/2016, 16/2016 и 36/2016) и тaчкe 10 и 24 Упутствa вoђeњу мaтичних књигa и 

oбрaсцимa мaтичних књигa (Сл. глaсник РС, бр. 109/2009, 4/2010, 10/2010, 25/2011, 5/2013 и 94/2013). 
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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: за пружање правне помоћи: Активност се успешно реализује. 

  пружање правне помоћи у складу са Законом о БПП: Активност је 

делимично реализована 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Јединице локалне самоуправе 

 Министарство надлежно за унутрашње послове 

 Министарство надлежно за послове правосуђа 

 Организације цивилног друштва 

ИЗВЕШТАЈ:  
2016/1-2  

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 
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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 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. 

2016/3-4  

У периоду од 1. јула до 5. децембра 2016. године Министарство унутрашњих послова је за 224 лица, међу којима је 

већина припадника ромске полулације који живе у неформалним насељима, решењем утврдило пребивалиште на 

адреси надлежних центара за социјални рад, након чеган су им издата и лична документа.  

У наведеном периоду, у сарадњи са Градском управом града Београда и Секретаријатом за социјалну заштиту града 

Београда, МУП је за грађане из дела неформалног нехигијенског насеља Белвил-Траса који су расељени у Орловско 

насеље, на општини Звездара, извршило осам пријавa пребивалишта, односно, издало две личне карте и четири 

путне исправе; за лица расељена у насеље Јабучки Рит на општини Палилула извршено је 15 пријава пребивалишта; 

за 60 лица пресељених већином са територије општина Раковица и Чукарица у село Мислођин, у општини 

Обреновац, издато је 11 личних карата и три путне исправе, и пријављено пребивалишта за 25 лица, која су такође са 

територије општина Раковица и Чукарица пресељена у насеље Камендин, у Земун пољу, у општини Земун, и издало 

им две личне карте.  

У сарадњи са Градском управом града Панчева у периоду од 1. јула до 5. децембра 2016. године, издата је 21 лична 

карта социјално угроженим грађанима ромске популације, за које је уплату накнада за издавање овог документа 

извршила наведена градска управа. 

У оквиру рада у Техничкој радној групи, у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе, 

Заштитником грађана и Високим комесаријатом УН за избеглице - представништво у Србији, у наведеном периоду, у 

Сокобањи, Вршцу, Ваљеву, Зрењанину и два пута у Београду МУП је одржао обуке за полицијске службенике, 

матичаре и заменике матичара и запослене у центрима за социјални рад, везано за упис у матичну књигу рођених, 

пријаву пребивалишта и издавање личних докумената за лица која нису уписана у евиденције и немају издата лична 

документа. 

Нацрт закона о бесплатној правној помоћи је припремљен, и у току су редовни састанци радне групе у Министарству 

правде у оквиру преговора са адвокатским коморама и организацијама цивилног друштва, уз представнике 

Делегације ЕУ као посматраче. Када се постигне договор, Нацрт ће бити упућен на мишљења. 

Невладина организација Праксис наводи да, иaкo су oргaнизaциje цивилнoг друштвa нaстaвилe дa инфoрмишу РAE 

зajeдницу (Роми, Ашкалије и Египћани) o њихoвим прaвимa, Зaкoн o бeсплaтнoj прaвнoj пoмoћи, чиjoм примeнoм je 

зaпрaвo трeбaлo ojaчaти приступ бeсплaтнoj прaвнoj пoмoћи, joш увeк ниje усвojeн, али и да рaднa вeрзиja зaкoнa 

прeдвиђa дa зaкoн пoчнe дa сe примeњуje тeк oд 2018. гoдинe. Taкoђe, наглашавају дa би у oднoсу нa пoтeнциjaлнe 

пружaoцe бeсплaтнe прaвнe пoмoћи зaкoн, прe свeгa, мoрao дa вoди рaчунa o интeрeсимa грaђaнa кojимa je пoмoћ 

пoтрeбнa, тe сe у тoм смислу нe смe зaнeмaрити улoгa oргaнизaциja цивилнoг сeктoрa кoje гoдинaмa пружajу 
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бeсплaту прaвну пoмoћ нajугрoжeниjим и нajoсeтљивиjим групaмa. Праксис изражава забринутост јер, судeћи пo 

пoслeдњoj рaднoj вeрзиjи зaкoнa, чини сe дa пoстojи нaмeрa дa сe нeвлaдинe oргaнизaциje гoтoвo у пoтпунoсти 

искључe из систeмa бeсплaтнe прaвнe пoмoћи, али и забринутост због страха дa други пoтeнциjaлни пружaoци 

прaвнe пoмoћи нe би мoгли дa нa jeднaкo дoбaр нaчин зaдoвoљe нeкe спeцифичнe пoтрeбe рoмскe пoпулaциje. 

2017/1 

Организације цивилног друштва у општини Бела Паланка пружају непосредну помоћ 

грађанима у остваривању права у свим областима, као и правну помоћ у сарадњи са 

НВО Праксис. Такође, у општини је успостављен и мобилни тим за инклузију Рома, 

који на непосредан начин решава проблеме ове заједнице. 

Правна помоћ у општини Бојник грађанима је осигурана преко запослених у ЈЛС, а 

најчешће преко писарнице Општинске управе. Информисање Рома се такође врши 

путем општинског мобилног тима за инклузију Рома, који у својим редовним 

обиласцима ромских насеља, између осталог, обавља и тај задатак. 

У оквиру Одељења за општу управу и заједничке послове града Лесковца ради 

Канцеларија за пружање правне помоћи грађанима. Поред тога, сви социјални радници 

Центра за социјани рад у Лесковцу упознати су са услугама које пружа Канцеларија за 

правну помоћ, будући да је на основу Статута у надлежности града Лесковца 

организовање службе правне помоћи која је бесплатна за кориснике социјалне помоћи. 

Информације о бесплатној правној помоћи грађани у Лесковцу могу добити и од 

координатора за ромска питања града Лесковца, и то у Дому културе Рома, где се 

грађани примају два пута недељно. У претходном периоду у обављању ових послова 

припадницима ромске националне мањине дато је 539 правних савета и сачињено 153 

писана акта. 

Поред тога, у наведеном периоду у матичну књигу рођених, чије вођење обезбеђује 

Одељење за општу управу и заједничке послове Градске управе града Лесковца, 

извршено је 14 накнадних уписа чињенице рођења припадника националних мањина, и 

то: један упис у матичну књигу рођених за матично подручје Лесковац, 12 уписа за 

матично подручје Урошевац и један упис у матичну књигу рођених за матично 

подручје Качаник. 

У одељењу за јавне службе, управу, заједничке послове и људске ресурсе у Општинској 

управи Србобран континуирано се пружа бесплатна правна помоћ. 

У граду Суботици је од октобра 2014. године ангажован координатор за инклузију 

Рома, који се непосредно бави проблемима РАЕ популације и који, у сарадњи са 

Секретаријатом друштвених делатности, пружа и бесплатну правну помоћ грађанима. У 

првом кварталу 2017. године је за три особе, из категорије расељених лица, обезбеђена 

потврда о непоседовању имовине на Косову и Метохији. Поред тога, локална 

самоуправа континуирано сарађује са организацијама цивилног друштва на овим 

активностима. Наиме, у сарадњи са удружењем грађана Едукативни центар Рома из 

Суботице, које има вишегодишње искуство у информисању и подршци у процесу 

обезбеђивања личних докумената за припаднике ромске, ашкалијске и египатске 

националне мањине, али и организацијама Праксис из Београда и Екуменском 

хуманитарном организацијом из Новог Сада, у првом кварталу 2017. године обезбеђени 

су изводи из матичне књиге рођених и уверење о држављанству за 15 особа, за једну 
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особу извод о слободном брачном стању, док су за четири особе плаћене таксе за 

издавање личне карте. 

У оквиру Градске управе града Пожаревца обављају се послови правне помоћи са 

једним извршиоцем. У Одељењу за општу управу пружа се бесплатна правна помоћ 

социјално угроженом становништву са територије града Пожаревца, између осталих и 

Ромима, Египћанима и Ашкалијама. Бесплатна правна помоћ односи се на давање 

правних савета, информисање о приступу правима и упућивање на релеванте ситуације, 

састављање поднесака (тужби, противтужби, одговора на жалбу, жалби, молби, захтева, 

приговора, изјава). Такође, бесплатна правна помоћ подразумева састављање 

поднесака, исправа, прибављање докумената са простора бивших република и са 

простора Косова и Метохије, трошкове локалних и републичких такси сносе 

заинтересована лица (осим када се прибављају за сврхе које су ослобођене плаћања 

градских и републичких административних такси). Градска управа је остварила и 

сарадњу са невладиним организацијама ради прибављања извода, уверења, отпусних 

листи и потврда о пребивалишту, али и са Министарством спољних послова, 

Дирекцијом за конзуларне послове у Београду. Пружање бесплатне правне помоћи не 

обухвата заступање заинтересовних лица пред судовима, државним органима и 

арбитражама. 

У граду Сомбору континуирано се информише ромска заједница о правима која има и 

начином за остваривање истих, путем координатора за ромска питања запосленог у 

Градској управи града Сомбора и Мобилног тима за инклизију Рома (у чијем саставу су 

представници релевантних институција: ЦСР, НСЗ, педагошки асистент, координатор 

за ромска питања). Град Сомбор има усвојен Локални акциони план за унапређење 

положаја Рома за период 2016-2019. године, а сваке одине град Сомбор расписује 

Конкурс за реализацију ЛАП-а Рома на који са својим предлозима пројекта конкуришу 

организације за цивилно друштво које се баве проблемима ромске заједнице (неки од 

пројеката које финансира град су везани за информисање ромске заједнице о правима 

која има и пружање подршке у остваривању истих). У градској управи града Сомбора 

ради служба за пружање бесплатне правне помоћи. 

Министарство унутрашњих послова, у оквиру своје надлежности, активно учествује у 

спровођењу Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 

за период од 2016. до 2025. године, и то у области издавања личних докумената која су 

потребна за остваривање социјалних, здравствених и других права. 

У периоду од 5. децембра 2016. године до 10. март 2017. године, Министарство 

унутрашњих послова је за 100 лица, међу којима је већина припадника ромске 

националности који живе у неформалним насељима, решењем утврдило пребивалиште 

на адреси надлежних центара за социјални рад, након чега су овим лицима издата лична 

документа.  

У наведеном периоду, у сарадњи са Градском управом града Београда и Градским 

секретаријатом за социјалну заштиту, Министарство унутрашњих послова је извршило 

следеће:  

За грађане из дела неформалног нехигијенског насеља Белвил-траса, који су расељени у 

Орловско насеље на општини Звездара:  
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 десет пријавa пребивалишта 

 издато четири личне карте  

 једна путна исправа  

 

У насељу Јабучки рит на општини Палилула:  

 извршено осам пријава пребивалишта 

 

За лица пресељена са територије општина Раковица и Чукарица у село Мислођин у 

општини Обреновац:  

 две пријаве пребивалишта 

 издата једна лична карта  

 

За лица која су, такође, са територије општина Раковица и Чукарица пресељена у 

насеље Камендин, у Земун пољу, у општини Земун:  

 за два лица извршена пријава пребивалишта  

 издата једна лична карта и једна путна исправа. 

 

У сарадњи са Градском управом града Панчева, у истом периоду, издато је 18 личних 

карата социјално угроженим грађанима ромске популације за које је уплату накнада за 

издавање овог документа извршила наведена Градска управа. 

Министарство правде је припремило Нацрт закона о бесплатној правној помоћи  и 

доставило га на мишљење релевантним министарствима пре избора 2016. године. 

Спроведена је анализа утицаја и резултати су инкорпорирани у образложење Нацрта 

закона, у део који се односи на финансијске ефекте.  

Након формирања нове Владе у августу 2016. године, радна група је обновила рад, 

имајући у виду јавно изражене ставове Адвокатске коморе да не постоји сагласност око 

одређених одредаба Нацрта закона. Одредбе које су спорне односе се на одређивање 

круга пружалаца бесплатне правне помоћи и постоје различити ставови адвокатуре и 

организација цивилног друштва у том погледу.  

Од септембра 2016. године, у Министарству правде су у току редовни састанци радне 

групе у циљу утврђивања коначног текста Нацрта закона. Ови састанци имају 

првенствено карактер преговора са адвокатским коморама и организацијама цивилног 

друштва, уз представнике Делегације ЕУ као посматраче. Када се постигне договор, 

Нацрт ће поново бити упућен на мишљења. Важно је напоменути да, иако је усвајање 

закона било предвиђено за 2016. годину, Министарство правде је добило подршку 

Делегације ЕУ да настави са радом на изради квалитетног текста закона који ће 

омогућити свим грађанима и нарочито рањивим групама адекватан приступ правди. 

Имајући у виду да представници адвокатских комора у овом тренутку не могу да се 

изјасне о садржини Нацрта, с обзиром да немају легитимно руководство, представници 

Министарства правде настављају разговоре у оквиру радне групе. С тим у вези, одржан 

је округли сто 26. јануара 2017. године чија је тема управо била разматрање спорних 
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питања, уз учешће организација цивилног друштва, свих адвокатских комора у 

Републици Србији, као и међународних партнера. 

Иaкo je прeтхoдних гoдинa знaчajнo смaњeн брoj прaвнo нeвидљивих лицa, 

организацији Прaксис су сe и тoкoм 2016. и у првим мeсeцимa 2017. гoдинe oбрaћaлe 

oсoбe зa кoje je пoтрeбнo пoкрeнути пoступaк нaкнaднoг уписa у мaтичну књигу 

рoђeних или другe пoступкe кojи имajу зa циљ упис у мaтичнe eвидeнциje или стицaњe 

држaвљaнствa, штo укaзуje нa тo дa прoблeми у вeзи сa приступoм личним 

дoкумeнтимa нису у пoтпунoсти рeшeни. Пoзитивнe прoмeнe најзад су се дoгoдилe у 

пoглeду приjaвe рoђeњa дeтeтa. Mинистaрства здрaвљa и држaвнe упрaвe и лoкaлнe 

сaмoупрaвe прeдузeла су кoрaкe кojи би мoгли дa oбeзбeдe дa свaкo дeтe будe уписaнo у 

мaтичну књигу рoђeних oдмaх пo рoђeњу и тимe спрeчe пojaву нoвих прaвнo 

нeвидљивих лицa. Нaимe, зaхвaљуjући прojeкту Бeбo, дoбрo дoшлa нa свeт 

пojeднoстaвљeнa je прoцeдурa уписa у мaтичну књигу рoђeних, a Упутствoм зa 

спрoвoђeњe упрaвних пoступaкa вeзaних зa рoђeњe дeтeтa, пo систeму “свe нa jeднoм 

мeсту”, прeдвиђeн je нaчин уписa у мaтичну књигу рoђeних и зa дeцу чиje мajкe нe 

пoсeдуjу дoкумeнтe. Meђутим, искуствa Прaксисa пoкaзуjу дa сe Упутствo нe 

примeњуje дoслeднo у прaкси, a дoдaтни прoблeм прeдстaвљa oкoлнoст дa тaj aкт ниje 

oбaвeзуjући и у супрoтнoсти je сa вaжeћим прoписимa
5
 кojи и дaљe прeдвиђajу дa сe 

пoдaци o рoдитeљимa уписуjу у мaтичну књигу нa oснoву извoдa из мaтичне књиге 

рoђeних (и извoдa из мaтичнe књигe вeнчaних, aкo су рoдитeљи вeнчaни) и личних 

кaрaтa, oднoснo пaсoшa зa стрaнцe. Прoизлaзи дa joш увeк пoстoje недостаци и у 

пoглeду прaвнoг oквирa и у дoмeну примeнe, тe дa нису створени услoви дa сe у 

пoтпунoсти прeвaзиђe прoблeм прaвнo нeвидљивих лицa и oпaснoст oд aпaтридиje кojoj 

су oнa излoжeнa. 

У склопу активности 1.9, Акциони план за остваривање права националних мањина 

предвиђа јачање приступа бесплатној правној помоћи у складу са Законом о бесплатној 

правној помоћи и обезбеђивање пуног приступа правима припадницима ромске 

заједнице. Праксис наводи да је неопходно да се најзад донесе закон који ће 

успоставити ефикасан систем правне помоћи и који ће уважавати интересе 

маргинализованих група. Нa Сeминaру o сoциjaлнoм укључивaњу Рoмa и Рoмкињa у 

Рeпублици Србиjи 11. jунa 2015. гoдинe зaкључeнo je дa je, у циљу штo eфикaсниjeг 

oствaривaњa прaвa нa приступ прaвди, пoтрeбнo дa сe Зaкoнoм o бeсплaтнoj прaвнoj 

пoмoћи oбeзбeди ширoк круг пружaлaцa бeсплaтнe прaвнe пoмoћи, кaкo би сe 

oдгoвoрилo нa пoтрeбe рaњивих групa. Праксис истиче да, имajући у виду дa су упрaвo 

oргaнизaциje цивилног друштва гoдинaмa унaзaд пружaлe бeсплaтну прaвну пoмoћ 

нajрaњивиjим групaмa (и дa су их и Aкциoни плaн зa oстврaривaњe прaвa нaциoнaлних 

мaњинa и Aкциoни плaн зa Пoглaвљe 23 прeдвидeли кao нoсиoцe aктивнoсти кoд 

информисања и пружaњa бeсплaтнe прaвнe пoмoћи припaдницимa рoмскe зajeдницe у 

                                                      
5 Члан 5 Правилника о поступку издавања пријаве рођења детета и обрасцу пријаве рођења детета у здравственој 

установи (Службени гласник РС, бр. 5/2011, 9/2016 и 36/2016) и тачке 10 и 24 Упутства о вођењу матичних књига и 

обрасцима матичних књига (Службени гралник РС, бр. 109/2009, 4/2010, 10/2010, 25/2011, 5/2013 и 94/2013). 
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пoступцимa зa рeгулисaњe личнoг стaтусa), искључивaњe oргaнизaциja цивилнoг 

друштвa из кругa пружaлaцa бeсплaтнe прaвнe пoмoћи мoглo би дa oтeжa приступ 

прaвди припaдницимa нajугрoжeниjих групa и било би у супротности са закључцима 

Семинара. 
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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: 
2016/1-2  

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. 

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. 

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

- 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 

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_finansije.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_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_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/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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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.  

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 

НМ6 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 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.  

                                                      
6 НМ = национална мањина или мањине чији припадници у том месту живе у значајнијем броју 
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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 

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).  

2016/1-2  

У III и IV кварталу 2016. године Републички фонд за здравствено осигурање је, као контролисани орган, извршио 

90% препорука које је Заштитник грађана упутио ради унапређења остваривања права припадника националних 

мањина на службену употребу језика и писама и ради постизања њихове одговарајуће заступљености, у свим 

организационим јединицама са седиштем на територији локалне самоуправе где је уведен у равноправну службену 

употребу језик и писмо националне мањине. Републички фонд за здравствено осигурање је изразио спремност да се 

изврше и преостале препоруке након доношења закона који уређује изјашњавањe запослених у јавној 

администрацији о националној припадности и упис тог податка у службене евиденције и збирке личних података. 

У III и IV квартал 2016. године Повереник за заштиту равноправности поступао је у 24 предмета по притужбама 

http://www.ombudsmanapv.org/riv/images/stories/preporuke/NM_preporuke_ps_2015/uprava_za_zaj_poslove.pdf
http://www.ravnopravnost.gov.rs/


  

22 

 

грађана које су поднете због дискриминације на основу националне припадности и етничког порекла.  

У циљу подизања свести о обавези поступања по препорукама, Повереник за заштиту равноправности је 29. 

септембра 2016. године учествовао на састанку са Делегацијом експерата Европске комисије против расизма и 

нетолеранције (ЕКРИ) који је одржан у Народној скупштини Републике Србије. У склопу петог циклуса 

мониторинга делегација ЕКРИ-јевих експерата боравила је у посети Републици Србији. Један од састанака био је 

посвећен разговору са представницима независних државних органа током којег је Повереник са својим стручним 

тимом одговарала на питања експерата. Највећи број питања тицао се надлежности и овлашћења институције, 

притужби које Повереник прима, случајева говора мржње и механизама за борбу против дискриминације.  

Такође, 9. септембра 2016. године, у организацији Повереника и уз подршку ГИЗ-а, одржана је конференција 

Дискриминација Рома и Ромкиња – искуства Повереника за заштиту равноправности. Циљ конференције био је да 

се сви релевантни актери који се баве заштитом права Рома и Ромкиња подстакну да ефикасније користе механизме 

за заштиту равноправности, укључујући и подношење притужби, али и да изнесу предлоге за унапређење положаја 

ромске националне мањине.  

У III и IV квартал 2016. године Повереник за заштиту равноправности је, поступајући у оквиру законом прописане 

надлежности, дао мишљење на нацрт закона о становању и одржавању зграда. Поводом појединих решења 

садржаних у нацрту закона, Повереник је дао, између осталог, и примедбу да је неопходно у члану 79. нацрта закона 

прописати и одредбе којима се регулише пресељење у одговарајући смештај и лица која уопште немају пријављено 

пребивалиште, тзв. „невидљивим лицима“, која фактички постоје.7 То су у Србији, у највећем броју припадници 

ромске националне мањине. Ова препорука Повереника је усвојена, те су у предлогу овог закона, након речи 

„последње пребивалиште“, пре наставка текста додати зарез и речи „односно на чијој територији се налази установа 

или центар за социјални рад“, чиме је примедба Повереника уважена. 

Такође, 4. октобра 2016. Повереник за заштиту равноправности је Министарству државне управе и локалне 

самоуправе дао Мишљење на предлог уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места 

у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Поводом појединих решења садржаних у предлогу 

уредбе, Повереник је дао следеће примедбе: „Имајући у виду да је према одредби члана 47. Устава Републике Србије 

изражавање националне припадности слободно и да нико није дужан да се изјашњава о својој националној 

припадности, остаје нејасан начин утврђивања заступљености припадника националних мањина, као и услов о 

проценту изјашњених од 50% запослених у јединици локалне самоуправе, односно аутономне покрајине.8 С тим у 

вези, приликом формулисања ове одредбе потребно је водити рачуна о њеној усклађености са чланом 19. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (Службени гласник РС, број 21/16), којим 

је прописано да се при запошљавању води рачуна да национални састав, поред осталог, међу запосленима одражава 

у највећој могућој мери структуру становништва. Поред тога, подсећено је и на одредбе члана 11. Закона о 

службеној употреби језика и писма (Службени гласник РС, бр.45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05-др.закони и 30/10), 

којим је прописано да јединице локалне самоуправе својим статутом уводе у равноправну службену употребу језик и 

писмо националних мањина уколико проценат припадника те националне мањине у укупном броју становника на 

њеној територији достиже 15% према резултатима последњег пописа становништва.“ Још увек немамо информацију 

о исходу примедбе на коначан текст уредбе. Влада РС још није усвојила ову уредбу. 

У вези са делом активности који се односи на обезбеђење адекватне подршке институцијама, у октобру 2016. године 

запослени у стручној служби Повереника наставили су свој рад у адекватном службеном простору, додељеном 

Поверенику Закључком Комисије за стамбена питања и расподелу службених зграда и пословних просторија Владе 

бр. 361-11575/2015, од 30. октобра 2015. године. 

                                                      
7 Наиме, у члану 79. став 2. Нацрта закона који гласи Уколико лице које се исељава и испуњава услове за пресељење у 

одговарајући смештај нема пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе која је донела решење о 

исељењу, одговарајући смештај из става 1. овог члана обезбеђује јединица локалне самоуправе на чијој територији 

то лице има последње пребивалиште, а по обавештењу јединице локалне самоуправе која је донела решење о 

исељењу, наведена је ситуација лица које нема пребивалиште са алтернативним решењем за пресељење у 

одговарајући смештај где је лице имало последње пребивалиште. 
8 Наиме, чланом 9. став 4. Предлога уредбе прописано је да „Потреба за запошљавањем припадника одређене 

националне мањине произилази из односа броја запослених који су се изјаснили као припадници поједине 

националне мањине и њихове заступљености у становништву, под условом да се о својој националној припадности 

изјаснило 50% запослених у јединици локалне самоуправе односно аутономне покрајине“.  

http://ravnopravnost.gov.rs/2016/09/29/
http://ravnopravnost.gov.rs/2016/09/29/
http://ravnopravnost.gov.rs/2016/09/09/
http://ravnopravnost.gov.rs/2016/10/04/
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Поред тога, Повереник за заштиту равноправности у процесу је оснаживања својих кадровских капацитета, што 

кореспондира и са активношћу Акционог плана за поглавље 23 Правосуђе и основна права бр. 3.6.1.14, која предвиђа 

јачање кадровских капацитета Повереника у складу са постојећом систематизацијом.  

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

препоруке, као и други акти Повереника доступни су целокупној јавности на интернет страници Повереника, у 

складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја9, Законом о заштити података о 

личности10, и Правилником Повереника о анонимизацији података. 

Имајући у виду да је, у складу са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе (Службени гласник РС, бр. 21/2016), односно Покрајинском скупштинском одлуком о ближем 

уређивању начела за унутрашњу организацију и систематизацију радних места (Сл. лист АП Војводине, бр. 64/2016), 

1. децембра 2016. године извршено усклађивање правилника о организацији и систематизацији радних места у 

покрајинским органима управе, Покрајински заштитник грађана-омбудсман ће у наредном периоду затражити 

поновно изјашњење о поступању по његовим препорукама. 

2017/1 

Повереник за заштиту равноправности је у I кварталу 2017. године примио шест 

притужби у којима су грађани навели националну припадности и етничко порекло као 

основ дискриминације. Три притужбе се односе на дискриминацију по основу 

припадности албанској националној мањини, а по једна притужба се односи на 

дискриминацију на основу припадности ромској, бошњачкој и мађарској националној 

мањини.  

Поред тога, поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати 

спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради 

спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама 

нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (члан 3. став 1. 

тачка 7. ЗЗД), Повереник је у овом извештајном периоду дао два мишљења на Нацрт 

закона о родној равноправности (бр. 011-00-5/2017-02 од 27. фебруар 2017. године и бр. 

011-00-502016-02 од 20. јануара 2017. године). У Мишљењу од 20. јануара 2017. године 

(у даљем тексту: Мишљење), између осталог, начелно је указано да Нацрт закона нигде 

не помиње тежак облик дискриминације вишеструку или укрштену дискриминацију, 

прописану чланом 13. тачка 5. Закона о забрани дискриминације, где су негативне 

последице које изазива овај облик дискриминације много веће. Пракса Повереника 

показује да је овај облик дискриминације управо најприсутнији у односу на жене. 

Посебно је тежак положај жена припадница осетљивих друштвених група (жене са 

инвалидитетом, другачије сексуалне оријентације, Ромкиње, жене са села, и сл.). С тим 

у вези, Повереник је указао да је Нацрт закона потребно допунити, а нарочито имајући 

у виду да се Нацрт закона бави уродњавањем јавних политика, те да је у том смислу 

потребно водити рачуна о томе да није исти положај жена из опште популације и жена 

из посебно осетљивих друштвених група, које могу бити дискриминисане по више 

основа у једној или више области. 

                                                      
9 Службени гралник РС, бр. 120/04, 57/07, 104/09 и 36/10 
10 Службени гралник РС, бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 –Одлука УС и 107/12 
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Повереник за заштиту равноправности дао је Мишљење (бр. 021-02-13/2017-02 од 17. 

марта 2017. године) о Нацрту акционог плана за примену Стратегије за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године 

(за период 2017-2018. године). У наводима овог мишљења наведено је, између осталог, 

да Повереник за заштиту равноправности у сарадњи са Министарством просвете, науке 

и технолошког развоја, а уз помоћ Уницефа, након доношења Упутства за примену 

Правилника о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од 

стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања, 

планира израду три приручника за препознавање дискриминације у школама, и то за 

наставнике и професоре, за родитеље, као и за децу, са пратећим едукативним 

материјалом. Такође, истакнуто је да је планирано и одржавање радионица о 

препознавању дискриминације у школама, те је потребно навести Повереника као 

учесника у реализацији активности 1.3.1.2: Подржати примену правилника о 

препознавању свих облика дискриминације кроз израду приручника и реализацију обука 

за просветно-васпитни кадар, децу и родитеље. 

Повереник за заштиту равноправности објавио је почетком 2017. године, уз подршку 

Уницефа, приручник под називом Превенција сегрегације, развој инклузивних уписних 

политика и десегрегација школа и одељења: међународна искуства и предлози за 

унапређење праксе у Србији. Приручник је настао као потреба да се овим проблемима 

приђе на свеобухватан начин, имајући у виду вишегодишњу праксу Повереника за 

заштиту равноправности, извештаје међународних и домаћих организација, као и 

истраживања јавног мњења, који показују да је сегрегација, као тежак облик 

дискриминације, у нашем друштву и даље присутна појава. 

Повереник за заштиту равноправности је, у складу са чланом 33. став 1. тачка 5. Закона 

о забрани дискриминације, 15. марта 2017. године поднео Народној скупштини Редован 

годишњи извештај о стању у области заштите равноправности за 2016 годину
11

. У делу 

извештаја Дискриминација на основу националне припадности наведено је да, иако у 

Србији постоји добар законодавни и институционални оквир за заштиту права 

националних мањина, истраживања међународних и домаћих организација, као и 

пракса и истраживања Поверника, показују да постоји етничка дистанца према 

припадницима националних мањина.  

Због дискриминације на основу националне припадности и етничког порекла 

Поверенику је у 2016. години поднето 60 притужби, што чини 9,4% од укупног броја 

притужби које су поднете у 2016. години. Овај основ дискриминације налази се на 

четвртом месту по броју притужби, иза инвалидитета, пола и старосног доба као основа 

дискриминације. Приметан је пад броја притужби које су поднете због дискриминације 

на основу националне припадности и етничког порекла у односу на претходне године, с 

обзиром да је током 2015. године овај основ дискриминације заузимао друго место по 

броју поднетих притужби, са учешћем од 18,4% од укупног броја притужби, а у 2014. 

                                                      
11 Доступан на адреси: http://ravnopravnost.gov.rs/izvestaji/ 
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години овај основ дискриминације био је на првом месту. Највећи број притужби 

Поверенику у 2016. по овом основу поднет је због дискриминације Рома (23), што чини 

38,3% од свих притужби које су поднете због дискриминације на основу националне 

припадности и етничког порекла. Знатно је мање притужби поднето због припадности 

другим националним мањинама – хрватској (7) албанској (6), румунској (4), влашкој 

(4), мађарској (3), бошњачкој (2), грчкој (1), македонској (1), словачкој (1) и другим 

националним мањинама (8). 

Такође, резултати истраживања Однос грађана и грађанки према дискриминацији у 

Србији
12

 које је спроведено током 2016. године показују да чак 39% испитаника сматра 

да су Роми друштвена група која је највише изложена дискриминацији. Упитани за 

прву слободну асоцијацију о најдискриминисанијој групи у Србији, учесници 

истраживања навели су припаднике ромске националне мањине (23%). Етничка 

дистанца је веома изражена према грађанима и грађанкама албанске националности. 

Према подацима из поменутог истраживања, 45% испитаника не жели да буде у браку 

са Албанцем/Албанком. Према истраживању које је спроведено 2013. године, такав 

став имало је 57% испитаника. На основу овог истраживања може се уочити да је 

приметан помак на смањивању етничке дистанце. Када је у питању висок степен 

друштвене интеракције, као што је брак, поред Албанаца, велика је дистанца и према 

Ромима (33%), Бошњацима/муслиманима (26%) и Хрватима (23%). Резултати 

истраживања показују да 26% испитаника не би желело Албанце за комшије, 16% не би 

желело Роме, 10% Хрвате и 9% не жели да им комшије буду Бошњаци/Муслимани. Чак 

23% испитаника не жели да им колеге на послу буду Албанци. Тај проценат испитаника 

је нешто нижи када су у питању Роми (9%), Хрвати (9%) и Бошњаци/муслимани (7%). 

Такође, припадници националних мањина неретко имају осећај да су дискриминисани у 

многим друштвеним областима, при чему је положај Рома најтежи. У поменутом 

истраживању, од испитаника је захтевано да оцене од 1 до 5 у којој мери су одређене 

друштвене групе дискриминисане. Према перцепцији испитаника, управо Роми долазе 

на прво место (3,6) као група која је највише дискриминисана. На четвртом месту се 

налазе Албанци (2,7) а на петом месту Хрвати (2,4) и Бошњаци/муслимани (2,4). Као 

најмање дискриминисане грађани виде странце (2,1) и Мађаре (2,1). 

Поред наведеног, повереница за заштиту равноправности састала се са амбасадорком 

Румуније у Србији, са којом је разговарала, између осталог, о могућностима која стоје 

на располагању припадницима румунске националне мањине, уколико сматрају да су 

дискриминисани по националној основи. Повереница је овом приликом истакла да је 

сарадња Повереника за заштиту равноправности са представницима Националног 

савета румунске националне мањине увек била добра и без спорних питања, и 

подсетила да је током 2014/2015. одржан низ радионица, са припадницима свих 

националних савета националних мањина, на којима је Повереник представио 

институцију, делогруг рада и начин подношења притужби овој институцији. 

                                                      
12 Истраживање јавног мњења „Однос грађана и грађанки према дискриминацији у Србији“, доступно на: 

https://drive.google.com/file/d/0B1QaDisvv7K3c19yTVd3Z1ZuQ0U/view  

https://drive.google.com/file/d/0B1QaDisvv7K3c19yTVd3Z1ZuQ0U/view
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У марту 2017. године повереница се састала са представницима и представницама 

Центра за унапређење правних студија, Регионалног центра за мањине и AIRE центра 

(Advise on Individual Rights in Europe). На састанку је било речи о предстојећој сарадњи 

са институцијом Повереника на пројекту Обезбеђивање правне помоћи у случајевима 

дискриминације, који финансира Европска унија.  

У сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу и Сталном 

конференцијом градова и општина, током марта и априла 2017. године, Повереник за 

заштиту равноправности реализоваће десет радионица, регионално конципираних, за 

представнике органа локалне самоуправе. Циљ је да се постојећи 

антидискриминациони правни оквир приближи запосленима у локалним самоуправама, 

како би могли да препознају и реагују на дискриминацију. У овом извештајном периоду 

одржано је шест радионица, и то у Београду, Зрењанину, Нишу, Лесковцу, Суботици и 

Ужицу. 

Кадровским планом за 2017. годину планирано је да стручна служба Повереника у 

2017. години има укупно 50 запослених (без лица која бира Народна скупштина – 

повереница), од укупно 60 извршилаца предвиђених Правилником о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Повереника за заштиту 

равноправности и Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у 

стручној служби Повереника за заштиту равноправности, коју је донела Народна 

скупштина Републике Србије. 

Закључно са даном извештавања, Повереник има 34 запослена (повереница за заштиту 

равноправности није обухваћена тим бројем). 

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

Повереника подсећа се да су сва мишљења и препоруке, као и други акти Повереника, 

доступни на интернет страници, у складу са Законом о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја
13

, Законом о заштити података о личности
14

, и 

Правилником Повереника о анонимизацији података. 

 

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 

                                                      
13 Службени гралник РС, бр. 120/04, 57/07, 104/09 и 36/10 
14 Службени гралник РС, бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 –Одлука УС и 107/12 
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 Министарство надлежно за послове државне управе 

 Служба за управљање кадровима 

 Јавни медијски сервиси 

 Национални савети националних мањина 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

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.  

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 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.  



  

28 

 

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, 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. 

2016/3-4  

Канцеларија за људска и мањинска права је у сарадњи са националним саветима националних мањина 10. децембра 

2016. године обележила Међународни дан људских права. Организован је сајам посвећен националним мањинама 

под слоганом „Сложни мозаик Србије.“ На сајму је учествовало 15 националних савета националних мањина 

(ашкалијски, словачки, чешки, ромски, црногорски, бошњачки, немачки, бугарски, мађарски, румунски, хрватски, 

буњевачки, русински, украјински и влашки), који су представили своју културу и обичаје, фолклор, издаваштво, као 

и ручну радиност и гастрономске специјалитете. 

Сајму су присуствовали представници државних институција, амбасада, међународних организација, организација 

цивилног друштва и представници медија. Велики број грађана је обилазио штандове и пратио културно-уметнички 

програм током трајања Сајма. 

У складу са усвојеним Планом и програмом обука за 2016. годину, Министарство државне управе и локалне 

самоуправе је 13. децембра 2016. одржало другу у низу обука под називом Права припадника националних мањина, у 

оквиру области Заштита људских права и тајности података. Обуку је реализовао предавач именован од стране 

Министарства државне управе и локалне самоуправе, који је у јулу успешно завршио Тренинг тренера (ТоТ) – развој 

вештина презентације и комуникације. Државни службеници из органа државне управе (20 полазника) показали су 

велико интересовање и оценили обуку као изузетно корисну. 
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2017/1 

Канцеларија за људска и мањинска права је у оквиру ИПА 2013 твининг пројекта 

Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција за дискриминацију отпочела 

са концептуализацијом активности за подизања свести јавности за права националних 

мањина у другој половини 2016. године. Израђени су следећи нацрти: нацрт општих 

смерница - питања на која треба одговорити и корака које треба предузети када се 

стратешки планирају активности подизања свести, нацрт подсетника за ефикасну 

стратешку комуникацију у области људских права, нацрт корак-по-корак плана рада у 

процесу усмеравања развоја саме кампања за подизање свести и нацрт описа задатака за 

активности за подизање свести о правима националних мањина. Како би садржај 

кампање био размотрен што партиципативније, поред ангажовања експерата и агенције, 

одржана је и интерактивна радионица са представницима националних савета 

националних мањина. На сам нацрт кампање утицали су и закључци Извештаја о 

заштити права припадника националних мањина израђеног од стране експерата у 

оквиру Пројекта, који узима у обзир релевантне законе, као и Акциони план за 

остваривање права националних мањина Републике Србије, европске конвенције, 

резолуције, препоруке и извештаје Европске уније и Савета Европе у вези са правима 

припадника националних мањина. У извештајном периоду наставило се са развојем 

допуњеног концепта кампање подизања свести јавности о правима националних 

мањина, с планом почетка реализације у другом кварталу 2017. године. 

У извештајном периоду донет је Правилник о утврђивању програма општег стручног 

усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе 

(Службени гласник РС, број 6/17), којим је, у оквиру Програма општег континуираног 

стручног усавршавања државних службеника, утврђена програмска област Заштита 

људских права и тајност података, са припадајућим тематским областима Заштита 

од дискриминације, Дискриминација пред органима јавне власти, Заштита података о 

личности, Заштита тајних података, Права припадника националних мањина, 

Механизми за праћење стања људских права у Републици Србији с освртом на посебно 

осетљиве групе и Извршавање пресуда Европског суда за људска права. 

Све ове тематске области треба да обезбеде подизање нивоа знања, вештина и 

способности државних службеника у спровођењу једног од Акционим планом за 

остваривање права националних мањина утврђеног стратешког циља – Остваривања 

права и слобода припадника националних мањина под једнаким условима на целој 

територији Републике Србије, развијање толеранције и спречавање дискриминације. 

У односу на тематску област Права припадника националних мањина, која је 

најнепосредније у вези са спровођењем ове активности, потребно је нагласити да она 

има за циљ упознавање полазника са правима припадника националних мањина која су 

утврђена важећим прописима, информисање о начину и поступку за остваривање и 

заштиту права припадника националних мањина, као и надлежним органима о 

питањима из ове области, стицање знања о националним саветима националних 
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мањина, упознавање са обавезама Републике Србије у процесу европских интеграција, а 

која се односе на права припадника националних мањина и др.  

Циљна група у обукама које се организују у оквиру ове тематске области су сви 

државни службеници, а очекивани исход унапређење и стицање нових знања, као и 

подизање свести државних службеника о правима припадника националних мањина и 

начину и поступку остваривања и заштите њихових права.  

Обука под називом Права припадника националних мањина одржана је 24. марта 2017. 

године, као прва у низу обука планираних у 2017. години.  

У складу са одредбама Закона о државним службеницима  и Уредбе о стручном 

усавршавању државних службеника, програме општег стручног усавршавања државних 

службеника организује и спроводи Служба за управљање кадровима.  

С обзиром на значај примене антидискриминационог правног оквира и унапређења 

знања запослених у органима јединица локалне самоуправе, Министарство државне 

управе и локалне самоуправе, Повереник за заштиту равноправности и Стална 

конференција градова и општина, препознали су потребу да се постојећи 

антидискриминациони правни оквир приближи свим јавним службеницима у локалним 

самоуправама, кроз организацију једнодневних регионалних радионица. Ово укључује 

регионалне радионице Заштита од дискриминације - препознавање и спречавање 

случајева дискриминације у раду органа јединица локалне самоуправе намењене 

начелницима општинских/градских управа, заменицима начелника и секретарима 

скупштине општине/града.  

У периоду март-април 2017. године планирано је да 10 радионица, до сада је одржано 

седам регионалних радионица, и то у: Београду, Зрењанину, Нишу, Лесковцу, 

Суботици, Ужицу и Зајечару.  

Учесници радионице упознати су са појмом и облицима дискриминације (укључујући 

дискриминацију по националној основи), улогом и надлежностима Повереника за 

заштиту равноправности, надлежностима локалне самоуправе у контексту примене 

антидискриминационог законодавства, као и са начинима реаговања у конкретним 

случајевима, кроз приказ релевантне праксе Повереника за заштиту равноправности. 

Поред тога, учесници ће бити оспособљени да препознају дискриминацију у свом 

пословном окружењу, утврде критеријуме за идентификовање дискриминације у пракси 

и да реагују у оквиру својих надлежности. 

  

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

мрежама. 

- веза са мером 3.2.3. Акционог плана за антидискриминацију 

РОК: Континуирано 
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СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Регулаторно тело за електронске медије 

 Удружење новинара 

 Савет за штампу 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

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. 

2016/3-4  

Стање непромењено. 

2017/1 

Стање непромењено. 

 

АКТИВНОСТ: 2.4. Покретање поступка заштите од говора мржње. 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Национални савети националних мањина 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

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). 

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. 

2016/3-4  

Савез јеврејских општина известио је да, након покренутих процедура поменутих случајева у претходном 

извештајном периоду, нема података о њиховом даљем току, као и да поменути скуп неонациста није одржан.  

Остали национални савети који су доставили своје прилоге о активностима у III и IV кварталу 2016. године навели су 

да нису покретали поступке. 

2017/1 

Савез јеврејских општина је у извештајном периоду извештавао и реаговао на случајеве 

континуалног узнемиравања породице Клајн у Панчеву, написе антисемитског садржаја 

у електронској форми Блица и његово уклање са сајта уз извињење. 
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Остали национални савети који су доставили своје прилоге о активностима у I кварталу 

2017. године 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: 
2016/1-2  

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. 

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. 
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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. 

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. 

2016/3-4  

У сарадњи са Повереником за заштиту равноправности и Мисијом ОЕБС у Србији, МУП је 5. и 6. новембра 2016. 

године на Дивчибарама одржао семинар под називом Препознавање и реаговање на дискриминацију. Семинару je 

присуствовало 39 полицијских службеника и службеница криминалистичке и саобраћајне полиције. 

Поред представника Мисије ОЕБС у Србији и Повереника за заштиту равноправности семинару су присуствовали 

представници Правног факултета Универзитета у Београду, Београдског центра за безбедносну политику, али и 

Факултета безбедности Универзитета у Београду. 

У организацији Хуманитарне организације католичке цркве Caritas, канцеларије у Београду, и Сектора за ванредне 

ситуације 12. децембра 2016. године у Новом Саду одржана је радионица на тему Смањење ризика од катастрофа - 

особе са инвалидитетом у ванредним ситуацијама за 13 полицијских службеника Сектора за ванредне ситуације и 

једног полицијског службеника Сектора за људске ресурсе. Предавачи су били четири полицијска службеника МУП-

а и један предавач из Националне организације особа са инвалидитетом Србије. 

У циљу спровођења ефикасне истраге међунационалних инцидената, а нарочито оних који стичу обележја кривичног 

дела, изазивања расне, националне и верске мржње и нетрпељивости, Републичко јавно тужилаштво наставило је и у 

другој половини 2016. године са стручним усавршавањем јавних тужилаца и заменика јавног тужиоца. Пет 

представника јавног тужилаштва узело је учешће на семинару Злочини из мржње, који је, уз подршку Амбасаде САД 

у Београду, одржан од 3-7. октобра 2016. године у Међународној полицијској академији (ILEA) у Будимпешти. 

2017/1 

У оквиру Програма стручног усавршавања полицијских службеника МУП-а у првом 

кварталу 2017. године реализовани су семинари који су за тему имали 

антидискриминацију, и то:  
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 Појам, препознавање и реаговање на појавне облике дискриминације (689 

службеника);  

 Комисија за спровођење стандарда полицијског поступања у области 

превенције тортуре (2.462);  

 Рад полиције са маргинализованим, мањинским и социјално рањивим 

групама (3.070);  

 Поступање полиције у складу са Посебним протоколом о поступању 

полиције у случајевима насиља над женама у породици и у партнерским 

односима (107);  

 Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној 

заштити малолетних лица (226);  

 Законске одредбе које регулишу проблематику трговине људима, 

илегалне миграције и кријумчарење људима (18). 

Поводом конкурса МУП-а за пријем 460 нових полазника на основну полицијску обуку, 

расписаног 23. децембра 2016. године, за припаднике мањинских националних 

заједница организоване су две дновневне припремне радионице за полагање 

квалификационог испита, уз финансијску подршку Мисије ОЕБС у Србији. 

На првој радионици, која је реализована 20. и 21. фебруара 2017. године учествовали су 

кандидати са територије ПУ за град Београд и ПУ у Панчеву, а на другој радионици, 

која је реализована 22. и 23. фебруара 2017. године учествовали су кандидати са 

териротија ПУ у Нишу, ПУ у Пироту и ПУ у Зрењанину. Од укупног броја кандидата 

(39) који су узели учешће на радионицама, 29 кандидата је било мушког, а 10 женског 

пола. Национална структура је била следећа: Бошњаци – 1, Бугари – 1, Горанци – 2, 

Мађари – 2, Македонци – 1, Муслимани -1, Роми – 23, Румуни – 2, Словаци – 5 и Чеси – 

1. 

Представник Републичког јавног тужилаштва учествовао је 3. марта 2017. године на 

округлом столу Простор за бранитеље људских права – Округли сто о претњама у 

сајберспејсу и јавности, организованом у оквиру ИПА 2013 твининг пројекта Подршка 

унапређењу људских права и нулта толеранција за дискриминацију.  

 

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: 
2016/1-2  
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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 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 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 
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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. 

2016/3-4  

Седми координациони састанак представника надлежних државних органа и организација цивилног друштва у циљу 

успостављања механизма борбе против злочина из мржње у Републици Србији одржан је 1. и 2. децембра 2016. 

године. Састанку су присуствовали представници Министарства правде, Врховног касационог суда, Републичког 

јавног тужилаштва, Правосудне академије, Повереника за заштиту равноправности, Комитета правника за људска 

права, Београдског центра за људска права и Праксиса. 

Представник Канцеларије за људска и мањинска права, који је Национална контакт-особа за борбу против злочина из 

мржње, одржао је у Београду 6. децембра 2016. године предавање на Тренингу о злочинима из мржње за 

представнике организација цивилног друштва. 

Канцеларија за људска и мањинска права је израдила Нацрт Акционог плана за праћење примене препорука 

механизама УН за људска права, међу којима су и препоруке које се односе на говор и злочине из мржње. План 

садржи препоруку, надлежни орган за реализацију препоруке, резултат односно статус препоруке, динамику 

извршења. 

На десетом Имплементационом састанку људске димензије у Варшави, 20. септембра 2016. године Канцеларија за 

људска и мањинска права је представила Савет за праћење примене препорука механизама УН за људска права. 

Учесницима је детаљно предстаљен план за праћење примене препорука УН, који садржи евиденцију свих препорука 

механизама УН за људска права, предузете активности на њиховом испуњавању, надлежене институције које 

учествују у испуњавању препорука, рок за реализацију, индикатор успешности, примедбе организација цивилног 

друштва које су механизмима УН за људска права достављале алтернативне извештаје (shadow reports) и других 

релевантних актера. 

У оквиру дводневне међународне конференције „Јачање националних капацитета за ефикасну имплементацију УПР 

препорука, ослањајући се на међународне принципе добре праксе“ која је организована у Кишињеву, Република 

Молдавија у оквиру истоименог пројекта који финасира Министарство спољних послова Норвешке уз подршку 

УНДП-а и ОХЦХР-а и сарадњу са Канцеларијом Омбудсмана и Савета за превенцију и елиминацију дискриминације 

и заштиту равноправности Републике Молдавије поред представника донатора, међународних организација, 

министарстава, независних тела и организација цивилног друштва учествовали су и представници влада Грузије, 

Норвешке, Мексика и Србије. Конференција је била прилика да Канцеларија представи своја искустава у делу 

имплементације, мониторинга и евалуације у примени УПР и других УН препорука.  

Европска комисија против расизма и нетолеранције Савета Европе је у периоду од 26.9-30.09.2016. године боравила 

у Србији у оквиру петог циклуса мониторинга. У дијалогу са ЕКРИ делегацијом су учествовали народни посланици, 

независни државни органи, министарства, јавне институције, Републичко јавно тужилаштво, Врховни касацини суд, 

представници Града Београда и општине Прешево, цивилно друштво, у циљу добијања што комплетније слике стања 

у земљи у области борбе против расизма и нетолеранције. У дијалогу са делегацијом Србије су разматрана питања 

која се односе на примену препорука из четвртог циклуса мониторинга, и посебно области које се односе законску 

регулативу у области расизма, расне дискриминације и нетолеранције, говор мржње, насиље мотивисано расизмом, 

хомофобијом и трансфобијом, политикама за борбу против дискриминације и нетолеранције према ЛГБТИ особама, 

интеграционим политикама. Први нацрт извештаја са препорукама достављен је држави у децембру 2016. године. 

2017/1 
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Трећа седница Савета за праћење примене препорука механизама УН за људска права 

одржана је 28. фебруара 2017. године. Поред чланова Савета, седници су присуствовали 

представници Заштитника грађана и Повереника за заштиту равноправности, 

Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, 

међународних организација (OHCHR и Unicef) и организација цивилног друштва 

(Хелсиншки одбор за људска права, Београдски центар за људска права, Иницијатива за 

права особа са менталним инвалидитетом МДРИ-С, Центар за права детета, Група 484, 

Аутономни женски центар, Лабрис, Комитет правника за људска права, Amity). На 

седници је оцењено да Република Србија данас редовно прати и спроводи преузете 

међународне обавезе у области људских права, као и да се сачињавају редовни 

периодични извештаји који се представљају пред Комитетима УН за људска права у 

Женеви. 

Члановима Савета представљени су резултати рада и задатака Савета, са освртом на 

план праћења препорука и статуса имплементације, као и обавезе у вези са 

представљањем извештаја Републике Србије и препорука добијених у претходној 

години. 

У складу са закључком са Друге седнице, да Савет треба да оствари сарадњу са 

цивилним друштвом, Канцеларија за људска и мањинска права је у претходном 

периоду имала више консултативних састанака са представницима цивилног друштва. 

Члановима Савета је подељен предлог Меморандума, који су припремиле организације 

цивилног друштва поводом свог укључивања у рад Савета, који ће бити потписан на 

наредној седници. 

Европска комисија за борбу против расизма и нетолеранције Савета Европе доставила 

је први Нацрт извештаја о Републици Србији у децембру 2016. године. У процесу 

поверљивог дијалога надлежне власти доставиле су 1. фебруара 2017. године, 

посредством националног официра за везу који делује у оквиру Канцеларије за људска 

и мањинска права, писане коментаре на Нацрт извештаја ЕКРИ о Републици Србији. 

Коментари су се пре свега односили на чињеничне грешке које је ЕКРИ у свом 

извештају навела, затим на изворе података и додатне информације у циљу 

комплетирања извештаја и постизања објективности закључака, који би требало у 

целости да одражавају ставове свих релевантних актера који су укључени у процес 

мониторинга. Након интервенције државе, ЕКРИ је уважила коментаре који су се 

односили на исправљање чињеничних грешака, након чега је од стране државе упућен 

допис СЕ ЕКРИ посредством Министарства спољних послова са захтевом да уз 

финални извештај буду објављени и коментари које су доставиле надлежне власти 

Републике Србије. 

 

АКТИВНОСТ: 2.7. Спровођење ефикасне истраге, адекватно квалификовање и 

ефикасно кривично гоњење починилаца дела са обележјима националне мржње и 
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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: 
2016/1-2  

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 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. 
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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.  

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. 

2016/3-4  

Представник Републичког јавног тужилаштва учествовао je на седмом Координационом састанку у циљу 

успостављања механизма борбе против злочина из мржње у Републици Србији, одржаном 1. и 2. децембра 2016. 

године у организацији Канцеларије за људска права и мањинска права Владе Републике Србије и Мисије ОЕБС у 

Србији. 

На састанку је договорено да се, уз подршку Мисије ОЕБС у Србији, до краја прве половине 2017. године изради 

приручник за јавне тужиоце за истрагу кривичних дела учињених из побуда мржње, који ће унапредити спровођење 

истраге, правну квалификацију и ефикасност кривичног гоњења учинилаца кривичних дела из ове области. 

Када је реч о кривичним делима извршеним из побуда мржње према припадницима националних мањина, јавним 

тужилаштвима су у III и IV кварталу 2016. године поднете кривичне пријаве против три лица због извршења 

кривичног дела повреда равноправности из чл. 128 КЗ – против два лица је донето решење о одбачају кривичне 

пријаве, док је у односу на једно лице стављен захтев за прикупљање потребних обавештења. Против 13 лица 

поднета је кривична пријава због извршења кривичног дела изазивање националне, расне и верске мржње и 

нетрпељивости из чл. 317 КЗ. У односу на пет лица донето је решење о одбачају кривичне пријаве, према једном 

лицу примењен је институт одлагања кривичног гоњења, против четири лица стављен је захтев за прикупљање 

потребних обавештења, против једног лица се спроводи истрага, против једног лица поднет је оптужни акт, док је у 

односу на једно лице донета осуђујућа пресуда. Такође, против два лица поднета је кривична пријава због извршења 

кривичног дела расна и друга дискриминација из чл. 387 КЗ - у односу на једно лице стављен је захтев за 

прикупљање потребних обавештења, док је против другог лица донета осуђујућа пресуда. 

Сходно статистичким подацима Посебног тужилаштва за високотехнолошки криминал, у извештајном периоду 

поднета је кривична пријава против једног лица због кривичног дела изазивање националне, расне и верске мржње и 

нетрпељивости из чл. 317. КЗ извршеног путем Интернета, у односу на које је стављен захтев за прикупљање 

потребних обавештења. Поред тога, поднета је кривична пријава против једног лица због кривичног дела расна и 

друга дискриминација из чл. 387 КЗ извршеног путем Интернета. По оптужном акту овог тужилаштва донета је 

осуђујућа пресуда. 

У периоду од 30. јуна до 1. децембра 2016. године пред 67 (шездесет седам) основних судова у Републици Србији 

покренута су 3 (три) кривична поступка због извршења кривичног дела из члана 128. Кривичног законика Републике 

Србије (Повреда равноправности - кривично дело из Главе ХIV Кривичног законика Републике Србије – Кривична 

дела против слобода и права човека и грађанина), 1 (један) кривични поступак због извршења кривичног дела из 

члана 130 КЗРС (Повреда слободе изражавања националне или етничке припадности – из исте Главе Кривичног 

законика РС) и 1 (један) кривични поступак због извршења кривичних дела из члана 128. КЗРС и 130 КЗРС, 

обухваћених једним оптужним актом.  
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У току III и IV кварталу 2016. године пред основним судовима у раду је било 7 (седам) кривичних поступака, до 

краја извештајног периода окончано је 5 (пет) кривичних поступака за оба кривична дела, с тим што у овај број улазе 

и предмети примљени пре 30. јуна 2016. године, а у раду су остала 2 (два) предмета. 

Ови поступци водили су се (или се још увек воде) пред следећим основним судовима: 

Први основни суд у Београду: 

Број примљених: 1 

Број решених: 2 

Остало у раду: 1 

 

Основни суд у Бачкој Паланци: 

Број примљених: 1 

Број решених: 0 

Остало у раду: 1 

 

Основни суд у Нишу: 

Број примљених: 2 

Број решених: 2 

Остало у раду: 0 

Основни суд у Сомбору: 

Број примљених: 1 (једним оптужним актом обухваћено кривично дело из члана 128 КЗРС и кривично дело из члана 

130 КЗРС) 

Број решених: 1 

Остало у раду: 0 

 

У преостала 63 основна суда није било поступака у вези са извештајем обухваћеном категоријом (кривична дела из 

Главе ХIV Кривичног законика Републике Србије – Кривична дела против слобода и права човека и грађанина: чл. 

128, чл. 129, чл. 130, чл. 131 КЗ Републике Србије). 

2017/1 

Представник Републичког јавног тужилаштва учествовао је на представљању Трећег 

периодичног извештаја о примени Међународног пакта о грађанским и политичким 

правима Комитету за права човека Уједињених нација 7. и 8. марта 2017. године у 

Женеви. 

Када је реч о кривичним делима извршеним из побуда мржње према припадницима 

националних мањина, јавним тужилаштвима су у извештајном периоду поднете 

кривичне пријаве против два лица због извршења кривичног дела изазивање 

националне, расне и верске мржње и нетрпељивости из чл. 317 КЗ. У односу на једно 

лице донето је решење о одбачају кривичне пријаве, док је у односу на једно лице 

стављен захтев за прикупљање потребних обавештења. Није било поднетих кривичних 

пријава због извршења других кривичних дела из ове области. 

У периоду од 1. децембра 2016. до 1. марта 2017. године пред 67 (шездесет седам) 

основних судова у Републици Србији покренут је 1 (један) кривични поступак због 

извршења кривичног дела из члана 128. Кривичног законика Републике Србије 

(Повреда равноправности - кривично дело из Главе ХIV Кривичног законика Републике 

Србије – Кривична дела против слобода и права човека и грађанина), и то пред 

Основним судом у Сремској Митровици. 
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У току извештајног периода пред основним судовима у раду је било укупно 3 (три) 

кривична предмета због кривичних дела из Главе XIV Кривичног законика: два из 

члана 128 Кривичног законика Републике Србије и један из члана 130 Кривичног 

законика Републике Србије (Повреда слободе изражавања националне или етничке 

припадности – из исте Главе Кривичног законика РС). До краја извештајног периода 

није окончан ниједан од наведених поступака. 

Ови поступци воде се пред следећим основним судовима: 

Први основни суд у Београду: 

Број примљених у извештајном периоду: 0 

Број решених у извештајном периоду: 0 

Остало у раду из претходног извештајног периода: 1 

 

Основни суд у Бачкој Паланци: 

Број примљених у извештајном периоду: 0 

Број решених у извештајном периоду: 0 

Остало у раду из претходног извештајног периода: 1 

 

Основни суд у Сремској Митровици: 

Број примљених у извештајном периоду: 1 

Број решених у извештајном периоду: 0 

Остало у раду: 1 

 

У преостала 64 основна суда није било поступака у вези са извештајем обухваћеном 

категоријом (кривична дела из Главе ХIV Кривичног законика Републике Србије – 

Кривична дела против слобода и права човека и грађанина: чл. 128, чл. 129, чл. 130, чл. 

131 КЗ Републике Србије) у извештајном периоду. 

Напомиње се да су наведени статистички подаци прикупљени у складу са одредбама 43 

и 44 Судског пословника. 
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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 делимично 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: 
2016/1-2  

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

националних мањина. 
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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. 

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 
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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. 

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 колизија Закона о Националним 

саветима националних мањина (који предвиђа да савети дају предлог расподеле) и Закона о јавном информисању и 
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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 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 
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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. 

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 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 
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националних мањина (Службени 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 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. 

2016/3-4  

Европска комисија је за датум одржавања TAIEX радионице одредила 18. јануар 2017. године. Министарство је 

послало позиве и прикупило 46 пријава за учешће на радионици. У току је даља организација догађаја. 

Поступак приватизације путем метода преноса капитала без накнаде запосленима није окончан код два субјекта 

приватизације (пружалаца медијских услуга), а који у својим програмским елаборатима имају предвиђену обавезу 

емитовања програма на језицима националних мањина. У протеклом периоду наведеним методом приватизације 

окончан је поступак за 14 субјеката приватизације (пружалаца медијских услуга) од којих шест имају обавезу 

емитовања програма на језицима националних мањина, и то: 

 пружалац медијске услуге медијска услуга језици националних мањина 

1.  
Штампа, радио и филм Бор – Радио Бор радио и ТВ влашки, ромски, румунски 

2.  
ЈП Радио Бујановац – Радио Бујановац радио и ТВ албански, ромски 

3.  
ЈП Радио Суботица – Радио Суботица радио хрватски, мађарски 

4.  ЈП Информативни центар Оџаци – Радио 

Оџаци 
радио 

хрватски, мађарски, ромски, 

словачки 

5.  
ЈП Информативни центар Тутин – ТВ Тутин ТВ босански 

6.  
ЈП РТВ Трстеник ТВ ромски 

 

Национални савет бугарске националне мањине наставио је са иницијативама за очување информисања на бугарском 

језику и након другог извештајног квартала. У другом половини 2016. године новоосноване установе Савета почеле 

су да функционишу. Установа за информативну делатност Ново братство континуирано издаје лист Ново 

братство, који излази из штампе сваког другог петка, у тиражу од 2.000 примерака и информише припаднике 

бугарске мањине у целости на бугарском језику. Још увек се тражи одрживи модел финансирања, али су средства за 

покривање трошкова око припреме и штампања листа за календарску 2017. годину обезбеђена. Такође, регистрована 

је и Установа за информативну делатност Нова РТВ Босилеград, а на самом крају године и фреквенција са већ 

постојеће РТБ Босилеград пребачена је на Нову РТВ Босилеград. Почетком 2017 очекује се и емитовање програма на 

бугарском језику. 

На иницијативу Националаног савета хрватске националне мањине, Радио-телевизија Војводине је повећала обим 

емитирања радијског програма на хрватском језику, за пола сата недељно. Такође, измењена је шема емитовања 

радијског програма, тако да је сада термин атрактивнији. Поменуте измене наступиле су почев од октобра 2016. 

године. 

Националног савета мађарске националне мањине дао је бескаматни зајам за премошћавање привремене 

неспособности плаћања, са роком за враћање од пар месеци, за медије које је Савет основао. 

Такође, и током III и IV квартала Национални савет мађарске националне мањине краткорочним зајмом помагао је 

поједине медије који информишу и на мађарском језику, првенствено ради попуњавања празнине настале отварањем 

стечајног поступка над Телевизијом Мозаик, из Новог Сада у октобру 2016. године, као и због уобичајених разлога 

изостанка и нерегуларног финансирања. 

Поред тога Национални савет мађарске националне мањине дао је девет мишљења и предлога (један на 

покрајинском нивоу и осам на нивоу ЈЛС) у поступку доделе конкурсних средстава за пројекте информисања 

националних мањина. 
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Након договора Националног савета немачке националне мањине и радија РТВ-а, почела је реализација договореног: 

хонорарно су ангажована четири сарадника са знањем немачког језика који производе програм на немачком језику 

који се емитује једном недељно по пола сата. Уз посредовање Савета, ови сарадници су били упућени на стручно 

усавршавање у Немачку, од 15. до 18. септембра 2016. године и од 10. до 13. новембра 2016. године. До сада је 

емитовано 12 прилога. 

Одбор за информисање Националног савета русинске националне мањине спроводи мониторинг о емитовању 

програма на русинском језику на локалним медијима након приватизације. 

Постоји континуитет у финансирању медија чија оснивачка права су пренета на Национални савет словачке 

националне мањине. Изузећем из приватизације ових медија омогућен је њихов несметани рад и континуирани 

развој. Славачки недељник Хлас људу је једини словачки медији чија оснивачка права су пренета на Национални 

савет словачке националне мањине. Такође, покренута је и заједничка иницијатива НИУ Хлас људу и Националног 

савета за израду саморегулаторних аката која би гарантовала и у будућности независну уређивачку политику овог 

најзначајнијег словачког штампаног медија (као и Интернет портала који ради у оквиру овог медија). Да би се и у 

будућности осигурао одрживи развој ових медија, потребно је осигурати стабилно финансирање Националних савета 

како би били у могућности да подрже ову обавезу. 

Национални савет словачке националне мањине наводи да је, по увођењу мултиплекса, према информацији коју су 

добили из РТВ, уочен проблем да поједини кабловски дистрибутери не емитују други програм РТВ, програм 

намењен садржајима на језицима националних мањина, у оквиру својих дистрибутивних мрежа (Тотал ТВ). Одбора 

за информисање словачког савета сматра да РТС не испуњава своје обавезе, које проистичу из закона о јавном 

информисању и јавним медијским сервисима, јер тренутно производи само једну емисију намењену националним 

заједницима (Грађанин, емисија која се емитује једном недељно у трајању од 30 минута, магазинског типа у којој су 

заступљени прилози које се баве темама из живота националних заједница).  

Поред тога, Словачки савет предлаже, будући да су, како кажу, контролни механизми РЕМ-а законски недоречени, 

сарадњу са националним саветима, који би путем алтернативних извештаја о квалитету програма приватизованих 

медија могли да буду од велике помоћи у издавању, односно продужавању лиценци овим медијима.  

Словачки национални савет наглашава да се, од предлога нацрта нових медијских закона, преко јавних расправа, па 

све до праћења спровођења закона, пре свих процеса приватизације медија чији су оснивачи локалне самоуправе, 

трудио да буде активни партнер. Када је реч о некомерцијалним медијима, за које у неколико предходних покушаја 

приватизације није било заитересованих купаца, Савет је, као и чланови Координације националних савета, 

предлагао да се медији који вишедеценијски емитују програм и на језицима националних заједница изузму из 

приватизације. И поред неколико предлога могућих модела приватизације, и то путем оснивања медија цивилног 

сектора или преузимањем акција од стране запослених у тим медијима, већина медија се одлучила за модел 

приватизације путем продаје капитала. Савет наводи да је то такође разлог негативног биланса актуелне 

приватизације медија које емитују програм на неком од језика националних заједница.  

Национални савет Словенаца наводи да словеначка заједница у Србији нема своје медије и да се словеначки језик 

може чути још једино на локалној телевизији Канал 9 у Војводини, која прати догађаје у мањинским заједницама. 

Редакције на мањинским језицима Другог програма ТВ Војводине редовно припремају информативни, образоивни, 

културни, омладински, спортски, документарни итд. програм, који припремају новинари и уредници на свом 

матерњем језику, и то није програм „о мањинама“, већ „за мањине“. Редакције на мањинским језицима овај програм 

припремају, праве и емитују аутономно, уз поштовање професионалних стандарда, јавног интереса и улоге јавног 

сервиса, како је то дефинисано Законом о јавним медијским сервисима, новинарским кодексима и стандардима 

професије. 

Сопствени програм на 

ТВ Војводине на: 

јул-дец 2015 јул-дец 2016 

минути              

удео у укупном   

програму ТВ 

Војводине 

минути 

удео у укупном   

програму ТВ 

Војводине 

мађарском 48.439 9,21% 56.674 10,78% 

словачком 16.382 3,12% 17.288 3,29% 
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Дата статистика односи се на програм емитован на оба канала ТВ Војводине, али се програм на мањинским језицима 

производи искључиво на Другом програму. У табели нису наведени минути за музичке емисије јер се они у 

статистици РТВ не исказују посебно по језицима, али и је удео мањинских језика и код музичких емисија значајан. 

Као што се види из приложене табеле, у другој половини 2016. године забележено је повећање (и по минутима и 

процентуално) програма на мањинским језицима на Другом програму ТВ Војводине у односу на исти период 2015. 

године – упркос неповољним кадровским и продукцијским условима.  

Осим дневне размене између редакција унутар ЈМУ РТВ, постоји и специјализована ТВ-емисија која на дневном 

нивоу и на свим језицима, а с титлом на српском језику, путем које се гледаоци који не знају дотични језик могу 

упознати са програмом појединих мањинских редакција (наведено и у табели). 

2017/1 

Према Министратсву културе и информисања, повећање количине садржаја на 

језицима националних мањина на јавним радио телевизијским сервисима (РТС/РТВ) 

кроз проглашавање емитовања таквог садржаја испуњавањем јавног интереса 

дефинисано је: 

 Законом о јавном информисању и медијима (Службени гласник РС број 83/2014, 

58/2015 и 12/16) обезбеђено је да јавни медијски сервиси остварују јавни интерсе 

кроз програмске садржаје, а то је: задовољавање потреба у информисању свих 

делова друштва без дискриминације, водећи рачуна нарочито о друштвено 

осетљивим групама као што су деца, омладина и стари, мањинске групе, особе 

са инвалидитетом, социјално и здравствено угрожени и др;  задовољавање 

потреба грађана за програмским садржајима који обезбеђују очување и 

изражавање културног идентитета како српског народа тако и националних 

мањина, водећи рачуна да националне мањине прате одређене програмске 

целине и на свом матерњем језику и писму. 

Сви јавни медијски сервиси, у складу са важећим домаћим и међународним прописима 

имају институционалну, финансијску и програмску независност. У складу са 

изнесеним, јавни медијски сервиси о свом раду и пословању извештај подносе 

Народној скупштини РС, која може да укаже на потребу за променом у одређеним 

медијским садржајима који се емитују на јавним медијским сервисима. 

Дана 18. јануара 2017. године у Београду је успешно организована и одржана ТАИЕКС 

радионица Право на информисање особа које припадају мањинама. 

Седница Савета за националне мањине, заказана за 16. децембар 2016. године, била је 

одложена јер већина председника националних савета националних мањина није 

румунском 14.337 2,73% 15.719 2,99% 

русинском 16.015 3,05% 16.387 3,12% 

ромском 15.947 3,03% 19.303 3,67% 

хрватском 8.770 1,67% 8.657 1,65% 

украјинском 3.213 0,61% 3.053 0,58% 

македонском 2.633 0,50% 2.181 0,41% 

буњевачком 2.786 0,53% 3.110 0,59% 

језику мањине и са 

српским титлом 
32.952 6,27% 34.331 6,53% 
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гласала за предложени дневни ред. Једна од тачки дневног реда седнице о којој је Савет 

требало да одлучује било је и усвајање Предлога програма приоритетних области које 

се финансирају из Буџетског фонда за националне мањине, циљева који се постижу, 

висине средстава и периода за која се она додељују. Министарка државне управе и 

локалне самоуправе је 31. јануара 2017. године одржала састанак са представницима 

Координације националних савета, када је постигнута сагласност у циљу интензивније 

сарадње Министарства и националних савета/Координације на припремама седница 

Савета и договорено да ће у кратком року бити заказана нова седница Савета.  

Према Националном савету буњевачке националне мањине, улога националних савета у 

пројектном финансирању није на задовољавајућем нивоу. Савет наводи да пројекте из 

области информисања на језицима мањина оцењују комисије у којима утицај имају 

чланови предложени од удружења новинара, који са информисањем на језицима 

мањина немају никаквог додира. Такође, да није утврђена обавеза да се конкурси 

расписују на свим нивоима, а да је Закон о јавном информисању и медијима посебним 

чланом дефинисао информисање на језицима националних мањина као јавни интерес. 

Поред тога, Савет наглашава да није успостављен однос да оцену пројеката из оквира 

информисања на језицима мањина врши комисија чије би чланове предлагале 

институције мањина - национални савети само дају мишљење о пројектима. Према 

Савету, последица тога јесте да се смањују средства за пројекте у медијима на језицима 

мањина. Као пример Национални савет буњевачке националне мањине наводи локални 

конкурс за пројекте у медијима који врше информисање на буњевачком језику у 

Сомбору, где су средства намењена пројектима у оквиру информисања на буњевачком 

језику за 2017. годину умањена троструко у односу на ранији период.  

На крају, Савет изражава забринутост јер законом још није утврђено програмско 

финансирање медија чији су издавачи установе формиране од стране националних 

савета ради остваривања интереса у области информисања на језику мањине, те да 

постоји реална опасност да се рад ових установа доведе у питање. 

Национални савет мађарске националне мањине наводи, када је реч о утврђивању 

предлога расподеле конкурсних средстава за пројекте у информисању националних 

мањина на републичком, покрајинском и локалном нивоу, да је дао укупно 11 разних 

мишљења и предлога (свих 11 на нивоу ЈЛС), али да Савет нема повратну информацију 

о броју усвојених мишљења или о мери подударности између мишљења Савета и 

финансираних пројеката. 

Национални савет чешке националне мањине реализује и пројекте одобрене од стране 

Министарства културе и информисања. Након приватизације медија, наводи овај савет, 

нови власник реализује постојећу програмску шему, у којој је заступљен чешки језик у 

истој мери као и пре приватизације.  

Национални савет македонске националне мањине, у циљу подршке Македонском 

информативном и издавачком центару и обезбеђивању услова за развој информативне 

делатности на македонском језику, формирао је Македонско удружење новинара ,,МАК 

– ИНФО'', које конкурише на конкурсима републичких, покрајинских органа и јединица 

локалних самоуправа у области јавног информисања, за креирање програмских 

садржаја и часописа које издаје Новинско издавачка установа Македонски 

информативни и издавачки центар. 



  

52 

 

Национални савет словачке националне мањине је утврдио да у појединим општинама 

са већинским словачким становништвом, приликом формирања комисија за конкурсе за 

доделу средстава локалним медијима, нису заступљени представници медија који 

информишу на словачком језику или представници словачких независних новинарских 

удружења. Сходно томе, сматрају да њиховим изузећем из рада комисија у овим 

општинама нема ко да заступа јавни интерес у области информисања на словачком 

језику. 

Национални савет немачке националнје мањине планира оснивање културне фондације 

која би програмски покрила највећи део набројаних активности. Савет је оснивач и 

Фондације Немачка фондација – Deutsche Stiftung, која преко својих конкурса пружа 

финансијску подршку, између осталог, и за емитовање радио емисије на немачком 

језику. Радио станица Кула емитује програм на немачком језику уз њихову подршку. 

 

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: Извештај институције не садржи податке о спровођењу активности. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Влада 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

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.  

2016/3-4  

Нема података 

2017/1 

Нема података 

 

АКТИВНОСТ: 3.4 Обезбедити довољно и стабилно финансирање којим се 
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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; 

- 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: 
2016/1-2  

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

остваривање јавног интереса у области јавног информисања (Службени 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 
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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. 

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. 

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 
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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.  

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 («Службени 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. 
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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. 

2016/3-4  

У оквиру Конкурса за суфинансирање пројеката из области јавног информисања на језицима националних мањина у 

2016. години Министарство културе и информисања извршило је пренос средства за реализацију 72 пројекта на 16 

језика националних мањина.  

Будући да је један од корисника одустао од реализације вишејезичног пројекта, средства намењена за реализацију 

тог пројекта су, да не би остала нераспоређена, одобрена и пренета другом кориснику за реализацију пројекта на 

бугарском језику. 

За финансирање медија на језицима националних мањина, који су у власништву националних савета националних 

мањина обезбеђена су у буџету Покрајине средства у укупном износу од 264.805.000,00 динара. 

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

савета националних мањина у периоду од 1. јануара до 16. децембра 2016. године, из покрајинског буџета укупно је 

исплаћено 264.805.000,00 динара, и тиме су реализована сва средства која су планирана за 2016. годину. 

За суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2016. години 

опредељено је из покрајинског буџета 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. Покрајински секретар за културу и јавно информисање је 

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

формирао одлуку о расподели средстава донела је 1. јуна 2016. године. По тој одлуци, у укупном износу од 

1.000.000,00 за приватна предузећа и 1.500.000,00 динара за невладине организације, предлогом је одређено да се 

суфинансирају пројекти производње медијских садржаја у области јавног информисања на језицима националних 

мањина за осам приватних предузећа и 11 невладиних организација. Након доношења Одлуке о расподели средстава 

једна невладина органиозација је одустала од закључивања уговора, тако да су уговори закључени са осам приватних 

предузећа и 10 невладиних организација, и расподељено је 1.000.000,00 динара за приватна предузећа, а 1.400.000,00 

динара за невладине организације.  

Расподела средстава: 

ПРИВАТНА ПРЕДУЗЕЋА НА МАЊИНСКИМ ЈЕЗИЦИМА (РСД): 1.000.000,00 

Редни 

број 

Назив 

медија 
Назив пројекта Издавач медија Место Износ 

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК 568.000,00 

1 
ТВ Про 

Медија 
Емисија „Célkeresztben“ 

Радња за телевизијске и 

радио активности Про 

Медија, Фриђеш 

Ирмењи ПР 

Сента 100.000,00 

2 

Породични 

круг 

Családi kőr 

Унапређење рубрика 

независног недељника 

Породични круг 

Породични круг Доо за 

новинско издавачку 

делатност 

Нови Сад 100.000,00 

3 Продукција 

На два точка по 

Војводини 

Vajdaság dűlőin 

Медија њуз - Агенција 

за телевизијске 

активности - Еба Хибш 

Бодиш пр 

Нови Сад 200.000,00 
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НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА МАЊИНСКИМ ЈЕЗИЦИМА (РСД): 1.400.000,00 

Редни 

број 
Назив медија Назив пројекта Издавач медија Место Износ 

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК 460.000,00 

1 ТВ Панон 

Развој информативних 

емисија на мађарском 

језику у Панон ТВ 

Фондација 

„Панонија“ 
Суботица 200.000,00 

2 ТВ Мозаик 

Села у изумирању - 

документарно 

информативна емисија 

Фондација Мозаик 

за развој културе и 

неговање традиција 

Мађара у дијаспори 

на територији АП 

Војводине 

Нови Сад 160.000,00 

4 
Портал 

Vajdaság ma 

Медијски допринос 

чистијој и здравијој 

Војводини 

Хонестас агенција Имре 

Шебешћен ПР 
Нови Сад 168.000,00 

РУМУНСКИ ЈЕЗИК 232.000,00 

5 Радио Фар 

Серијал радио-

информативних емисија 

на румунском језику, о 

значајним догађајима у 

општинама Алибунар и 

Пландиште - „На крају 

недеље“ 

Доо за промет роба и 

услуга Данели  
Алибунар 100.000,00 

6 
Лист 

Зрењанин 

Глас Баната, странице на 

румунском језику 

Акционарско друштво 

за новинско-издавачку 

делатност Зрењанин 

Зрењанин 132.000,00 

РУСИНСКИ ЈЕЗИК 100.000,00 

7 Q Радио 
Русински омладински 

радио 

Информативно 

пропагандни центар 

КУЛА Доо 

Кула 100.000,00 

УКРАЈИНСКИ ЈЕЗИК 100.000,00 

8 
Кулска 

комуна (лист) 
Мој дом 

Информативно 

пропагандни центар 

КУЛА Доо 

Кула 100.000,00 
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3 
Црњанске 

новине 

Млади и 

самозапошљавање 

Завичајни клуб 

Новоцрњана 
Нова Црња 100.000,00 

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК 200.000,00 

4 Продукција 

„Меко ф“- дечји играно-

образовни програм на 

словачком језику, једна 

епизода серијала 

Асоцијација 

словачких 

новинара 

Кулпин 200.000,00 

ХРВАТСКИ ЈЕЗИК 290.000,00 

5 
Хрватске 

новине 

Мјесечник Хрватске 

новине 

Удружење 

Хрватска 

независна листа 

Суботица 100.000,00 

6 Продукција 

Телевизијски програм на 

хрватском језику 

„Хрватска панорама“ 

Удружење 

новинара КРО 

ИНФО 

Суботица 190.000,00 

БУЊЕВАЧКИ ЈЕЗИК 100.000,00  

7 
Буњевачки 

радио 
Буњевачка рич 

Удружење 

грађана 

Буњевачки 

омладински 

центар  

Суботица 100.000,00 

РОМСКИ ЈЕЗИК 100.000,00 

8 Продукција 

Програм културно 

забавног садржаја у 

функцији социјализације 

младе ромске популације 

Удружење 

грађана 

„Фралипе“ 

Нови Сад 100.000,00 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 150.000,00 

9 Фенстер 
Издавање две свеске 

часописа Фенстер 

Фондација за 

заштиту 

завичајног 

наслеђа 

подунавских 

Шваба 

„Завичајна кућа“ 

Сремски 

Карловци 
150.000,00 

МАКЕДОНСКИ ЈЕЗИК 100.000,00 
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10 Продукција 

Документарни филм „70 

година од досељавања 

Македонаца у Војводину“ 

Удружење 

грађана 

македонске 

националне 

заједнице у 

Јабуци 

„Илинден-

Јабука“ 

Јабука 100.000,00 

 

На основу Решења о расподели годишње квоте, Канцеларија за људска и мањинска права врши националним 

саветима националних мањина редовно пренос средстава на месечном нивоу за финансирање рада у висини од 1/12 

обезбеђених средстава. 

2017/1      

У вези са унапређивање подзаконске регулативе у вези са пројектним суфинансирањем, 

Министарство културе и информисања је 2. фебруара 2017. године донело Правилник о 

изменама и допунама Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања (Службени гласник РС, број 16/16), а све у 

складу чланом 28. став 1. Закона о информисању и медијима (Службени гласник РС, 

број 83/2014, 58/2015 и 12/16).  

Правилник о изменама и допунама Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања донет је да би се одређене 

норме учиниле јаснијим и да би се лакше примењивале, као и да би се Правилник у 

потпуности ускладио са Закона о јавном информисању и медијима (у смислу  да се 

подзаконским општим актом не могу утврђивати права и обавезе, као ни рокови који 

изворно нису утврђени тим законом). На тај начин обезбеђује се правилна примена 

Правилника од стране органа јавне власти, на свим нивоима, и искључује могућност 

произвољног тумачења одредаба за које није постојао законски основ. 

Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања на језицима 

националних мањина у 2017. години  био је расписан од 14. фебруара до 16. марта 2017. 

године. За њега су опредељена средства у износу од 40.000.000,00 динара.  

Министарство културе и информисања организовало је радни састанак са 

представницима националних савета националних мањина у вези са пројектним 

суфинансирањем и другим питањима која су од значаја за остваривање права 

националних мањина у области јавног информисања. Састанак је био одржан 30. марта 

2017. године. 

У складу са Уредбом о поступку расподеле средстава из буџета Републике Србије за 

финансирање рада националних савета националних мањина, Канцеларија за људска и 

мањинска права је прикупила податке, извршила бодовање установа сваке националне 

мањине, између осталог и у области обавештавања, и утврдила учешће за сваки 

национални савет ради расподеле средстава, на основу чега је донето Решење о 

расподели годишње квоте националним саветима националних мањина за 2017. годину. 
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Укупна средства која ће Канцеларија у 2017. 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 националних мањина у области 

обавештавања и обиму активности тих установа. 

Министарство државне управе и локалне самоуправе је у буџету за 2017. годину 

обезбедило средства за Буџетски фонд за националне мањине, која се налазе на 

буџетском разделу Министарства, у износу од 1.800.000 динара.  

Уредбом о расподели средстава из буџетског фонда за националне мањине предвиђено 

је да Савет за националне мањине утврђује Предлог програма приоритетних области 

који се из овог фонда финансирају. Седница Савета која је била заказана за 16. 

децембар 2016. године одложена је јер већина националних савета националних 

мањина није гласала за предложени дневни ред а једна од тачки дневног реда седнице о 

којој је Савет требао да одлучује била је и усвајање Предлога програма приоритетних 

области које се финансирају из Буџетског фонда за националне мањине, циљеви који се 

постижу, висина средстава и период за која се она додељују.  

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 

заједницама континуирано спроводи активност буџетске подршке за медије у 

власништву националних савета националних мањина. За финансирање медија на 

језицима националних мањина, који су у власништву националних савета националних 

мањина, у 2017. години Секретаријат је обезбедио средства у укупном износу од 

264.805.000,00 динара. Од опредељених средстава за 2017. годину, издавачима, односно 

листовима који су у власништву националних савета националних мањина, у периоду 

од 1. јануара до 20. марта 2017. године, укупно је исплаћено 44.134.160,00 динара - две 

месечне субвенције. Континуирано се спроводи и активност расписивање конкурса за 

суфинансирање медијских садржаја на језицима националних мањина, уз пуно 

уважавање мишљења националних савета о начину расподеле средстава. За 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања у 2017. години опредељено је укупно 53.200.000,00 динара, од чега 

47.000.000,00 за садржаје на српском, а 6.200.000,00 за производњу медијских садржаја 

на језицима националних мањина – 4.200.000,00 за приватна предузећа, а 2.000.000,00 

за невладине организације.  

Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 

објавио је конкурс за суфинансирање производње ових садржаја 1. марта 2017. године. 

Након подношења конкурсних пријава, покрајински секретар образује комисију за 

доделу средстава која утврђује предлог расподеле, а коначну одлуку доноси 

покрајински секретар. 

Градскa управa за друштвене делатности града Лесковца расписала је јавни Конкурса за 

суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања на територији града Лесковца у 2017. години, за који су средства 
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обезбеђена у буџету града. Један од циљева кокурса био је и финансирање и подизања 

квалитета информисања припадника националних мањина. Текст конкурса објављен је 

у недељнику Наша реч и на званичној интернет презентацији града Лесковца 20. 

јануара 2017. године. 

На конкурс у граду Лесковцу се пријавила телевизијска продукција Клисура маркетинг 

Грделица са пројектом Постиђом ми – емисија на ромском језику, за који је 

Национални савет ромске националне мањине, на основи члана 10. Закона о 

националним саветима националних мањина и члана 14. Статута Националног савета 

ромске националне мањине, дало позитивно мишљење за суфинансирање пројекта. 

Поред тога, удружење грађана Инфоцентар југа конкурисало је са пројектом 

Информације за све – побољшање информисаности грађана општине Медвеђа на 

српском и албанском језику о битним информацијама из средишта јабланичког округа 

– града Лесковца. 

Број подржаних пројеката у граду Лесковцу, као ни висина средстава за финансирање, 

још увек није одлучен. У наредном периоду, комисија именована од стране 

руководиоца органа који је расписао конкурс донеће одлуку о расподели средстава, а 

чланови комисије обавезни су да, уз пуно уважавање, размотре мишљење националног 

савета националне мањине. 

У општини Пландиште, након конкурса за суфинансирање пројеката производње 

медијских садржаја из области јавног информисања у јануару 2017. године, у оквиру 

кога су одређена средства и за медијске пројекте на језицима националних мањина, 

одобрена су средства, уз мишљење националног савета, за пројекат на румунском 

језику. 

Општина Сента сваке године расписује јавни конкурс за суфинансирање медијских 

садржаја и тесно сарађује са Националним саветом мађарске националне мањине у току 

спровођења јавног конкурса. 

Општина Србобран расписује јавни позив једном годишње за суфинансирање пројеката 

са приоритетом информисања особа са инвалидитетом и припадника националних 

мањина. У 2016. години за ову намену издвојена су средства у износу од 2.000.000,00 

динара, а у 2017. за конкурс који је у току предвиђено је 4.000.000,00 динара. 

Градоначелник града Суботице расписао је у јануару 2017. године Конкурс за 

суфинансирање медијских садржаја из области јавног информисања, ради пружања 

финансијске подршке медијским садржајима који доприносе остваривању јавног 

интереса у области јавног информисања, дефинисаног чланом 15. Закона о јавном 

информисању и медијима у току конкурсне процедуре, а у складу са законом, 

национални савети националних мањина позвани су да дају мишљења о расподели 

средстава. Процедура одабира је у току. 
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На територији града Зрењанина сви медији су приватизовани. Информисање на 

језицима националних мањина кроз медије заступљено је у недељнику Зрењанин, 

континуирано од 2001. године, и то тако што сваки број излази са страницом на 

мађарском језику, а једном месечно и са страницом на румунском, односно словачком 

језику. Динамику излажења страна одредили су сами представници националних 

мањина у складу са својим стручним кадровима и међусобном договору. Излажење 

ових страна финансира се из буџета града, у коме за те намене постоји посебна 

буџетска линија. 

Од 1984. до 2016. године Радио Зрењанин (сада у поступку ликвидације) емитовао је 

емисије на језицима националних мањина. Програм на мађарском језику емитован је 

радним данима у трајању од 60, а недељом 90 минута. Емисије су припремала два 

новинара у радном односу на неодређено време и два хонорарна сарадника. Емисија на 

румунском језику емитована је на програму једном недељно, недељом поподне, у 

трајању од 90 минута. Емисију је припремала једна запослена радница на одређено 

време, која је била ангажована и у програму на српском језику. Емисија на словачком 

језику се такође емитовала једном недељно, недељом, у трајању од 90 минута. Емисију 

је припремала такође једна хонорарна сарадница. Емисија на ромском језику се 

емитовала на програму једном недељно, недељом, у трајању од 60 минута и припремала 

ју је једна хонорарна сарадница.  

У општини Ковачица Конкурс за суфинансирање садржаја из области јавног 

информисања расписан је за 2017. годину. Расподела је извршена по поднетим 

пријавама/програмима на следећи начин: програми који се емитују на језицима 

националних мањина добили су сагласност националних савета националних мањина 

(словачки, румунски, мађарски), као и од РАТЕЛ-а и Савета за штампу о испуњењу 

тражених услова. Након тога приступило се доношењу Решења о расподели средстава. 

У Медвеђи је у претходном периоду успешно спроведен процес приватизације Радија 

Медвеђа, који објављују садржаје и на албанском језику. У 2016. години локалном 

медију опредељена су средства у износу од три милиона динара на конкурсима за 

суфинансирање медијских садржаја, уз пуно уважавање мишљења националног савета 

албанске националне мањине. Расподела средстава за суфинансирање медија за 2017. 

годину је у току. 

У граду Сомбору, у току 2016. године, спроведен је Јавни позив за суфинансирање 

пројеката производње медијских садржаја ради остваривања и унапређивања јавног 

интереса у области јавног информисања. На овом Јавном позиву подржани су и 

реализовани следећи пројекти на језицима националних мањина: 

- ХКД Владимир Назор Станишић – Глас Хрвата (радио емисија на хрватском језику) – 

100.000,00 динара 
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- НИП Сомборске новине АД Сомбор – Очување културног и историјског идентитета 

мађарске националне мањине (страница на мађарском језику у недељним новинама) – 

1.000.000,00 динара 

- УГ Буњевачки медија центар – Очување националног идентитета Буњеваца са аспекта 

живота у мултиетничкој средини Града Сомбора – 100.000,00 динара 

- УГ Буњевачки медија центар – Информативна радио емисија на буњевачком језику – 

Сомбор на буњевачком – 300.000,00 динара. 

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 

 Јавни радио-телевизијски сервиси 

 Покрајинска администрација 

 Јединице локалне самоуправе 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

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 
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оснивач или суоснивач национални савет, 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 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, 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 
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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; 

- 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.  

2016/3-4  

Ова тачка Акционог плана континуирано се реализује кроз три конкурса Министарства културе и информисања за 

суфинансирање пројеката из области јавног информисања:  

У оквиру Конкурса за суфинансирање пројеката из области јавног информисања на језицима националних мањина у 

2016. години један корисник је одустао од реализације вишејезичног пројекта. Извршен је пренос средстава у 

укупном износу од 6.500.080,000 динара за реализацију 14 вишејезичних пројеката.  

У оквиру Конкурсу за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 

2016. години извршен је пренос средстава за пет пројеката који доприносе подизању свести јавности о правима 

националних мањина, у укупном износу од 4.409.600,00 динара. 

У оквиру Конкурса за суфинансирање пројеката организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним 

скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања у 2016. години 

извршен је пренос 1.800.000,00 динара за реализацију једног пројекта посвећеног мањинским медијима. 

Поред тога, за сваки пројекат финансиран од стране Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и 

односе с верским заједницама у 2016. години, прибављено је мишњење националног савета националне мањине на 

коју се наведени пројекат односи.  

2017/1 

У Јавном позиву за суфинансирање пројеката из области јавног информисања на 

језицима националних мањина Министарства културе и информисања у 2017. години 

као један од програмских приоритета утврђен је развој дијалога, бољег упознавања и 

разумевања између различитих заједница.  

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

националне заједнице 6. фебруара 2017. године расписао је Конкурс за дотације 

организацијама етничких заједница у АП Војводини. Конкурс je био расписан за 

суфинансирање редовне делатности, пројеката и организовање манифестација, као и 

набавку опреме и инвестициона улагања организација етничких заједница са територије 
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АП Војводине у 2017. години, уз уважавање мишљења за доделу средстава 

националних савета националних мањина који имају седиште на територији АП 

Војводине. Конкурс је расписан на износ од 29.950.000,00 динара. Поред тога, 

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

националне заједнице 6. фебруара 2017. године расписао је Конкурс за суфинансирање 

пројеката усмерених на реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома 

за наставак „Декаде инклузије Рома“ у 2017. години, уз уважавање мишљења за доделу 

средстава Националног савета ромске националне мањине. Конкурс је расписан на 

износ од 1.900.000,00 динара. 

Оба поменута конкурса била су отворена до 3. марта 2017. године. 

У овом извештајном периоду Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу 

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

средстава националним саветима националних мањина са територије АП Војводине за 

редовну 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. У 2017. години обезбеђена 

су средства за ове намене у укупном износу од 60.100.000,00 динара.  

У оквиру Пројекта Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини, 

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

националне заједнице 6. фебруара 2017. године расписао је Конкурс за суфинансирање 

пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини у 2017. 

години. 

Конкурс је био расписан до 3. марта 2017. године на износ од 14.688.700,00 динара. 

Средства су планирана 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 2017. 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; 

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

- организовање културних, образовних, спортских и других манифестација. 
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У овом извештајном периоду, извршени су послови пријема и ажурурања пријава на 

поменуте конкурсе, припреме листа пријава и прослеђивања националним саветима или 

релевантним комисијама у сврху добијања мишљења. 

Општина Бојник организује годишње конкурсе, али до сада ниједна мањинска НВО 

није конкурисала. 

Регионална информативна агенција JUG press објављује медијске садржаје на интернет 

сајту агенције, у делу Да се боље разумемо, ради подизања свести јавности о правима 

националних мањина и уважавање културних и медијских садржаја. Текстови се 

објављују на ромском, албанском и бугарском језику. Настали су делом кроз пројекте, 

финансираних из различитих извора, или су део редовних активности наведене 

информативне агенције.  

Динком К-1 ДОО Лесковац, преко телевизијске куће К-1, аплицирао је са пројектом Mle 

kherurne на конкурс који је расписало Министарство културе и информисања за 

суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и 

уметности у 2017. години. У наредном периоду очекује се одлука о расподели 

средстава. 

Град Суботица је крајем јануара 2017. године расписао Конкурс за финансирање или 

суфинансирање пројеката у култури који се односе на очување, унапређење и развој 

културе и уметности и савременог уметничког стваралаштва од значаја за град. Рок за 

подношење пријава био је 30 дана, а одлука о додељеним средствима биће донета 

најкасније у року од 60 дана од завршетка подношења пријава. 

Општина Ковачица је у 2017. години расписала један конкурс, износ за расподелу 

средстава је 15.000.000,00 динара. 

Програмском шемом Радија Медвеђа у Медвеђи предвиђено је емитовање 175 минута 

програма на албанском језику. Осим тога, свакодневно се емитују вести и обавештења и 

на албанском језику. 

По опредељеним средствима у буџету града Пожаревца за 2016. годину, у износу од 

3.420.000,00 динара, по расписаном Конкурсу/Јавном позиву за суфинансирање 

проjеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања, као и подизањe квалитета информисања припадника националних 

мањина, није било поднетих пројеката у области производње медијских садржаја ради 

остваривања једнаких права и даљег јачања разумевања културе националних мањина 

као интегралног дела друштва у целини. У овој буџетској години опредељена су 

средства у истом износу и за исте намене биће расписан конкурс. 

 

АКТИВНОСТ: 3.6. Пружање подршке организацијама националних мањина за 
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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: 
2016/1-2  

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 обрасцима15 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 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. 

2016/3-4  

Активност се реализује на начин да се на конкурс могу пријавити корисници са пројектом за припрему 

                                                      
15 Пријава за пројектно суфинансирање, Буџет пројекта;  
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документације за учешће на конкурсима за суфинансирање медијских садржаја на језицима националних мањина. На 

конкурсу који је објављен у 2016. години није било пријава, стога није било ни организоване подршке 

организацијама националних мањина за припрему документације за учешће на конкурсима за суфинансирање 

медијских садржаја на језицима националних мањина.  

Представници националног савета румунске националне мањине су се током IV кварталa 2016. године састали са 

представницима независних продукција и уредницима писаних публикација подржали их у њиховим конкурсним 

активностима. 

Национални савет словачке националне мањине већ неколико година у континуитету, у складу са буџетским 

могућностима, у оквиру свог Одбора за информисање расписује интерне конкурсе за медије који емитују програм и 

на словачком језику, као и за појединце и приватне продукције у областима:  

1. продукција аудио-визуелних и штампаних садржаја у складу са стратегијом информисања Словачке 

националне заједнице у Србији и јавним интересом у области информисања, са циљем повећања 

конкурентности и унапређења ових садржаја; 

2. развој дигиталних медија на словачком језику у складу са стратегијом информисања Словачке националне 

заједнице у Србији и јавним интересом у области информисања, са циљем повећања конкурентности и 

унапређења ових садржаја 

3. стипендије за перманентно усавршавање новинара и медијских радника у складу са стратегијом 

информисања Словачке националне заједнице у Србији и јавним интересом у области информисања 

4. подршка невладиним медијским организацијама (Асоцијација словачких новинара и Асоцијација словачких 

локалних електронских медија)  

Национални савет словачке националне мањине већ шесту годину расписује наградни конкурс у оквиру којег је 

установљена Награда Ана Њемогова Коларова за најквалитетнији медијски садржај објављен у већинским медијима 

и медијима који информишу на језицима националних заједница са циљем унапређења интеркултурног дијалога, 

разбијања стереотипа и ширења позитивне климе о достигнућима у оквиру Словачке националне заједнице из 

преспективе осталих националних заједница и већинског народа. 

2017/1 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 

заједницама објавио je 1. марта 2017. године конкурсе, па тек након подношења јавних 

пријава могуће је одредити да ли је било организоване подршке организацијама 

националних мањина за припрему 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; 
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- 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: 

 Радио-телевизија Србије/Радио телевизија Војводине 

 Регулаторно тело за електронске медије 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

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.  

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. 
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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 («Службени 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.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/RTS---izvestaj-za-2015.pdf 

2016/3-4  

Радио-телевизија Србије, као Медијски јавни сервис, свакодневно ради на подизању свести о правима и проблемима 

националних мањина у Србији, као и о узроцима и последицама злочина из мржње. 

РТС наставља да емитује емисију Грађанин (Први програм РТС, уторак 14.00 сати и реприза суботом, Други програм 

у 11.30), као и емисију на ромском језику на Радио Београду. Емисија Култура и традиција Рома, на ромском језику, 

реемитује се недељом на Другом програму РТС. О животу, правима и проблемима припадника мањинских заједница 

у Србији извештава се и кроз емисије Дневник, Ово је Србија, Београдски програм, али и друге емисије на Првом и 

Другом програму Јавног медијског сервиса. (Тако стоје ствари, Око, Београдска хроника, Квадратура круга, 

Жикина шареница...) На тај начин РТС доприноси подизању свести јавности о правима припадника нациналних 

мањина и уважавању културних и језичких различитости. 

РТС има вољу и намеру да почне са реализацијом Дневника на језицима националних мањина. Идеја је да у почетку 

то буду вести на албанском, ромском, бугарском, румунском и влашком језику, а касније и на осталим мањинским 

језицима. У овом моменту ситуација је непромењена у односу на претходни извештајни период, немогућности 

обезбеђивања додатних финансијских средства за тај пројекат. Имајући у виду да би РТС требало додатно да 

ангажује преводиоце и спикере-водитеље за мањинске језике који нису запослени у РТС, али како би се тај проблем 

решио, руководство РТС-а започело је разговоре са представницима Министарства културе и информисања, 

Министарства за државну управу и локалну самоуправу, као и са представницима Канцеларије за људска и маљинска 

права. Такође, у току су преговори о евентуалној сарадњи са појединим телевизијама и продукцијама које емитују 

преограм на мањинским језицима а који би могли да задовоље критеријуме и стандарде Јавног сервиса. У наредном 

периоду планирани су сусрети и са Координацијом националних савета националних мањина на тему емитовања 

програма на мањинским језицима.  

http://www.rem.rs/
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/RTS---izvestaj-za-2015.pdf
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2017/1 

Регулаторно тело за електронске медије 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 2016. 

годину су израђени и доступни су на званичној интернет презентацији Регулаторног 

тела за електронске медије www.rem.rs. 

 

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: 
2016/1-2  

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.  

2016/3-4  

Стање непромењено 

2017/1 

У вези са законском обавезом оператора електронских комуникационих мрежа који 

своју делатност обављају на подручју АП Војводина да у својим понудама имају два 

основна програма Јавне медијске установе Радио-телевизије Војводине, увидом у 

достављене податке од стране оператера електронских комуникационих мрежа 

http://www.rem.rs/
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Регулаторно тело за електорнске медије утврдило је да два оператера електронских 

комуникационих мрежа не испуњавају законом прописану обавезу. 

 

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 

 Регулаторно тело за електронске медије  

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

Чланом 113. Закона о електронским медијима (Службени 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. 

2016/3-4  

Стање непромењено 

2017/1 

Стање непромењено 

 

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  



  

74 

 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

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 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 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 

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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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 

 

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 
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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:  

 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 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 
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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: 

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 

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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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, коју је усвојио Национални савет мађарске националне мањине, у новембру 2011. године. 

2016/3-4  

Пројекти Министарства културе и информисања се у III и IV кварталу 2016. године реализују по плану. Крајњи рок 

за доставу извештаја о реализацији од стране корисника средстава је крај 2016. године.  

Суфинансирањем пројеката на конкурсу за културне делатности националних мањина обезбеђен је развој културе 

мањинских заједница и подстакнут је међукултурни дијалог. 

Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области заштите нематеријалног културног наслеђа и савременог 

уметничког стваралаштва националних мањина – националних заједница у АП Војводини реализован је у IV 

кварталу.  

 Програмска активност: ПЛАН 2016. извршење  
остатак средства од 

годишњег плана 

Унапређење и заштита људских и 

мањинских права и слобода 
5.000.000,00 5.000.000,00 (100%) 0 

 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама закључио је у 2016. 

години уговоре за суфинансирање рада и програмских активности 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, II, III и IV квартал): 

Ред. број Назив корисника Укупно исплаћено за I, II,III и IV 

квартал 

1. Завод за културу војвођанских Мађара 13.230.000,00 
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2. Завод за културу војвођанских Словака 8.820.000,00 

3. Завод за културу војвођанских Хрвата 8.820.000,00 

4. Завод за културу војвођанских Румуна 8.300.000,00 

5. Завод за културу војвођанских Русина 5.830.000,00 

 УКУПНО: 45.000.000,00 

 

Преузете обавезе су у IV кварталу у потпуности реализоване.  

Конкурс за за финансирање/суфинансирање издавачке делатности на језицима националних мањина-националних 

заједница у АП Војводини у 2016. години објављен у дневном листу Данас 24. октобра 2016. године. Конкурсни рок 

за предају пријава трајао је до 3. новембра 2016. 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. Средства распоређена путем јавног конкурса су 

бесповратна, а право учешћа имала су 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 2016. годину износио је 2.300.000,00 динара,  

  

Након прибављања мишљења националних савета (с обзиром 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 је разматрала укупно 20 пројеката (првих 

издања књига) 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 17 књига за суфинансирање у 2016. 

години. Покрајински секретар је на основу предложеног донео Решење о расподели средстава по Конкурсу за 

суфинансирање издавачке делатности на језицима националних мањина-заједница у АП Војводини у 2016. години. 

Услед мањег броја пристиглих благовремених и комплетних конкурсних пријава, као и пројеката који су испунили 

услове за квалификацију на основу критеријума предвиђених Правилником, додељена средства су мања од 

планираних, односно износе 2.019.996,00 динара 

Расподела средстава по националним мањинама: 

Национална заједница  расподела у 2016. 

МАЂАРИ 79.996,00 

СЛОВАЦИ 500.000,00 

РУМУНИ 480.000,00 

РУСИНИ 300.000,00 

ХРВАТИ 270.000,00 

БУЊЕВЦИ 390.000,00 

по класификацији корисника: 

1.700.000,00 4511 - Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 

500.000,00 4541 - Текуће субвенције приватним предузећима 

100.000,00 4819 - Дотације осталим непрофитним организацијама 
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УКУПНО 2.019.996,00 

 

Конкурс за суфинансирање објављивања часописа од значаја за културу и уметност на језицима националних 

мањина-заједница у 2016. години није расписан, с обзиром да републичка влада није усвојила правилник о издавању 

часописа (закон о култури то налаже). 

Усвајањем Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета 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 „Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet 16, који афирмишу издавачку делатност на мађарском језику 

у Војводини и имају ширу друштвену подршку. 

Измене и допуне Финансијског плана за 2016. годину односе се на увећање прихода установе по основу прихода из 

буџета са 15.737.465,00 динара на 15.837.465,00 динара; социјалних доприноса са 50.000,00 на 306.000,00 динара; 

трансфера из буџета Републике Србије за 468,912,00 динара, примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 

900.000,00 динара, распореда неутрошених донација из ранијих година у износу од 739.451,05 динара и 

нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 1.068.526,00 динара, укључених по завршном рачуну 

поменутог завода за 2015. годину. Изменама и допунама Плана и програма рада Издавачког завода „Форум” – Forum 

Könyvkiadó Intézet за 2016. годину, уместо првобитно планираних 33 самосталних издања нових наслова (28 издања у 

штампаној и пет у електронској форми) и четири издања у којима би овај завод био суиздавач, планирано је да се 

објави 41 самостално издање нових наслова (36 у штампаној и пет у електронској форми) и два наслова у 

сиуздаваштву. 

Измене Плана и програма рада Издавачког завода за 2016. годину сачињене су 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, коју је усвојио Национални савет мађарске националне мањине у новембру 

2011. године. 

2017/1 

Сектор за савремено стваралаштво и креативне индустрије Министарства културе и 

информисања расписао је 9. јануара 2017. године Конкурс за финансирање и 

суфинансирање пројеката из области савременог стваралаштва у Републици Србији у 

2017. години (једна од конкурсних области односила се на културне делатности 

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

је 10. фебруар 2017. године, док је рок за доношење коначне одлуке о избору пројеката 

10. април 2017. године. 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 

заједницама расписао је 10. фебруара 2017. године  Конкурс за 

финансирање/суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност 

националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2017. години, који је 

трајао до 13. марта 2017. године. Исти секретаријат финансираће/суфинансираће 

програме и пројекте од значаја за културу и уметност националних заједница – 

националних мањина у 2017. години у областима заштите нематеријалног културног 

                                                      
16 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. 
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наслеђа и уметничког стваралаштва и издавачке делатности у укупном износу од 

8.600.000,00 динара. И то: 

1. У области заштите нематеријалног културног наслеђа и уметничког 

стваралаштва Секретаријат ће финансирати/суфинансирати: 

 програме и пројекте у области уметничког стваралаштва националних мањина - 

националних заједница у АП Војводини који се односе на:  

- књижевно стваралаштво (манифестације, фестивали, награде, колоније); 

аматерско позоришно стваралаштво и интерпретацију и репертоарни 

програм аматерских позоришта на језицима националних мањина – 

националних заједница (позоришне представе, радионице, фестивали, 

награде);музичко и музичко-сценско стваралаштво и плес (снимање 

ауторског материјала, концерти, радионице, фестивали, плес); ликовно, 

примењено и мултимедијално стваралаштво (изложбе, колоније, радионице); 

програме гостовања у земљи и иностранству; награде за значајна остварења 

у области уметности. 

 програме и пројекте са циљем заштите, неговања и презентације нематеријалног 

културног наслеђа националних мањина - националних заједница АП Војводине, који 

се односе на области:  

- изворни народни плес, изворне народне песме и музику, народне обичаје и 

веровања и старе народне занате; 

- очување, развој и подстицање неговања традиционалне народне културе;  

- фестивале и такмичења од изузетног значаја за очување посебности 

националних мањина – националних заједница на територији АП Војводине; 

- прикупљање података на терену, истраживање, документовање, издавање 

брошура, каталога; 

- стварање услова за рад фолклорних ансамбала, изворних народних 

оркестара и певачких група, радионица старих народних заната (израда 

народних ношњи, набавка и поправка традиционалних инструмената, 

набавку основних сировина и опреме за рад радионица старих народних 

заната); 

- стварање, презентацију и промовисање нових садржаја заснованих на 

заштити културног наслеђа (израда нових кореографија за фолклорне 

ансамбле, издавање ЦД-а са изворном народном музиком, гостовања и сл.); 

- изложбе, конкурсне изложбе и такмичења рукотворина старих народних 

заната (припрема и пропратни рад); 

- унапређење квалитета презентације традиционалног народног стваралаштва 

кроз едукацију (стручни семинари, курсеви, летњи кампови, радионице); 

 

у укупном износу од 6.500.000,00 динара: 

 

по класификацији корисника: 

400.000,00 4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти 

6.100.000,00 4189 - Дотације осталим непрофитним организацијама 
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- У области издавачке делатности на језицима националних заједница – 

националних мањина Секретаријат ће финансирати/суфинансирати 

објављивање до сада необјављених издања књига и часописа на језицима 

националних мањина – националних заједница од значаја за културу и 

уметност националне мањине – националне заједнице са територије АП 

Војводине, из књижевности, уметности и друштвених и хуманистичких 

наука у области културе у укупном износу од 2.100.000,00 динара: 

 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 

заједницама, на годишњем нивоу и у оквиру расположивих буџетских средстава, 

суфинансира текуће расходе и издатке установа културе и других субјеката у култури 

на основу члана 77. Закона о кулури Службени гласник РС, бој 72/09, 13/16 и 30/16-

испр.) и Правилника о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање текућих 

расхода и издатака установа културе и других субјеката у култури у АП Војводини које 

својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне 

потребе грађа у АП Војводини (Сл. лист АПВ, број 61/16). Буџет за 2017. годину износи 

1.443.000,00 динара. 

 

  

Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 

је Решењем о утврђивању установа културе и других субјеката у култури који својим 

програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају кутлурне потребе 

грађана у АП Војводини и расподели средстава за суфинансирање њихових текућих 

расхода и издатака у 2017. години, донетим 6. марта 2017. године, утврдио списак 

корисника средстава за ову намену са износима одобреним сваком кориснику, 

појединачно.  

Корисник 
национална 

заједница 

одобрен износ 

средстава 

Галерија наивне уметности Словака, Ковачица Словаци 100.000,00 

Установа за културну делатност Дома културе „Доина“ – 

Галерија наивне уметности Румуна, Уздин 
Румуни 

100.000,00 

Музеј војвођанских Словака, Бачки Петровац Словаци 150.000,00 

Центар за културу Буњеваца, Суботица Буњевци 443.000,00 

по класификацији корисника: 

650.000,00 
4511 - Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 

1.200.000,00 4819 - Дотације осталим непрофитним организацијама 

250.000,00 4541 - Текуће субвенције приватним предузећима 

по класификацији корисника: 

1.000.000,00 4631 – Текући трансфери другим нивоима власти 

   443.000,00 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама 
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укупно  793.000,00 

   

Финансирање Завода за културу војвођанских Мађара, Словака, Румуна, Русина и 

Хрвата у 2017. години 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 

заједницама је у 2017. 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 2017. године, у укупном износу од 

51.000.000,00 динара, а у складу са Програмом рада и Финансијским планом Завода. 

Финансирање Завода у 2017. години ( I, II, III и IV квартал) 

Ред. 

број 

Назив корисника Укупно динара 

1. Завод за културу војвођанских Мађара 15.000.000,00 

2. Завод за културу војвођанских Словака 10.000.000,00 

3. Завод за културу војвођанских Хрвата 10.000.000,00 

4. Завод за културу војвођанских Румуна 9.400.000,00 

5. Завод за културу војвођанских Русина 6.600.000,00 

 УКУПНО: 51.000.000,00 

 

 

Издавачки завод „Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet у Новом Саду 

Усвајањем Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине 

за 2017. годину, усвојени су и трошкови и расходи за област културе, а у овим 

расходима садржани су и трошкови за програме Издавачког завода, који афирмишу 

издавачку делатност на мађарском језику у Војводини и имају ширу друштвену 

подршку. 

Финансијским планом Издавачког завода за 2017. годину планирани су приходи из 

буџета у износу од 16.009.263,00 динара. Планом и програмом рада Завода предвиђено 

је објаљивање укупно 30 наслова нових књига – 16 из области белетристике (романи, 

песме, приповетке итд) и 14 из области науке (филозофија, теорија књижевности, 

етнографија итд), као и два наслова часописа. 

У општини Беочин, у току 2016. године, на конкурсима за пројекте у области 

савеременог стваралаштва и културних делатности националних мањина подржани су 

пројекти словачке националне мањине Вредна пчелица, у износу од 65.000,00 динара, и 

пројекат КУД Младост Луг, у износу од 90.000,00 динара. Општина је у 2016. години 

подржала и пројекте ромске национална мањине, и то пројекат Удружења жена Рома, у 

износу од 80.000,00 динара, Културног центра Рома, са 35.000,00 динара, као и Декаде 

Рома са 376.152,00 динара. 
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У оквиру конкурса за пројекте очувања непокретног културног наслеђа, општина 

Беочин је подржала хрватску националну мањину, Бискупију сремску, Римокатоличку 

цркву Черевић са 779.571,00 динара.  

Општина Бојник организује годишње конкурсе, али до сада ниједна мањинска НВО 

није конкурисала. 

Градска управа за друштвене делатности града Лесковца расписала је 25. јануара 2017. 

године Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката из области културе који 

својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе града 

Лесковца. Конкурс је расписан на основу чл. 11. Закона о култури (Службени гласник 

РС 72/09), члан 20. и 52. Закона о локалној самоуправи и Одлуке Градског већа града 

Лесковац о давању сагласности Градској управи за друштвене делатности града 

Лесковца за расписивање јавног конкурса за избор програма/пројекта у области 

културе. Један од циљева конкурса је подршка програмима/пројектима из области 

културне делатности националних мањина. Информације о Конкурсу биле су доступне 

на интернет страници града Лесковца и на огласној табли Градске управе за друштвене 

делатности. 

Одлуком о избору пројекта у области културе, одобрена су два пројекта у циљу 

промовисања културне делатности националних мањина: Промоција ромске традиције 

и културе НВО Омладина Рома Грделица и Српско-бугарски стрип издање Удружења 

љубитеља стрипа и писане речи Николај Митровић Кокан. Градска управа за 

друштвене делатности града Лесковца расписала је 12 јануара и Конкурс за избор 

програма/пројеката у области културе који ће се финансирати или суфинансирати из 

буџета града Лесковца у 2017. години. Циљ расписивања Конкурса је да се обезбеде 

финансијски услови како би се омогућила реализација пројеката који доприносе развоју 

културне традиције, стварању нових и савремених вредности и афирмацији стваралаца, 

носилаца и организатора, односно, средине у целини. Од укупно 40 одобрених пројекта 

четири пројекта су из области културних делатности националних мањина: 

1. Мanusha bizo drom -Људи без пута, Хуманитарна организација Извор живота 

Лесковац; 

2. Очување културе и традиције Рома, Удружење Омладина Рома Грделица; 

3. Ђиве Ромале-дани Рома, Удружење Рома Будућност Лесковац; 

4. Национална традиција Рома, Национални савет ромске националне мањине - 

Окружна канцеларија Лесковац. 

У Народној библотеци Радоје Домановић у Лесковцу у току 2016. године пристигло је 

откупом десет публикација на језицима националних мањина из области савреманог 

стваралаштва и 36 наслова на ромском језику из различитих извора (поклонима 

организација и појединаца). 

Општина Пландиште је у јануару 2017. године расписала за организације цивилног 
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друштва јавни конкурс за подстицање програма и пројеката који имају за циљ 

развијање аматерског и културног уметничког стваралаштва, истраживање, заштиту и 

коришћење културних добара и подстицање међународне културне сарадње, у износу 

од 1.300.000,00 динара. У току је процес одабира пројекта и програма. 

У 2016. години општина Пландиште је за исте намене доделила укупно 825.000,00 

динара шест културно-уметничким друштвима која негују културно стваралаштво 

Румуна, Мађара, Словака и Срба, као и Удружењу грађанске македонске заједнице 

Вардар и Завичајном удружењу Крајишника Никола Тесла. 

Општина Србобран расписује сваке године Конкурс за финансирање пројеката из 

области културе и уметности, а један од критеријума који се вреднује при избору 

пројеката је и допринос, очување, стварање, развој и представљање културе 

националних мањина. Издвојена средства за наведени конкурс у 2016. години била су 

1.210.000,00 динара, а у 2017. години 4.000.000,00 динара. 

Градска управа града Пожаревца је у 2016. години, на основу расписаног Јавног 

конкурса за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на 

територији града Пожаревца 2016-2020. године, одобрила средства у износу од 

3.000.000,00 динара. Град Пожаревац је у партнерству са удружењима спровео следеће 

програме: 

1. са Удружењем Рома Браничевског округа из Пожаревца програме: Подизање 

техничких капацитета Ромског едукативног центра Пожаревац за спровођење 

Националне стратегије за социјалну инклузију Рома и Ромкиња и програм И ми 

смо ту; 

2. са Друштво Ром из Костолца програма Подршка укључивању и одржавању 

континуитета у образовању деце ромске националности; 

3. са Центром за едукацију, демократију и одрживи развој - ЦЕДОР из Пожаревца 

програм Стварање толеранције и разумевања у циљу заштите Ромкиња од 

насиља у породици и родне дискриминације; 

4. са Удружењем грађана Стишки корени из Пожаревца програм Едукацијом до 

инклузије; 

5. са Удружењем грађана Креативни Роми из Костолца програм Одрастимо 

заједно – без дискриминације је лакше и лепше; 

6. са Удружењем грађана Еуро Роми из Костолца програм Превенција карцинома 

дојке код Ромкиња у ГО Костолац; и 

7. са Удружењем Рома Коста Абрашевић из Пожаревца екскурзију деце у Јагодину 

и манастир Манасија. 

У буџету града Пожаревца за 2017. годину опредељена су средства у укупном износу од 

3.000.000,00 динара за расписивање Јавног конкурса за реализацију Локалног акционог 

плана за унапређење положаја Рома на територији града Пожаревца 2016-2020. године. 
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Пожаревечка градска управа је у 2016. години по расписаном Јавном конкурсу за 

финансирање и суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења која су од јавног 

интереса за град, за област заштита и промовисање људских и мањинских права, 

одобрила средства у износу од 1.292.300,00 динара. Град је партнерски са удружењима 

спровео следеће пројекте: 

1. са Удружењем Рома Браничевског округа из Пожаревца пројекате Образовањем 

до једнакости, Будућност за нас – здравствене и социјалне радионице за 

социјалну инклузију Рома и Ромкиња и За наш осмех и лепше сутра; 

2. са Центром за едукацију, демократију и одрживи развој – ЦЕДОР пројекат 

Знањем до бољег положаја Ромкиња 

3. са Омладином ЈАЗАС-а из Пожаревца пројекат Стварање толеранције и 

разумевања према ЛГБТИ популацији у друштву, једнаки у различитости. 

У буџету града Пожаревца за 2017. годину опредељена су средства у укупном износу од 

1.400.000,00 динара и у току је Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање 

програма/пројеката НВО и удружења која су од јавног интереса за град, за област 

заштита и промовисање људских и мањинских права. 

Град Сомбор планирао је средства у оквиру програмске активности-Јачање културне 

продукције и уметничког стваралаштва за КУД-ове и остале видове аматеризма који 

негују свој идентитет мањинских националних заједница у укупном износу од 

1.200.000,00 динара. Наведене средства се распоређују решењем Градоначелника, на 

основу јавног кокнкурса, по критеријумима које утврди Градско веће на предлог 

Културног центра и уз прибављање мишљења Савета за међунационалне односе града 

Сомбора. 

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: 
2016/1-2  

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. 
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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. 

2016/3-4  

Број пријављених публикација на језицима националних мањина, разврстаних по језицима: 

Р. број Језик  Број пријављених наслова Број откупљених наслова 

1. Хрватски  7 4 

2.  Немачки  14 1 

3. Македонски  3 0 

4. Мађарски 34 34 

5. Руски  12 7 

6. Ромски  3 3 

7. Словачки 16 16 

8. Босански  1 0 

9. Румунски 1 0 

10. Словеначки 1 0 

 

Број и откупни тираж публикација на језицима националних мањина, откупљених од стране библиотека, разврстаних 

по језицима, са распоредом слања по библиотекама: 

Хрватски језик – изабрана 4 наслова 

Р. 

број 

Аутор Наслов Откупни 

тираж 

публикација 

Распоред слања публикација по библиотекама 

1. Перишић, 

Роберт, 

(1969- ) 

Наш човјек на 

терену, роман 

25  1. Библиотека „17. септембар“,Мали Зворник   

2. Библиотека „Диша Атић“, Владимирци   

3. Библиотека „Др Вићентије Ракић“,Параћин   

4. Библиотека „Радоје Домановић“, Велика Плана 

5. Библиотека „Центар за културу Кладово“  

6. Градска библиотека „Атанасије Стојковић“, Рума  

7. Градска библиотека „Божидар КнежКнежевић“, Уб 

8. Градска библиотека Вршац 

9. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

10. Дом културе „Свети Сава“, Исток 

11. Народна библиотека „Бранко Радичевић“,Оџаци   

12. Народна библиотека „ВлАда Аксентијевић“, Обреновац  

13. Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“, Инђија 

14. Народна библиотека „Јефимија“, Трстеник   

15. Народна библиотека „Јован Томић“, Нова Варош 
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16. Народна библиотека „Раде Драинац“, Блаце  

17. Народна библиотека „Симеон Пишчевић“, Шид  

18. Народна библиотека „Стеван Сремац“, Ниш 

19. Народна библиотека Бабушмица 

20. Народна библиотека Бела Црква 

21. Народна библиотека Пирот 

22. Општинска библиотека „Бранко Радичевић“, Лебане 

2.  Dokumenti o 

protunarodnom 

radu i 

zločinima 

jednog dijela 

katoličkog 

klera 

12  1. Библиотека „Др Вићентије Ракић“, Параћин 

2. Библиотека Сану, Београд 

3. Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, Чачак 

4. Градска библиотека Панчево 

5. Народна библиотека „Вук Караџић“, Крагујевац 

6. Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Краљево 

7. Народна библиотека Србије, Београд 

8. Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 

Београд  

3. Perišić, 

Robert, 

(1969- ) 

Шта 

тражите 

овде? 

29  1. Библиотека „Димитрије Туцовић“, Лазаревац  

2. Библиотека „Др Вићентије Ракић“, Параћин 

3. Библиотека „Милутин Бојић“, Београд 

4. Библиотека „Радоје Домановић“, Велика Плана 

5. Библиотека „Радоје Домановић“, Топола  

6. Библиотека „Центар за културу Кладово“ 

7. Библиотека Вуковог завичаја, Лозница 

8. Градска библиотека Панчево 

9. Градска библиотека Суботица 

10. Градска библиотека у Новом Саду 

11. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

12. Матична библиотека „Љубомир Ненадовић“, Ваљево 

13. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Оџаци  

14. Народна библиотека „ВлАда Аксентијевић“, Обреновац 

15. Народна библиотека „Данило Киш“, Врбас  

16. Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, Стара 

Пазова 

17. Народна библиотека „Симеон Пишчевић“, Шид 

18. Народна библиотека Бабушница 

19. Народна библиотека Бела Црква 

20. Народна библиотека Бор 

21. Народна библиотека Ужице 

22. Општинска библиотека „Бранко Радичевић“, Лебане 

4. Перишић, 

Роберт, 

(1969- ) 

Подручје без 

сигнала, 

роман 

79  1. Библиотека града Београда - Одељење Библиотека „Вук 

Караџић“, Звездара 

2. Библиотека града Београда - Одељење Библиотека „Вук 

Караџић“, Нови Београд 

3. Библиотека града Београда - Одељење Библиотека 

„Доситеј Обрадовић“, Београд 

4. Библиотека града Београда - Одељење Библиотека 

„Илија Гарашанин“, Београд  

5. Библиотека града Београда - Одељење Библиотека „Лаза 

Костић“, Београд 

6. Библиотека града Београда - Одељење Библиотека 

„Миодраг Булатовић“, Београд 

7. Библиотека града Београда - Одељење Библиотека 

„Свети Сава“, Земун 

8. Библиотека „17. септембар“, Мали Зворник 
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9. Библиотека „Глигорије Возаревић“, Сремска Митровица 

10. Библиотека „Димитрије Туцовић“, Лазаревац 

11. Библиотека „Диша Атић“,Владимирци 

12. Библиотека „Др Вићентије Ракић“, Параћин 

13. Библиотека „Петар Петровић Његош“, Зубин Поток 

14. Библиотека „Радоје Домановић“, Велика Плана 

15. Библиотека „Центар за културу Кладово“ 

16. Библиотека Вуковог завичаја, Лозница  

17. Библиотека града Београда 

18. Градска библиотека „Атанасије Стојковић“, Рума 

19. Градска библиотека „Божидар Кнежевић“, Уб 

20. Градска библиотека „Карло Бијелицки“, Сомбор 

21. Градска библиотека Вршац 

22. Градска библиотека Панчево 

23. Градска библиотека Суботица 

24. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

25. Дом културе „Свети Сава“,Исток 

26. Матична библиотека „Љубомир Ненадовић“, Ваљево 

27. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Оџаци 

28. Народна библиотека „Вељко Дугошевић“, Голубац 

29. Народна библиотека „ВлАда Аксентијевић“, Обреновац 

30. Народна библиотека „Данило Киш“, Врбас 

31. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце 

32. Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, Стара 

Пазова 

33. Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“, Инђија 

34. Народна библиотека „Ђура Јакшић“, Српска Црња 

35. Народна библиотека „Јефимија“, Трстеник 

36. Народна библиотека „Јован Томић“, Нова Варош 

37. Народна библиотека „Милош Требињац“, Бајина Башта 

38. Народна библиотека „Раде Драинац“, Блаце 

39. Народна библиотека „Раде Драинац“, Прокупље 

40. Народна библиотека „Радоје Домановић“, Рача 

41. Народна библиотека „Симеон Пишчевић“, Шид 

42. Народна библиотека „Стеван Сремац“, Ниш 

43. Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Краљево 

44. Народна библиотека Бабушница 

45. Народна библиотека Бела Црква 

46. Народна библиотека Крушевац 

47. Народна библиотека Пирот 

48. Народна библиотека Пожега 

49. Народна библиотека Смедерево 

50. Народна библиотека Ужице 

51. Општинска библиотека „Бранко Радичевић“, Лебане 

 

Немачки језик – изабран jедан наслов 

Р. 

број 

Аутор Наслов Откупни 

тираж 

публикација 

Распоред слања публикација по библиотекама 

1. Великић, 

Драган, 

(1953- ) 

Montevideo, 

Duodrama 

67 1. Библиотека града Београда - Одељење Библиотека 

„Вук Караџић“, Звездара  

2. Библиотека града Београда - Одељење Библиотека 



  

91 

 

„Вук Караџић“, Нови Београд  

3. Библиотека града Београда - Одељење Библиотека 

„Доситеј Обрадовић“, Београд  

4. Библиотека града Београда - Одељење Библиотека 

„Илија Гарашанин“, Гроцка 

5. Библиотека града Београда - Одељење Библиотека 

„Лаза, Костић“, Београд 

6. Библиотека града Београда - Одељење Библиотека 

„Миодраг Булатовић“, Београд 

7. Библиотека града Београда - Одељење Библиотека 

„Свети Сава“, Земун 

8. Библиотека „Браћа Настасијевић“, Горњи Милановац 

9. Библиотека „Димитрије Туцовић“, Лазаревац 

10. Библиотека „Др Вићентије Ракић“, Параћин 

11. Библиотека „Милутин Бојић“, Београд 

12. Библиотека „Милутин Срећковић“, Смедеревска 

Паланка 

13. Библиотека „Мухамед Абдагић“, Сјеница 

14. Библиотека „Радоје Домановић“, Топола 

15. Библиотека „Сарваш Габор“, Ада 

16. Библиотека Трепча“, Звечан 

17. Библиотека Вуковог завичаја, Лозница 

18. Библиотека града Београда 

19. Библиотека Сану, Београд 

20. Библиотека у Новом Брду, Прековце 

21. Библиотека шабачка 

22. Градска библиотека „Божидар Кнежевић“, Уб 

23. Градска библиотека „Милован Глишић“, Мионица 

24. Градска библиотека Вршац 

25. Градска библиотека Панчево 

26. Градска библиотека Суботица 

27. Дом културе „Свети Сава“, Штрпце 

28. Матична библиотека „Вук Караџић“, Пријепоље 

29. Народна библиотека „Вук Караџић“, Бојник 

30. Народна библиотека „Вук Караџић“, Крагујевац  

31. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце 

32. Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, Стара 

Пазова  

33. Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“, Инђија 

34. Народна библиотека „Ђура Јакшић“, Српска Црња 

35. Народна библиотека „Јанко Веселиновић“, Богатић 

36. Народна библиотека „Јефимија“, Трстеник  

37. Народна библиотека „Јован Томић“, Нова Варош 

38. Народна библиотека „Његош“, Књажевац 

39. Народна библиотека „Радоје Домановић“, Лесковац 

40. Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Краљево 

41. Народна библиотека Бабушница 

42. Народна библиотека Крушевац 

43. Народна библиотека Мајданпек 

44. Народна библиотека Смедерево 

45. Општинска библиотека „Бранко Радичевић“, Лебане 

46. Општинска библиотека Ковачица 

47. Општинска народна библиотека „Вељко Петровић“, 

Жабаљ 

48. Ресавска библиотека, Свилајнац 

49. Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 

Београд 
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Мађарски језик – изабрана 34 наслова 

Р. 

број 

Аутор Наслов Откупни 

тираж 

публикација 

Распоред слања публикација по библиотекама 

1. Bálint, 

Károly, 

(1962- ) 

Bácsgyulafalva 

családkönyve: (1883-

1924) 

17 1. Библиотека „Бранко Радичевић“, Житиште 

2. Библиотека „Вук Караџић“, Ковин 

3. Библиотека „Ержебет Јухас“, Бачка Топола 

4. Градска библиотека „Карло Бијелицки“, Сомбор 

5. Градска библиотека Суботица 

6. Градска библиотека у Новом Саду 

7. Градска библиотека у Новом Саду - огранак у 

Сремским Карловцима 

8. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

9. Јавна библиотека „Сирмаи Карољ“, Темерин 

10. Културно образовни центар „Турзо Лајош“ – 

Градска библиотека Сента 

11. Народна библиотека „Данило Киш“, Врбас 

12. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце 

13. Народна библиотека Кула 

14. Општинска библиотека Ковачица 

2. Hallai, 

Zoltán, 

(1952- ) 

A sziget magyarsága: 

Muzslya krónikája: 

(1890-2010) 

22 1. Библиотека „Бранко Радичевић“, Житиште 

2. Библиотека „Вук Караџић“, Ковин 

3. Библиотека „Ержебет Јухас“, Бачка Топола 

4. Библиотека „Јожеф Атила“, Кањижа 

5. Градска библиотека „Карло Бијелицки“, Сомбор 

6. Градска библиотека Суботица 

7. Градска библиотека у Новом Саду 

8. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

9. Јавна библиотека „Сирмаи Карољ“, Темерин 

10. Културно образовни центар „Турзо Лајош“ – 

Градска библиотека Сента 

11. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Оџаци 

12. Народна библиотека „Данило Киш“, Врбас

  

13. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце 

14. Народна библиотека Кула 

15. Општинска библиотека Ковачица 

3. Gulyás, 

József, 

(1937-2014) 

Gulyás József 

összegyűjtött  

versei. 2 

32 1. Библиотека „Бранко Радичевић“, Житиште  

2. Библиотека „Вук Караџић“, Ковин 

3. Библиотека „Ержебет Јухас“, Бачка Топола 

4. Библиотека „Јожеф Атила“, Кањижа 

5. Библиотека Мали Иђош 

6. Градска библиотека „Карло Бијелицки“, Сомбор 

7. Градска библиотека Суботица 

50. Установа јавна библиотека „Бора Станковић“, Врање 

51. Центар за културу, образовање и информисање 

„Градац“ - Рашка 
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8. Градска библиотека у Новом Саду 

9. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

10. Јавна библиотека „Сирмаи Карољ“, Темерин 

11. Културно образовни центар „Турзо Лајош“ – 

Градска библиотека Сента 

12. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Оџаци

  

13. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце 

14. Народна библиотека Кула 

15. Општинска библиотека Ковачица  

4. Huszka, 

Árpád, 

(1983- ) 

Kontra Ferenc írói 

munkássága 

22 1. Библиотека „Бранко Радичевић“, Житиште 

2. Библиотека „Вук Караџић“, Ковин 

3. Библиотека „Ержебет Јухас“, Бачка Топола 

4. Библиотека „Јожеф Атила“, Кањижа 

5. Библиотека „Сарваш Габор“, Ада 

6. Градска библиотека „Карло Бијелицки“, Сомбор 

7. Градска библиотека Суботица 

8. Градска библиотека у Новом Саду 

9. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

10. Јавна библиотека „Сирмаи Карољ“, Темерин 

11. Културно образовни центар „Турзо Лајош“ 

12. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Оџаци 

13. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце 

14. Народна библиотека Бечеј 

15. Народна библиотека Кула 

16. Општинска библиотека Ковачица 

5. Hózsa, Éva, 

(1953- ) 

A móló hangja : 

elhajózó és körüljáró 

irodalmi vizsgálatok 

32 1. Библиотека „Бранко Радичевић“, Житиште 

2. Библиотека „Вук Караџић“, Ковин 

3. Библиотека „Ержебет Јухас“, Бачка Топола 

4. Библиотека „Јожеф Атила“, Кањижа 

5. Библиотека „Сарваш Габор“, Ада 

6. Библиотека Мали Иђош 

7. Градска библиотека „Карло Бијелицки“, Сомбор 

8. Градска библиотека Суботица 

9. Градска библиотека у Новом Саду 

10. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

11. Јавна библиотека „Сирмаи Карољ“, Темерин 

12. Културно образовни центар „Турзо Лајош“ – 

Градска библиотека Сента 

13. Народна библиотека „Бранислав Нушић“, Нови 

Кнежевац 

14. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Оџаци 

15. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце 

16. Народна библиотека Бечеј 

17. Народна библиотека Кула 

18. Општинска библиотека Ковачица 

6. Brestyánszki 

Boros, 

Rozália, 

Hullám: öt dráma 23 1. Библиотека „Бранко Радичевић“, Житиште 

2. Библиотека „Вук Караџић“, Ковин 

3. Библиотека „Ержебет Јухас“, Бачка Топола 
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(1970- ) 4. Библиотека „Јожеф Атила“, Кањижа 

5. Градска библиотека „Карло Бијелицки“, Сомбор 

6. Градска библиотека Панчево 

7. Градска библиотека Суботица 

8. Градска библиотека у Новом Саду 

9. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

10. Јавна библиотека „Сирмаи Карољ“, Темерин 

11. Културно образовни центар „Турзо Лајош“ – 

Градска библиотека Сента 

12. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце 

13. Народна библиотека Кула 

14. Општинска библиотека Ковачица 

7.  Széles a Duna: 

kupuszinai népdalok 

25 1. Библиотека „Бранко Радичевић“, Житиште 

2. Библиотека „Вук Караџић“, Ковин 

3. Библиотека „Ержебет Јухас“, Бачка Топола 

4. Библиотека „Јожеф Атила“, Кањижа 

5. Библиотека „Сарваш Габор“, Ада 

6. Библиотека Мали Иђош 

7. Градска библиотека „Карло Бијелицки“, Сомбор 

8. Градска библиотека Суботица  

9. Градска библиотека у Новом Саду 

10. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

11. Јавна библиотека „Сирмаи Карољ“, Темерин 

12. Културно образовни центар „Турзо Лајош“ - 

Градска библиотека Сента 

13. Народна библиотека „Бранислав Нушић“, Нови 

Кнежевац  

14. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Оџаци 

15. Народна библиотека „Данило Киш“, Врбас 

16. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце 

17. Народна библиотека Кула 

18. Општинска библиотека Ковачица 

8. Sági, Zoltán, 

(1956- ) 

Kötelékeink: 

másságunk 

szorongásai 

32 1. Библиотека „Бранко Радичевић“, Житиште  

2. Библиотека „Вук Караџић“, Ковин 

3. Библиотека „Ержебет Јухас“, Бачка Топола 

4. Библиотека „Јожеф Атила“, Кањижа 

5. Библиотека „Сарваш Габор“, Ада 

6. Библиотека Мали Иђош  

7. Градска библиотека „Карло Бијелицки“, Сомбор 

8. Градска библиотека Суботица 

9. Градска библиотека у Новом Саду 

10. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

11. Јавна библиотека „Сирмаи Карољ“, Темерин 

12. Културно образовни центар „Турзо Лајош“ - 

Градска библиотека Сента 

13. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Оџаци

  

14. Народна библиотека „Данило Киш“, Врбас 

15. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце 

16. Народна библиотека Бечеј 
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17. Народна библиотека Кула 

18. Општинска библиотека Ковачица 

9.  Szombat az Ecsetgyár 

utcában: a 2014. évi 

Gion Nándor 

Novellapályázat 

antológiája 

12 1. Библиотека „Ержебет Јухас“, Бачка Топола 

2. Библиотека „Сарваш Габор“, Ада 

3. Библиотека Матице српске, Нови Сад 

4. Градска библиотека „Карло Бијелицки“, Сомбор 

5. Градска библиотека Суботица 

6. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

7. Јавна библиотека „Сирмаи Карољ“, Темерин 

8. Културно образовни центар „Турзо Лајош“ - 

Градска библиотека Сента 

9. Народна библиотека „Бранислав Нушић“, Нови 

Кнежевац 

10. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце 

11. Народна библиотека Бечеј 

12. Народна библиотека Србобран  

10. Molnár 

Krekity, 

Olga,  (1956- 

) 

Beszélgetések : [az 

élet apró-cseprő 

dolgairól] 

10 1. Библиотека „Сарваш Габор“, Ада 

2. Библиотека Матице српске, Нови Сад 

3. Градска библиотека Суботица 

4. Градска библиотека у Новом Саду 

5. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

6. Културно образовни центар „Турзо Лајош“ - 

Градска библиотека Сента 

7. Народна библиотека Бечеј 

11. Bányai, 

János, (1939-

2016) 

Író(k), könyv(ek), 

prózá(k) : könyv és 

kritika VI. L-Zs 

13 1. Библиотека „Бранко Радичевић“, Житиште 

2. Библиотека „Ержебет Јухас“, Бачка Топола 

3. Библиотека „Јожеф Атила“, Кањижа 

4. Библиотека САНУ, Београд 

5. Градска библиотека Суботица 

6. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

7. Културно образовни центар „Турзо Лајош“ - 

Градска библиотека Сента 

8. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Оџаци 

9. Народна библиотека Бечеј 

12. Brenner, 

János, (1932-

2015) 

Csavargásaim a 

munka mezején: 

riportok a Dunától a 

Tiszáig - meg egy 

kicsit távolabbról 

14 1. Библиотека „Сарваш Габор“, Ада 

2. Библиотека Матице српске, Нови Сад 

3. Градска библиотека „Карло Бијелицки“, Сомбор 

4. Градска библиотека Суботица 

5. Градска библиотека у Новом Саду 

6. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

7. Јавна библиотека „Сирмаи Карољ“, Темерин 

8. Културно образовни центар „Турзо Лајош“ – 

Градска библиотека Сента 

9. Народна библиотека „Бранислав Нушић“, Нови 

Кнежевац 

10. Народна библиотека Бечеј 

11. Народна библиотека Смедерево 
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12. Општинска библиотека Ковачица 

13. Móra, 

Regina, 

(1977- ) 

Peremlakók: 

családtörténet a 

Marson 

19 1. Библиотека „Ержебет Јухас“, Бачка Топола 

2. Библиотека „Јожеф Атила“, Кањижа 

3. Библиотека „Сарваш Габор“, Ада 

4. Библиотека Матице српске, Нови Сад 

5. Градска библиотека „Атанасије Стојковић“, Рума 

6. Градска библиотека Суботица 

7. Градска библиотека у Новом Саду 

8. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

9. Јавна библиотека „Сирмаи Карољ“, Темерин 

10. Културно образовни центар „Турзо Лајош“ - 

Градска библиотека Сента 

11. Народна библиотека „Бранислав Нушић“, Нови 

Кнежевац 

12. Народна библиотека „Јован Поповић“, Кикинда

  

13. Народна библиотека Бечеј 

14. Народна библиотека Нови Бечеј 

15. Општинска библиотека Ковачица 

14. Solar, Maja, 

(1980- ) 

Jellemző, hogy nem 

természetes: versek 

9 1. Библиотека „Јожеф Атила“, Кањижа 

2. Градска библиотека Суботица 

3. Градска библиотека у Новом Саду 

4. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

5. Културно образовни центар „Турзо Лајош“ - 

Градска библиотека Сента 

6. Народна библиотека Бечеј 

7. Народна библиотека Смедерево 

8. Општинска библиотека Ковачица 

15. Orcsik, 

Roland, 

(1975- ) 

Detonáció: Domonkos 

István művészetének 

exjugoszláv irodalmi 

kapcsolatformái 

10 1. Библиотека „Ержебет Јухас“, Бачка Топола 

2. Библиотека „Сарваш Габор“, Ада 

3. Библиотека Матице српске, Нови Сад 

4. Градска библиотека Суботица 

5. Градска библиотека у Новом Саду 

6. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

7. Културно образовни центар „Турзо Лајош“ - 

Градска библиотека Сента 

8. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце 

9. Народна библиотека Бечеј 

10. Општинска библиотека Ковачица 

16. Sidran, 

Abdulah, 

(1944- ) 

Emlékszel-e Dolly 

Bellre?: regény 

27 1. Библиотека „Бранко Радичевић“, Житиште 

2. Библиотека „Ержебет Јухас“, Бачка Топола 

3. Библиотека „Јожеф Атила“, Кањижа 

4. Библиотека Мали Иђош 

5. Градска библиотека Суботица 

6. Градска библиотека у Новом Саду 

7. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

8. Културно образовни центар „Турзо Лајош“ - 

Градска библиотека Сента 
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9. Народна библиотека „Бранислав Нушић“, Нови 

Кнежевац 

10. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце 

11. Народна библиотека „Јован Поповић“, Кикинда 

12. Народна библиотека Бечеј 

13. Народна библиотека Нови Бечеј 

14. Народна библиотека Смедерево 

15. Народна библиотека Србобран 

17. Maurits, 

Ferenc, 

(1945- ) 

Bukott angyal ablaka: 

fényversek 

utazásaimról 

11 1. Библиотека „Ержебет Јухас“, Бачка Топола 

2. Градска библиотека „Карло Бијелицки“, Сомбор 

3. Градска библиотека Суботица  

4. Градска библиотека у Новом Саду 

5. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

6. Јавна библиотека „Сирмаи Карољ“, Темерин 

7. Културно образовни центар „Турзо Лајош“ - 

Градска библиотека Сента 

8. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце 

9. Народна библиотека Бечеј 

10. Општинска библиотека Ковачица 

18. Piszár, 

Ágnes, 

(1962- ) 

A teljesség 

fragmentumai: 

válogatott és újabb 

kisesszék 

16 1. Библиотека „Бранко Радичевић“, Житиште 

2. Библиотека „Ержебет Јухас“, Бачка Топола 

3. Библиотека „Јожеф Атила“, Кањижа 

4. Градска библиотека Суботица  

5. Градска библиотека у Новом Саду 

6. Градска библиотека у Новом Саду - огранак у 

Сремским Карловцима 

7. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

8. Културно образовни центар „Турзо Лајош“ - 

Градска библиотека Сента 

9. Народна библиотека „Бранислав Нушић“, Нови 

Кнежевац 

10. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце 

11. Народна библиотека Бечеј 

19. Patak, Márta, 

(1960- ) 

A test mindent tud 17 1. Библиотека „Ержебет Јухас“, Бачка Топола 

2. Библиотека „Јожеф Атила“, Кањижа 

3. Библиотека „Сарваш Габор“, Ада 

4. Градска библиотека „Карло Бијелицки“, Сомбор 

5. Градска библиотека Суботица 

6. Градска библиотека у Новом Саду 

7. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

8. Културно образовни центар „Турзо Лајош“ - 

Градска библиотека Сента 

9. Народна библиотека „Бранислав Нушић“, Нови 

Кнежевац 

10. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце 

11. Народна библиотека „Јован Поповић“, Кикинда 

12. Народна библиотека „Радоје Домановић“, 

Лесковац 
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13. Народна библиотека Бечеј 

20. Громиловић, 

Давор, 

(1985- ) 

Wrong time wrong 

place 

4 1. Градска библиотека Суботица 

2. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

3. Народна библиотека „Вељко Дугошевић“, 

Голубац 

4. Народна библиотека „Радоје Домановић“, 

Лесковац 

21. Lénárd, 

Róbert, 

(1983- ) 

Skizopolisz: négy 

dráma 

19 1. Библиотека „Бранко Радичевић“, Житиште 

2. Библиотека „Ержебет Јухас“, Бачка Топола 

3. Библиотека „Јожеф Атила“, Кањижа 

4. Библиотека „Сарваш Габор“, Ада 

5. Библиотека Матице српске, Нови Сад 

6. Градска библиотека Суботица  

7. Градска библиотека у Новом Саду 

8. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

9. Јавна библиотека „Сирмаи Карољ“, Темерин 

10. Културно образовни центар „Турзо Лајош“ - 

Градска библиотека Сента 

11. Народна библиотека „Бранислав Нушић“, Нови 

Кнежевац  

12. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце  

13. Народна библиотека Бечеј 

14. Народна библиотека Смедерево 

15. Општинска библиотека Ковачица 

22. Baranyi, 

Anna 

Telcs Ede I: 

éremművészet 

9 1. Градска библиотека „Атанасије Стојковић“, Рума

  

2. Градска библиотека Суботица 

3. Градска библиотека у Новом Саду 

4. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

5. Културно образовни центар „Турзо Лајош“ - 

Градска библиотека Сента 

6. Народна библиотека Бечеј 

7. Општинска библиотека  

23. Harmath, 

Károly, 

(1950- ) 

Lélekvonszolás: 

vallási esszék közéleti 

dolgokról 

11 1. Библиотека „Јожеф Атила“,Кањижа 

2. Градска библиотека Суботица 

3. Градска библиотека у Новом Саду 

4. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

5. Културно образовни центар „Турзо Лајош“ - 

Градска библиотека Сента 

6. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Оџаци

  

7. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце 

8. Народна библиотека Бечеј 

24. Debreczeni, 

József, 

(1905-1978) 

Hideg krematóriуm: 

Auschwitz regénye 

12 1. Библиотека „Ержебет Јухас“, Бачка Топола 

2. Библиотека „Сарваш Габор“, Ада 

3. Библиотека Мали Иђош 
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4. Библиотека Матице српске, Нови Сад 

5. Градска библиотека „Карло Бијелицки“, Сомбор 

6. Градска библиотека Суботица  

7. Градска библиотека у Новом Саду 

8. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

9. Народна библиотека Бечеј 

10. Народна библиотека Србије, Београд 

25. Őriné Nagy, 

Cecília, 

(1958- ) 

Juhász Árpád: (1863-

1914) 

11 1. Библиотека „Ержебет Јухас“, Бачка Топола 

2. Библиотека „Јожеф Атила“,Кањижа 

3. Градска библиотека Суботица 

4. Градска библиотека у Новом Саду 

5. Градска библиотека у Новом Саду - огранак у 

Сремским  

6. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

7. Културно образовни центар „Турзо Лајош“ - 

Градска библиотека Сента 

8. Народна библиотека Бечеј 

26. Hász, Róbert, 

(1964- ) 

Ígéretföld: regény 20 1. Библиотека „Ержебет Јухас“, Бачка Топола 

2. Библиотека „Јожеф Атила“, Кањижа 

3. Библиотека Мали Иђош 

4. Градска библиотека „Карло Бијелицки“, Сомбор 

5. Градска библиотека Суботица 

6. Градска библиотека у Новом Саду 

7. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

8. Јавна библиотека „Сирмаи Карољ“, Темерин 

9. Културно образовни центар „Турзо Лајош“ - 

Градска библиотека Сента 

10. Народна библиотека „Бранислав Нушић“, Нови 

Кнежевац  

11. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Оџаци

  

12. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце 

13. Народна библиотека „Јован Поповић“, Кикинда

  

14. Народна библиотека Бечеј 

15. Народна библиотека Смедерево 

16. Народна библиотека Србобран 

27. Domonkos, 

István, 

(1940- ) 

Allegro bajbajó: 

kötetek könyve 

16 1. Библиотека „Ержебет Јухас“, Бачка Топола 

2. Библиотека „Јожеф Атила“, Кањижа 

3. Библиотека „Сарваш Габор“, Ада 

4. Библиотека Матице српске, Нови Сад 

5. Градска библиотека Суботица 

6. Градска библиотека у Новом Саду 

7. Градска народна библиотека „Жарко 

Зрењанин“,Зрењанин 

8. Културно образовни центар „Турзо Лајош“ - 

Градска библиотека Сента 

9. Народна библиотека „Бранислав Нушић“, Нови 

Кнежевац 

10. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Оџаци
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11. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце 

12. Народна библиотека Бечеј 

13. Општинска библиотека Ковачица 

28.  Masírozó angyalok: 

kollázsolt breviárium 

Fenyvesi Ottó 

tiszteletére 

7 1. Библиотека „Сарваш Габор“, Ада 

2. Градска библиотека Суботица  

3. Градска библиотека у Новом Саду 

4. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

5. Културно образовни центар „Турзо Лајош“ - 

Градска библиотека Сента 

6. Народна библиотека Бечеј 

7. Општинска библиотека Ковачица 

29. Celler Kiss, 

Tamás, 

(1995- ) 

Anyaméh: versek 16 1. Библиотека „Бранко Радичевић“, Житиште 

2. Библиотека „Вук Караџић“, Ковин 

3. Библиотека „Ержебет Јухас“, Бачка Топола 

4. Библиотека „Јожеф Атила“, Кањижа 

5. Градска библиотека „Карло Бијелицки“, Сомбор 

6. Градска библиотека Суботица 

7. Градска библиотека у Новом Саду 

8. Јавна библиотека „Сирмаи Карољ“, Темерин 

9. Културно образовни центар „Турзо Лајош“ - 

Градска библиотека Сента 

10. Народна библиотека „Бранко Радичевић“,Оџаци

  

11. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце 

12. Народна библиотека Бечеј 

13. Народна библиотека Кула 

14. Општинска библиотека Ковачица 

30. Lennert 

Móger, 

Tímea, 

(1981- ) 

Innensemerre 

szigetecske: versek 

18 1. Библиотека „Бранко Радичевић“, Житиште 

2. Библиотека „Вук Караџић“, Ковин 

3. Библиотека „Ержебет Јухас“, Бачка Топола 

4. Библиотека „Јожеф Атила“, Кањижа 

5. Библиотека Мали Иђош 

6. Градска библиотека „Карло Бијелицки“, Сомбор

  

7. Градска библиотека Суботица 

8. Градска библиотека у Новом Саду 

9. Јавна библиотека „Сирмаи Карољ“, Темерин 

10. Културно образовни центар „Турзо Лајош“ - 

Градска библиотека Сента 

11. Народна библиотека „Бранко Радичевић“,Оџаци

  

12. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце 

13. Народна библиотека Бечеј 

14. Народна библиотека Кула 

15. Општинска библиотека Ковачица 

31. Sándor, 

Zoltán, 

(1973- ) 

Тérdről a világ: 

elbeszélések 

23 1. Библиотека „Бранко Радичевић“, Житиште 

2. Библиотека „Вук Караџић“, Ковин 

3. Библиотека „Ержебет Јухас“, Бачка Топола 

4. Библиотека „Јожеф Атила“, Кањижа 
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5. Библиотека „Сарваш Габор“, Ада 

6. Градска библиотека „Карло Бијелицки“, Сомбор

  

7. Градска библиотека Суботица 

8. Градска библиотека у Новом Саду 

9. Јавна библиотека „Сирмаи Карољ“, Темерин 

10. Културно образовни центар „Турзо Лајош“ – 

Градска библиотека Сента 

11. Народна библиотека „Бранислав Нушић“, Нови 

Кнежевац  

12. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце  

13. Народна библиотека „Ђура Јакшић“, Српска 

Црња 

14. Народна библиотека Бечеј 

15. Народна библиотека Кула 

16. Народна библиотека Лајковац 

17. Општинска библиотека Ковачица 

32. Csík, 

Mónika, 

(1978- ) 

Miféle zergetoll?: 

gyermekversek 

27 1. Библиотека „Бранко Радичевић“, Житиште 

2. Библиотека „Вук Караџић“, Ковин 

3. Библиотека „Ержебет Јухас“, Бачка Топола 

4. Библиотека „Јожеф Атила“, Кањижа 

5. Библиотека Мали Иђош 

6. Градска библиотека „Карло Бијелицки“, Сомбор 

7. Градска библиотека Суботица 

8. Градска библиотека у Новом Саду 

9. Јавна библиотека „Сирмаи Карољ“, Темерин 

10. Културно образовни центар „Турзо Лајош“ – 

Градска библиотека Сента 

11. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Оџаци

  

12. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце 

13. Народна библиотека Бечеј 

14. Народна библиотека Кула 

15. Општинска библиотека Ковачица 

33. Verebes, 

Ernő, (1962- 

) 

External: versek 15 1. Библиотека „Бранко Радичевић“, Житиште 

2. Библиотека „Вук Караџић“, Ковин 

3. Библиотека „Ержебет Јухас“, Бачка Топола 

4. Библиотека „Јожеф Атила“, Кањижа 

5. Градска библиотека Суботица 

6. Градска библиотека у Новом Саду 

7. Јавна библиотека „Сирмаи Карољ“, Темерин 

8. Културно образовни центар „Турзо Лајош“ - 

Градска библиотека Сента 

9. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Оџаци

  

10. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце 

11. Народна библиотека Бечеј 

12. Народна библиотека Кула 

13. Општинска библиотека Ковачица 

34. Toldi, Éva, 

(1962- ) 

Önértésváltozatok, 

identitástapasztalatok: 

tanulmányok 

17 1. Библиотека „Бранко Радичевић“, Житиште 

2. Библиотека „Вук Караџић“, Ковин 

3. Библиотека „Ержебет Јухас“, Бачка Топола 
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4. Библиотека „Јожеф Атила“, Кањижа 

5. Библиотека Мали Иђош 

6. Градска библиотека „Карло Бијелицки“, Сомбор 

7. Градска библиотека Суботица 

8. Јавна библиотека „Сирмаи Карољ“, Темерин 

9. Културно образовни центар „Турзо Лајош“ - 

Градска библиотека Сента 

10. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Оџаци 

11. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце 

12. Народна библиотека Бечеј 

13. Народна библиотека Кула 

14. Општинска библиотека Ковачица 

 

Руски језик – изабрано 7 наслова 

Р. 

број 

Аутор Наслов Откупни 

тираж 

публикација 

Распоред слања публикација по библиотекама 

1. Ацовић, 

Драгомир 

Поглед у 

Храм: 

унутрашње 

уређење 

Храма Светог 

Саве у 

Београду 

26 1. Библиотека града Београда - Одељење Библиотека 

„Миодраг Булатовић“, Београд 

2. Библиотека „Браћа Настасијевић“, Горњи 

Милановац 

3. Библиотека „Никола Сикимић Максим“, Кучево 

4. Библиотека „Светислав Вуловић“, Ивањица 

5. Библиотека Вуковог завичаја Лозноца 

6. Библиотека САНУ, Београд 

7. Библиотека шабачка 

8. Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, 

Чачак 

9. Градска библиотека Панчево 

10. Културно образовни центар Чока 

11. Матична библиотека „Љубомир Ненадовић“, Ваљево 

12. Народна библиотека „Вељко Петровић“, Бачка 

Паланка  

13. Народна библиотека „Др Душан Радић“, Врњачка 

Бања 

14. Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“, Инђија 

15. Народна библиотека „Његош“ Књажевац 

16. Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 

Краљево  

17. Народна библиотека Бор 

18. Народна библиотека Србије, Београд 

19. Народна библиотека Ужице 

20. Народна и универзитетска библиотека Иво Андрић, 

Приштина 

21. Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 

Београд 

2. Витезовић, 

Милован, 

(1944- ) 

Чарапе краља 

Петра 

45 1. Библиотека „Ержебет Јухас“, Бачка Топола 

2. Библиотека „Милован Глишић“, Љубовија 

3. Библиотека „Милутин Срећковић“,Смедеревска 

Паланка 

4. Библиотека „Петар Петровић Његош“, Зубин Поток 

5. Библиотека „Политика“, Крупањ 
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6. Библиотека „Радоје Домановић“, Топола 

7. Библиотека општине Лучани 

8. Градска библиотека „Божидар Кнежевић“, Уб 

9. Градска библиотека Вршац 

10. Дом културе „Грачаница“  

11. Дом културе „Свети Сава“, Исток 

12. Јавна библиотека „Сирмаи Карољ“, Темерин  

13. Јавна библиотека Дољевац 

14. Матична библиотека „Љубомир Ненадовић“, Ваљево 

15. Народна библиотека „14. новембар“, Бујановац 

16. Народна библиотека „Антоније Поповић“, 

Трговиште   

17. Народна библиотека „Влада Аксентијевић“, 

Обреновац 

18. Народна библиотека „Вук Караџић“, Бојник 

19. Народна библиотека „Душан Матић“, Ћуприја  

20. Народна библиотека „Његош“, Књажевац 

21. Народна библиотека „Радоје Домановић“, Лесковац 

22. Народна библиотека „Радоје Домановић“, 

Сурдулица  

23. Народна библиотека „Стојан Трумић“, Тител  

24. Народна библиотека Ариље 

25. Народна библиотека Бечеј 

26. Народна библиотека Житорађа 

27. Народна библиотека Мерошина 

28. Народна библиотека Нови Бечеј 

29. Народна библиотека Пирот 

30. Народна библиотека Пландиште 

31. Народна библиотека Пожега 

32. Народна библиотека Смедерево 

33. Општинска библиотека „Бранко Радичевић“, Лебане 

34. Општинска библиотека „Петар Петровић Његош“, 

Медвеђа  

35. Општинска народна библиотека „Вељко Петровић“, 

Жабаљ  

36. Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 

Београд 

3. Есенин, Сергей 

Александрович, 

(1895-1925) 

Мой Есенин 9 1. Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, 

Чачак 

2. Матична библиотека „Љубомир Ненадовић“, Ваљево 

3. Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, Стара 

Пазова 

4. Народна библиотека „Радоје Домановић“, Лесковац 

5. Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 

Краљево  

6. Народна библиотека Смедерево 

7. Општинска народна библиотека „Вељко Петровић“, 

Жабаљ 

8. Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 

Београд 

4. Хорват, Вера, 

(1954- ) 

Дунайские 

таблицы 

5 1. Библиотека „Др Вићентије Ракић“, Параћин 

2. Градска библиотека у Новом Саду 

3. Дом културе „Свети Сава“ Исток 

4. Народна библиотека Смедерево 

5. Динчић, Ниш у ратном 31 1. Библиотека града Београда - Одељење Библиотека 
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Александар, 

(1980- ) / 

Симовић, 

Бојана, (1978- ) 

дневнику 

министра 

војног 

деветсто 

петнаесте 

„Вук Караџић“, Звездара 

2. Библиотека града Београда - Одељење Библиотека 

„Вук Караџић“, Нови Београд  

3. Библиотека града Београда - Одељење Библиотека 

„Доситеј Обрадовић“, Београд 

4. Библиотека града Београда - Одељење Библиотека 

„Илија Гарашанин“, Гроцка 

5. Библиотека града Београда - одељење Библиотека 

„Лаза Костић“, Београд 

6. Библиотека града Београда - Одељење Библиотека 

„Миодраг Булатовић“, Београд 

7. Библиотека града Београда - Одељење Библиотека 

„Свети Сава“, Земун 

8. Библиотека „Браћа Настасијевић“, Горњи 

Милановац 

9. Библиотека „Др Вићентије Ракић“, Параћин 

10. Библиотека „Милован Глишић“, Љубовија 

11. Библиотека „Милутин Бојић“, Београд 

12. Библиотека „Милутин Срећковић“, Смедеревска 

Паланка 

13. Библиотека „Светислав Вуловић“, Ивањица 

14. Библиотека града Београда 

15. Библиотека Дома културе Ражањ 

16. Библиотека САНУ, Београд 

17. Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, 

Чачак  

18. Културни центар - Библиотека „Гордана 

Тодоровић“, Сврљиг 

19. Народна библиотека „Вук Караџић“ Бела Паланка  

20. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце 

21. Народна библиотека „Његош“, Књажевац 

22. Народна библиотека „Раде Драинац“, Прокупље  

23. Народна библиотека „Радоје Домановић“, 

Сурдулица  

24. Народна библиотека „Стеван Сремац“, Ниш 

25. Народна библиотека „Христо Ботев“, Босилеград 

26. Народна библиотека Бабушница 

27. Народна библиотека Србије, Београд 

28. Општинска библиотека „Бранко Радичевић“, Лебане 

29. Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 

Београд 

6. Ћопић, Бранко, 

(1915-1984) 

Доживљаји 

мачка Тоше 

74 1. Библиотека „Милован Глишић“, Љубовија 

2. Библиотека „Милутин Бојић“, Београд 

3. Библиотека „Милутин Срећковић“, Смедеревска 

Паланка 

4. Библиотека „Мухамед Абдагић“, Сјеница 

5. Библиотека „Радоје Домановић“, Велика Плана 

6. Библиотека Мали Иђош 

7. Библиотека САНУ, Београд 

8. Библиотека Центар за културу Кладово - за 

Библиобус 

9. Градска библиотека „Божидар Кнежевић“, Уб 

10. Градска библиотека „Љиг“ 

11. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

12. Дом културе „Свети Сава“ - Штрпце 
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13. Јавна библиотека „Сирмаи Карољ“, Темерин 

14. Јавна библиотека Дољевац 

15. Културни центар општине Беочин 

16. Матична библиотека „Љубомир Ненадовић“, Ваљево

  

17. Народна библиотека „Бранислав Нушић“, Нови 

Кнежевац 

18. Народна библиотека „Бранко Миљковић“, Гаџин 

Хан 

19. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Оџаци 

20. Народна библиотека „Вук Караџић“ Бач 

21. Народна библиотека „Вук Караџић“ Бела Паланка 

22. Народна библиотека „Вук Караџић“, Бојник  

23. Народна библиотека „Данило Киш“, Врбас  

24. Народна библиотека „Детко Петров“, Димитровград 

25. Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“, Инђија 

26. Народна библиотека „Др Милован Спасић“, Рековац 

27. Народна библиотека „Ђура Јакшић“, Петровац 

28. Народна библиотека „Јанко Веселиновић“, Богатић 

29. Народна Библиотека „Јанко Веселиновић“, Гњилане, 

Горње Кусце 

30. Народна библиотека „Јефимија“, Трстеник 

31. Народна библиотека „Јован Поповић“, Кикинда  

32. Народна библиотека „Раде Драинац“, Прокупље  

33. Народна библиотека „Радислав Никчевић“, Јагодина 

34. Народна библиотека „Радоје Домановић“, Лесковац 

35. Народна библиотека „Стеван Сремац“, Ниш 

36. Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 

Краљево  

37. Народна библиотека „Христо Ботев“, Босилеград 

38. Народна библиотека „Др Ејуп Мушовић”, Тутин  

39. Народна библиотека Александровац 

40. Народна библиотека Бабушница 

41. Народна библиотека Житорађа 

42. Народна библиотека Крушевац 

43. Народна библиотека Смедерево 

44. Народна библиотека Србобран 

45. Народна библиотека Ћићевац 

46. Ресавска библиотека, Свилајнац 

47. Фондација Задужбина Светог манастира Хиландара 

48. Центар за културне делатности, туризам и 

библиотекарство општине Владичин Хан  

7. Турилов, 

Анатолий 

Аркадьевич, 

(1951- ) 

Исследования 

по 

славянскому и 

сербскому 

средневековью 

11 1. Библиотека САНУ, Београд 

2. Народна библиотека Смедерево 

3. Народна библиотека Србије, Београд 

4. Универзитетска библиотека „Светозар 

Марковић“,Београд 

 

Ромски језик – изабрана 3 наслова 

Р. 

број 

Аутор Наслов Откупни 

тираж 

публикација 

Распоред слања публикација по библиотекама 

1. Михајловић, Да није ветра 15 1. Библиотека „Браћа Настасијевић“, Горњи 
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Биљана Милановац 

2. Библиотека „Др Вићентије Ракић“, Параћин 

3. Библиотека „Мухамед Абдагић“, Сјеница 

4. Градска библиотека „Карло Бијелицки“, Сомбор  

5. Градска библиотека Вршац 

6. Градска библиотека Панчево 

7. Народна библиотека „Вук Караџић“ Баточина 

8. Народна библиотека „Данило Киш“, Врбас 

9. Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, Стара 

Пазова 

10. Народна библиотека Бор 

11. Општинска библиотека „Вук Караџић“ Алибунар 

12. Општинска библиотека „Петар Петровић Његош“, 

Медвеђа 

2. Халити, 

Барјам,  (1955- 

) 

Penđapski sa 

izgovorom 

19 1. Библиотека „Др Вићентије Ракић“, Параћин 

2. Библиотека „Мухамед Абдагић“, Сјеница 

3. Библиотека Вуковог завичаја Лозноца 

4. Градска библиотека „Вук Караџић“, Косовска 

Митровица 

5. Градска библиотека Панчево 

6. Градска библиотека у Новом Саду 

7. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“ , 

Зрењанин 

8. Народна библиотека „Детко Петров“, Димитровград 

9. Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, Стара 

Пазова 

10. Народна библиотека „Његош“, Књажевац 

11. Народна библиотека „Осечина“ 

12. Народна библиотека „Радоје Домановић“, Лесковац 

13. Народна библиотека Бела Црква 

14. Народна библиотека Бор 

15. Народна библиотека Ужице 

16. Општинска народна библиотека „Вељко Петровић“, 

Жабаљ 

17. Установа јавна библиотека „Бора Станковић“, 

Врање 

3. Халити, 

Барјам,  (1955- 

) 

Hindu sa 

izgovorom 

17 1. Библиотека „Др Вићентије Ракић“, Параћин 

2. Библиотека „Мухамед Абдагић“, Сјеница 

3. Библиотека Вуковог завичаја Лозница 

4. Градска библиотека „Вук Караџић“, Косовска 

Митровица 

5. Градска библиотека Панчево 

6. Градска библиотека у Новом Саду 

7. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

8. Народна библиотека „Детко Петров“, Димитровград 

9. Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, Стара 

Пазова  

10. Народна библиотека „Његош“, Књажевац 

11. Народна библиотека „Радоје Домановић“, Лесковац 

12. Народна библиотека Бела Црква 

13. Народна библиотека Бор 

14. Народна библиотека Ужице 

15. Општинска народна библиотека „Вељко Петровић“, 

Жабаљ 

16. Установа јавна библиотека „Бора Станковић“, 
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Врање 

 

Словачки језик – изабрано 16 наслова 

Р. 

број 

Аутор Наслов Откупни 

тираж 

публикација 

Распоред слања публикација по библиотекама 

1. Церовић, 

Љубивоје, 

(1936-2015) 

Срби у 

Словачкој 

27 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 

2. Библиотека САНУ, Београд 

3. Градска библиотека „Атанасије Стојковић“, Рума 

4. Градска библиотека „Владислав Петковић Дис, 

Чачак  

5. Градска библиотека „Карло Бијелицки“, Сомбор 

6. Градска библиотека Прибој 

7. Дом културе „Свети Сава“ Исток 

8. Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, Стара 

Пазова 

9. Народна библиотека „Радоје Домановић“, Лесковац 

10. Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 

Краљево 

11. Народна библиотека Лајковац 

12. Општинска библиотека Ковачица 

13. Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 

Београд 

2. Danková, 

Ĺudmila, 

(1924-2004) 

Kuchárka 15 1. Библиотека „Штефан Хомола“, Бачки Петровац 

2. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

3. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Оџаци  

4. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце 

5. Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, Стара 

Пазова  

6. Народна библиотека Србије, Београд 

7. Општинска библиотека „Вук Караџић“ Алибунар  

8. Општинска библиотека Ковачица 

3. Malková, Anna, 

(1959- ) 

Lekvárový 

chlebík 

18 1. Библиотека „Штефан Хомола“, Бачки Петровац 

2. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

3. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Оџаци 

4. Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, Стара 

Пазова  

5. Народна библиотека Србије, Београд 

6. Општинска библиотека „Вук Караџић“ Алибунар  

7. Општинска библиотека Ковачица 

4. Rezník, 

Jaroslav, (1942- 

) 

Múdrosť 

jesenného lístia 

18 1. Библиотека „Штефан Хомола“, Бачки Петровац 

2. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

3. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Оџаци  

4. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце 

5. Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, Стара 

Пазова  
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6. Народна библиотека Србије, Београд 

7. Општинска библиотека „Вук Караџић“ Алибунар  

5. Miklovic, 

Jaroslav 

Súpisné listiny 

Petrovca 

7 1. Библиотека „Штефан Хомола“, Бачки Петровац 

2. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

3. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Оџаци  

4. Народна библиотека Србије, Београд 

5. Општинска библиотека „Вук Караџић“ Алибунар 

6. Čáni, Ladislav, 

(1961- ) 

Izba, o ktorej 

dom mlčí 

28 1. Библиотека „Штефан Хомола“, Бачки Петровац 

2. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

3. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Оџаци  

4. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце 

5. Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, Стара 

Пазова 

6. Народна библиотека Србије, Београд 

7. Општинска библиотека „Вук Караџић“ Алибунар 

7. Benková, Viera, 

(1939- ) / 

Farkašová, 

Etela, (1943- ) 

Zbližovanie, 

dvojrozhovory : 

rozhovory s 

osobnosťami 

slovenskej 

literatúry z 

Dolnej zeme a 

Slovenska 

17 1. Библиотека „Штефан Хомола“, Бачки Петровац 

2. Градска библиотека у Новом Саду 

3. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

4. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце 

5. Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, Стара 

Пазова 

6. Народна библиотека Србије, Београд 

7. Општинска библиотека „Вук Караџић“ Алибунар 

8. Општинска библиотека Ковачица 

8.  Svadobné vinše 

Slovákov na 

Dolnej zemi 

16 1. Библиотека „Штефан Хомола“, Бачки Петровац 

2. Библиотека САНУ, Београд 

3. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

4. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Оџаци  

5. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце 

6. Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, Стара 

Пазова 

7. Народна библиотека Србије, Београд 

8. Општинска библиотека „Вук Караџић“ Алибунар  

9. Benková, Viera, 

(1939- ) 

Studňa a voda 18 1. Библиотека „Штефан Хомола“, Бачки Петровац 

2. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 

3. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Оџаци 

4. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце 

5. Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, Стара 

Пазова  

6. Народна библиотека Србије, Београд 

7. Општинска библиотека „Вук Караџић“ Алибунар  

10. Rohoň, Juraj, Óda 12 1. Библиотека „Штефан Хомола“, Бачки Петровац 
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(1773-1831) 2. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин  

3. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Оџаци 

4. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце  

5. Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, Стара 

Пазова  

6. Народна библиотека Србије, Београд 

7. Општинска библиотека „Вук Караџић“ Алибунар 

11.  Poézia 

vojvodinských 

Slovákov: (od 

18. do 20. 

storočia) 

9 1. Библиотека „Штефан Хомола“, Бачки Петровац 

2. Библиотека САНУ, Београд 

3. Градска библиотека у Новом Саду 

4. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин  

5. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Оџаци  

6. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце  

7. Народна библиотека Србије, Београд 

12. Labáth, Ján, 

(1926- ) 

Zásvity v čase: 

prierez lyrikou 

13 1. Библиотека „Штефан Хомола“, Бачки Петровац 

2. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин  

3. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Оџаци  

4. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце  

5. Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, Стара 

Пазова  

6. Народна библиотека Србије, Београд 

7. Општинска библиотека „Вук Караџић“ Алибунар  

13. Myjavcová, 

Mária, (1934- ) 

O slovensko-

srbskom 

bilingvizme vo 

Vojvodine 

16 1. Библиотека „Штефан Хомола“, Бачки Петровац 

2. Библиотека САНУ, Београд 

3. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин  

4. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Оџаци  

5. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце  

6. Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, Стара 

Пазова  

7. Народна библиотека Србије, Београд 

8. Општинска библиотека „Вук Караџић“ Алибунар 

14. Čížiková, 

Zuzana, (1971- 

) 

Rozhovory 13 1. Библиотека „Штефан Хомола“, Бачки Петровац 

2. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин  

3. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Оџаци  

4. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце  

5. Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, Стара 

Пазова  

6. Народна библиотека Србије, Београд 

7. Општинска библиотека „Вук Караџић“ Алибунар 

15. Svetlík, Adam, 

(1961- ) 

Premeny 

literárnej kritiky 

vojvodinských 

18 1. Библиотека „Штефан Хомола“, Бачки Петровац 

2. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин  
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Slovákov 3. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Оџаци 

4. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце  

5. Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, Стара 

Пазова  

6. Народна библиотека Србије, Београд 

7. Општинска библиотека „Вук Караџић“ Алибунар 

16. Gubová 

Červená, 

Gabriela 

Slováci v 

Král'ovstve 

Srbov, 

Chorvátov a 

Slovincov: 

1918-1929 

18 1. Библиотека „Штефан Хомола“, Бачки Петровац 

2. Библиотека САНУ, Београд 

3. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин  

4. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Оџаци  

5. Народна библиотека „Десанка Максимовић“, 

Власотинце  

6. Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, Стара 

Пазова  

7. Народна библиотека Србије, Београд 

8. Општинска библиотека „Вук Караџић“ Алибунар  

 

На конкурс Министарства културе и информисања за 2016. годину аплицирала је Хрватска ријеч са својим издањем. 

Одобрено је укупно 20.000,00 динара, што укључује вредност поручених књига и поштанске трошкове слања. 

Ради подстицања набавке књига на језику националне мањине из области савременог стваралаштва НИУ 

Македонски информативни и издавачки центар, који има респектабилно издаваштво и по броју и по квалитету 

наслова, редовно учествује на конкурсима откупа, односно понуде и набавке књига на језицима националних 

мањина, међутим, и даље без већег интересовања надлежних институција за ове наслове, запажа Национални савет 

македонске националне мањине.  

Уз помоћ страног донатора Национални савет немачке националне мањине обезбедио је књигу професора др Тибора 

Варадија, издање на намачком језику, у 20 примерака које су поклонили: Градској библиотеци у Суботици, Градском 

музеју у Суботици, Музеју Војводине, библиотекама у Кикинди и Сомбору. Такође Национални савет дао је 

мишљење библиотекама када се набављале наслове на немачком језику. 

Национални савет словачке националне мањине редовно, тј. сваке године откупљује најновија издања на словачком 

језику Словачког издавачког центра из Бачког Петровца. ОПткупљене књиге су намењене библиотекама од посебног 

значаја за словачку националну мањину, и то: Библиотека Штефан Хомола у Бачком Петровцу, Библиотека Доситеј 

Обрадовић у Старој Пазови и Општинска библиотека у Ковачици. Национални савет словачке националне мањине 

обезбеђује књиге и за библиотеке школа у којима се настава одвија и на словачком језику. 

2017/1 

Конкурс за откуп публикација за 2017. годину био је отворен од 6. фебруара до 10. 

марта 2017. године. У циљу добијања егзактнијих података у вези са реализацијом 

активности предвиђених Акционим планом за спровођење права националних мањина, 

Министарство културе и информисања је још једном извршило корекције постојећих 

пријавних формулара. Наиме, формулар за пријаву на Конкурс за суфинансирање 

издавања капиталних и вредних дела из домаће и преводне књижевности измењен је 

тако што је додато питање у вези са језиком са ког се преводи дело понуђено на 

конкурсу. Слично је урађено и са обрасцем за пријаву на Конкурс за откуп публикација 

за библиотеке, који је допуњен питањем у вези са језиком са којег је дело које је 
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понуђено за откуп евентуално преведено. 

У посматраном периоду је расписан конкурс Покрајинског секретаријата за културу, 

јавно информисање и односе с верским заједницама за финансирање/суфинансирање 

набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП 

Војводини у 2017. години, а Национални савет мађарске националне мањине је 

подстицао конкурисање од стране јавних библиотека чији је савет оснивач, као и које 

су проглашене за установе од посебног значаја за очување културне посебности 

мађарске националне мањине. 

Национални савет мађарске националне мањине је због неадекватне понуде књига из 

области савременог стваралаштва на мађарском језику у издању домаћих издавача на 

конкурсима министарства и покрајинског секретаријата, у сарадњи са Републиком 

Мађарском, водио преговоре о расписивању конкурса за библиотеке ради набавке ове 

врсте књига из Мађарске, у издању издавача из Мађарске. Већина припремних радњи 

пред расписивање конкурса обављено је у посматраном периоду, док сам конкурс још 

није расписан. Вредност конкурса је 11.000.000,00 форинти (око 4.400.000,00 динара) 

Национални савет немачке националне мањине има добру сарадњу са Градском 

библиотеком у Суботици где је планирана израда мале немачке библиотеке.  

 

АКТИВНОСТ: 3.12. Стручно усавршавање новинара и других медијских 

професионалаца у циљу унапређења медијског извештавања о мањинским 

питањима и подстицања уравнотеженог и објективног извештавања. 

РОК: Континуирано, почев од I квартала 2017. године 

СТАТУС: Активност је делимично релизована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Удружења новинара  

 Организације цивилног друштва 

 Национални савети националних мањина  

 

ИЗВЕШТАЈ: 

2017/1 

Национални савет немачке националне мањине континуирано помаже стручном 

усавршавању младих новинара у циљу унапређивања медијског извештавања. Два 

млада новинара, које је предложила РТВ Војводина савет је послао у Берлин на стручно 

усавршавање у циљу квалитетног емитовања немачког радио и ТВ програма на РТВ-у.  

Национални савет румунске националне мањине започео је припреме за едукацију 

младих новинара уз помоћ Амбасаде Румуније у Београду. 
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АКТИВНОСТ: 3.13. Спровођење анализе трошкова потенцијалног увођења 

превода програма на језицима националних мањина на српски језик у циљу 

унапређења приступа свих грађана медијским садржајима на језицима 

националних мањина, укључујући: 

-посебне области/теме 

-одрживост 

-добробит друштвене интеграције и развој мулти-културалног друштва у целини. 

РОК: Почев од I квартала 2017. године  

СТАТУС: Извештај надлежне институције не садржи податке о спровођењу 

активности. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Радио телевизија Србије  

 Радио телевизија Војводине  

 

ИЗВЕШТАЈ: 

2017/1 

Нема података 
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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: 
2016/1-2  

Упоредно-правна анализа о црквама и верским заједницама је спроведена, извор Извештај АП 2317. 

2016/3-4  

У оквиру Министарства правде Владе Републике Србије благовремено је урађена стручна Упоредноправна анализа 

прописа о правном положају и поступку регистрације цркава и верских заједница у државама чланицама ЕУ из 

окружења, којом су обухваћене републике Словенија, Хрватска, Мађарска, Румунија, Бугарска и Грчка, а са циљем 

идентификације примера позитивне праксе у области заштите колективног аспекта слободе вероисповести и њихове 

имплементације у српском законодавству, у оквиру процеса приступања Европској унији. 

 

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: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Управа за сарадњу са црквама и верским заједницама 

 Влада 

 Народна скупштина 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/3-4  

Након Извештаја Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама за I и II квартал 2016. године у оквиру кога је 

указано на начелни проблем неканонског деловања Румунске православне цркве (РПЦ) у Источној Србији (Тимочкој 

крајини), и на афирмативну тезу да исти може бити решен једино у оквиру међуцрквеног дијалога Српске 

православне (СПЦ) и Румунске православне цркве (РПЦ), Извештај за III и IV квартал 2016. године Управе наводи 

                                                      
17 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
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практична питања и степен реализованих препорука везаних за богослужење на језицима националних мањина 

(видети активност 4.3). 

Поред тога, Управа назначава да се у Епархији врањској СПЦ, по благослову надлежног архијереја, редовно врше 

богослужења и на бугарском језику у многим местима, у којима за то постоје захтеви, попут Босилеграда, Доње и 

Горње Љубате, Рајичиноваца, Бреснице, Бистре, Бистрог извора, итд. Свим црквеним службама у овој Епархији 

руководе аутохтони свештеници који, у зависности од локалних потреба, врше богосложења и на црквенословенском 

и српском језику.  

2017/1 

У Извештају Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама за III и IV квартал 

2016. године посебна пажња била је посвећена практичном питању и степену 

реализованих препорука везаних за богослужење на језицима националних мањина, уз 

истицање чињенице да се у Епархијама Српске православне цркве (СПЦ), попут 

Врањске, Тимочке и Браничевске, као и Епархије Румунске православне цркве (РПЦ) 

„Дакиа Феликс“ са седиштем у Вршцу, у парохијама у којима за то постоји реална 

потреба, богослужења врше и на језицима националних мањина, бугарском (10-ак 

парохија са аутохтоним свештеницима), румунском (39 парохија у Банату са 27 

свештеника Румуна) и влашком (делови Литургије у Тимочкој епархији). Дакле, 

предложене мере Акционим планом везане за богослужење на језицима националних 

мањина континуирано се реализују, и њихово евентуално проширивање може бити 

само последица појаве нових и реалних потреба на терену, а на основама смерница 

утврђених у оквиру међуцрквеног дијалога (превасходно СПЦ и РПЦ), потврђених 

радом Комисије Синода СПЦ, која стручно разматра ово питање. Горући проблем 

остаје неканонско деловање РПЦ на подручју Браничевске и Тимочке епархије СПЦ 

(упади и богослужења нелегалних 9-12 свештеника), које за превасходни циљ има 

румунизацију влашког живља у овим крајевима. Оно ће, уколико не престане, умногоме 

наставити да оптерећује не само међуцрквене односе (двостране и Свеправославне), већ 

засигурно и међудржавне односе Србије и Румуније у контексту процеса европских 

интеграција.  

 

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: 
2016/1-2  

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 
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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. 

2016/3-4  

На територији легалне црквене организације Епархије Румунске православне цркве Дакиа Феликс, са седиштем у 

Вршцу, редовно се врше богослужења на румунском језику, у 39 (тридесет девет) места, од стране укупно 27 

(двадесет седам) румунских свештеника (од којих су три држављани Румуније). Као примере Управа за сарадњу са 

црквама и верским заједницама наводи Вршац, Панчево, Мраморак, Велики и Мали Торак, Белу Цркву, Јанков мост, 

Уздину, Стражу, Орешац, Ковин, Николинце, Омољицу, Јабуку, Глогоњу, Делиблат, Средиште, Марковац (у овом 

месту постоји и румунска гркокатоличка парохија са службом на румунском језику), Гребенцу, Влајковицу, 

Маргиту, итд. (Карта са свим местима налази се у прилогу Извештаја)  

Суштина проблема остаје везана за делове епархија тимочке и браничевске СПЦ, у којима живи изразито мали број 

румунских верника, неравномерно распоређених (по резултатима последњег пописа становништва има их између две 

и три хиљаде). У овим подручјима највећим делом живе Власи (нешто преко 35 хиљада), чији процес 

стандардизације језика још увек траје. По провереним информацијама у Тимочкој епархији СПЦ, постоји благослов 

и смерница надлежног епископа да се у појединим местима, у којима то траже локални верници, делови Литургије 

(„Оче Наш“ и различита појања) изговарају на влашком језику. У том смислу 9 (девет) свештеника Влаха из СПЦ 

увелико делује на овом подручју. Упркос јасним резервама и противљењу верника Влаха према неканонском 

деловању и намерама организације Протопрезвитеријат приобалне Дакије, њених 9 (девет) свештеника наставља 

нелегално да делује у овим крајевима. То је начелне односе Српске православне и Румунске православне цркве 

довело скоро то тачке прекида. 

Такође, питање богослужења на језицима националних мањина у својим епархијама већ дуже време разматра и 

Стручна комисија Синода СПЦ, без чије одлуке (уз претходно превазилажење поменутог начелног међуцрквеног 

спора) није могуће очекивати пуну реализацију свих мера предвиђених Акционим планом које се тичу вршења 

богослужења на језицима националних мањина. На крају, Управа истиче да у разматрању и вредновању читаве 

проблематике треба увек поћи и од уставне чињенице, по којој су у Републици Србији држава и црква одвојене, те 

надлежни државни органи, изузев у саветодавном смислу, не би требало да се мешају у поједина искључиво црквена 

питања, што Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама Министарства правде у континуитету и чини. 
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2017/1 

У I кварталу 2017. године Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама, у 

оквиру својих надлежности, интензивирала је активности које за циљ имају унапређење 

међуцрквеног дијалога Српске и Румунске православне цркве, односно стварање 

претпоставки за отклањање узрока читавог проблема, па тиме и његовог решења. 

Управа је предложила Влади Републике Србије формирање заједничке мешовите 

комисије влада Србије и Румуније и православних цркава Србије и Румуније, у оквиру 

које би се непосредно и на највишем нивоу размотрила најважнија питања - неканонско 

деловање Румунске православне цркве у Источној Србији, одузимање објекта Српске 

православне цркве Макрин дом у Темишвару од стране румунске државе, статус објекта 

Даница у Вршцу, као и враћање остале, раније одузете имовине (у Србији и у 

Румунији). 
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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: 
2016/1-2  

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: 
2016/1-2  

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, Београду, Пироту, Златибору, 

Новом Саду и Суботици по једна обука и Београду две обуке). Овим обукама присуствовало је укупно 335 матичара 

и заменика матичара. 
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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: 
2016/1-2  

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. 

2016/3-4  

Укупан број наложених мера које се односе само на упис личног имена припадника националне мањине у матичне 

књиге на писму националне мањине је 39 (тридесет девет) а укупан број реализованих мера је 31 (тридесет један). 

Управни инспекторат Министарства за државну управу и локалну самоуправу напомиње да рокови за извршење 

наложених мера још увек теку. 

2017/1 

У извештајном периоду укупан број наложених мера које се односе само на упис 

личног имена припадника националне мањине у матичне књиге на писму националне 

мањине је 4 (четири), а укупан број реализованих мера је 4 (четири). 

Управни инспекторат Министарства за државну управу и локалну самоуправу 

напомиње да рокови за извршење наложених мера још увек теку. 

 

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 
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 АПВ – Покрајински секретаријат за финансије 

 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине – националне заједнице 

 Јединице локалне самоуправе 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

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: 

- 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 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. 
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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.  

2016/3-4  

Покрајински секретаријат за финансије је у склопу активности које прате буџетски циклус, односно припрему буџета 

Аутономне Покрајине Војводине за 2017. годину, приликом одређивања лимита, односно оквира средстава за 

припрему финансијских планова корисника буџетских средстава за наредну буџетску годину, поштовао као један од 

приоритета у расподели средстава и спровођење јавне политике која се односи на развој вишејезичности на 

територији АП Војводине. Такође, приликом буџетирања водило се рачуна о показатељу резултата дефинисаним 

Акционим планом. Наведено је нашло свој израз у распореду средстава који је одобрен Покрајинском скупштинском 

одлуком о Буџету АП Војводине за 2017. годину, која је усвојена 20. децембра 2016. године, којом је у оквиру 

Програма 1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, програмска активност (број: 

10011005) под називом: Развој вишејезичности на територији Аутономне Покрајине Војводине планирано 

11.110.000,00 динара, што је за 63,47% више него што је било планирано покрајинским буџетом за 2016. годину за 

ову програмску активност.  

И у III и IV кварталу 2016. године вршена је континуирана исплата средстава додељених на основу спроведеног 

Конкурса за дотације организацијама етничких заједница у АП Војводини у 2016. години. Од планираних 

9.552.151,10 динара, исплаћно је укупно 9.442.151,10 динара. Износ од 110.000,00 динара није исплаћен због 

немогућности корисника средстава да благовремено изврши отварање посебног наменског рачуна код Управе за 

трезор, који је неопходан за реализацију исплате. 

Такође, извршена је континуирана исплата средстава додељених на основу спроведеног Конкурса за суфинансирање 

пројеката усмерених на реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за наставак Декаде инклузије 

Рома у 2016. години. Износ од укупно 675.000,00 динара, планиран по Конкурсу, исплаћен је у потпуности. 

Извршена је и континуирана исплата средстава додељених на основу спроведеног Конкурса за суфинансирање 

пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини у 2016. години. Износ од укупно 

13.300.000,00 динара планиран Конкурсом исплаћен је, исто тако, у потпуности. 

2017/1 

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

националне заједнице је 6. фебруара 2017. године расписао 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 
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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. 

Целокупни буџет Конкурса је 9.500.000,00 динара, а рок за подношење пријава 3. март 

2017. године. 

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. 

На Конкурс је поднето укупно 105 пријава, од којих две нису узете у разматрање јер се 

нису односиле на конкурсом предвиђене намене, а пет 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. Средства су додељена 

на основу 88 пријава које је поднело 85 апликаната. 

 

АКТИВНОСТ: 5.5. Подстицање на флексибилну примену увођења мањинских 

језика у службену употребу у подручјима где традиционално живе националне 

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: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Јединице локалне самоуправе – Савети за међунационалне односе 

ИЗВЕШТАЈ: 
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2017/1 

Службени лист општине Србобран преводи се на језик националне мањине –мађарски, 

као језик мањине који је највише заступљен у општини Србобран и за те намене у 2017. 

години издвојено је 561.000,00 динара.  

У граду Суботица су од 1991. године у равноправној употреби српски, хрватски и 

мађарски језик са својим писмима. 

Статутом,општине Медвеђа регулисана је у овој општини и употреба албанског језика 

и писма. Буџетом општине Медвеђа предвиђена су средства у износу од 400.000,00 

динара за Национални савет албанске националне мањине, а у првом кварталу 2017. 

године Савету су пренета средства у износу од 200.000,00 динара. 

На територији општине Беочин, у месту Луг у службеној употреби је и словачки језик и 

латинично писмо, при чему је у потпуности испоштован члан. 11. став 3. Закона о 

службеној употреби језика и писама. Грађани су упознати са правом на употребу 

словачког језика и писма. У буџету општине се у континуитету обезбеђују средства за 

ове намене. Савет за међунационалне односе општине Беочин иницирао учешће 

општине Беочин на конкурсима за одобравање средстава за постављање двојезичних 

табли у насељеном месту Луг. 

 

АКТИВНОСТ: 5.6. Измене и допуне Закона о заштити права и слобода 

националних мањина односно Закона о службеној употреби језика и писама у 

циљу да се у појединим насељеним местима на територији јединица локалне 

самоуправе у којима није у службеној употреби одређени језик националне 

мањине омогући исписивање топографских ознака и осталих ознака на 

језику/говору националне мањине ако проценат припадника те националне 

мањине у укупном броју становника на територији појединог насељеног места 

достиже 15% према резултатима последњег пописа становништва. 

РОК: I квартал 2017. године. 

СТАТУС: Активност је готово у потпуности реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Републички секретаријат за законодавство 

 Министарство надлежно за послове државне управе и локалне 

самоуправе 

 Представници националних савета националних мањина 

ИЗВЕШТАЈ: 

2017/1 

Министарство државне управе и локалне самоуправе припремило је Нацрт закона о 

изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина који је 
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упућен у даљу пословничку процедуру, ради прибављања мишљења Европске 

комисије, надлежних министарстава и других органа државне управе.  

 

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: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Јединице локалне самоуправе 

 Органи јавне власти 

 Савети за међунационалне односе 

ИЗВЕШТАЈ 

2017/1 

У општини Беочин је у континуитету обезбеђено обавештавање грађана о употреби 

словачког језика, пре свега од стране запослених у органима управе и шефа месне 

канцеларије, а када је реч о ромском језику, од стране општинског ромског 

координатора. 

У општини Пландиште у месним заједницама са већински мађарским, словачким и 

румунским становништвом раде матичари који говоре поменуте језике. 

Органи локалне самоуправе у Србобрану обавештавају странку о праву на употребу 

језика и писма националне мањине непосредним контактом при обраћању странке, док 

је обавештавање на огласној табли о праву на употребу језика и писма националне 

мањине започето у јануару 2017. године. 

У обраћању органима града Суботице, који се најпре остварују у Услужном центру у 

оквиру Службе за општу управу и заједничке послове Секретаријата за општу управу и 

заједничке послове, странке се поучавају о праву да се органима обрате на језику 

националне мањине, те да мањински језик користе у поступку. Странке могу да траже 

да се управни, односно вануправни акт донесе на језику националне мањине, тј. да им 

се изда такво уверење или потврда. Сви обрасци и обавештења која се истичу на 

огласну таблу и која се објављују путем медија дају се и на језицима националних 

мањина који су у употреби, у складу са Статутом града Суботице. 
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У Зрењанину о остваривању права на употребу мањинских језика припадници 

националних мањина континуирано се информишу путем обавештења истакнутих на 

огласној табли Градске управе и у директном контакту са запосленима који их 

обавештавају о праву на употребу језика националне мањине. Ово се посебно односи на 

обавештавање припадника националних мањина о поступку и начину уписа личног 

имена припадника националне мањине у матичне књиге, издавању двојезичних извода 

из матичних књига, подношењу захтева за издавање извода из матичних књига и 

захтева за остваривање права на дечји додатак на обрасцима на језицима мањина. 

 

АКТИВНОСТ: 5.8. Омогућавање снимања судских поступака у складу са 

Акционим планом за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа како 

би се припадници националних мањина мотивисали да траже вођење поступака 

на језицима националних мањина који су у службеној употреби.  

- веза са АП ПГ 23 активност 1.3.6.1.  

РОК: Измена закона - IV квартал 2016. године  

 Примена: Квартално извештавање о утицају законских измена: почев од I 

квартала 2017. године 

СТАТУС: Активност је делимично реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове правосуђа 

 Врховни касациони суд 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/3-4  

Министарство правде основало је радну групу за израду измена Закона о парничном поступку и ангажован је спољни 

стручњак преко ЈЕР пројекта. 

Министарство правде САД, у сарадњи са Амбасадом Краљевине Холандије у Србији, донирало је опрему за 

дигитално-тонско снимање, кроз пилот-пројекат који ће обухватити 18 кривичних судница у четири виша суда: у 

Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу.  

У оквиру наведеног пројекта Вишем суду у Новом Саду донирана је опрема за дигитално-тонско снимање за три 

кривичне суднице. За пуну имплементацију пројекта преостало је да се спроведу следеће активности: 

1) Припрема оперативних процедура рада за коришћење дигиталног аудио-система за снимање суђења;  

2) Организација процеса консултација са релевантним институцијама (Врховни касациони суд, Министарство 

правде, Тужилаштво за организовани криминал, Адвокатска комора Србије) у циљу хармонизације 

процедуре рада; 

3) Организација обуке са релевантним циљним групама и упознавање са процедурама рада за коришћење 

дигиталног аудио-система за снимање суђења;  

4) Припрема корисничких и других упутстава, материјала за обуку и њихово штампање; 

5) Анализа релеватног правног оквира и предлози за његову измену који се односе на употребу дигиталног 

система за тонско снимање суђења. 

Након завршетка свих наведених активности планирано је да се опрема стави у функцију у судницама ових судова у 

којима се воде кривични поступци. 

Тренутно, опрему за тонско снимање суђења има шест судова, независно од наведеног пројекта, од чега четири виша 
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суда (у Београду, Крагујевцу, Новом Саду и у Нишу) и два основна суда (у Сенти и Лесковцу). И поред постојања 

опреме за тонско снимање, Виши суд у Нишу је не користи, услед недостатка софтвера. 

У погледу судских поступака који се воде на језицима националних мањина, ради припреме извештаја за III и IV 

квартал 2016. године, Врховни касациони суд затражио је податке о свим првостепеним поступцима који се воде 

пред вишим, привредним, основним и прекршајним судовима Републике Србије, у складу са Обрасцем 107 Судског 

пословника. 

Од 26 виших судова, поступци на језицима националних мањина воде се пред четири виша суда, и то: 

1) Виши суд у Неготину води шест поступака на румунском језику, пет кривичних и један поступак према 

малолетном учиниоцу кривичног дела; 

2) Виши суду у Суботици води два кривична поступка на мађарском језику; 

3) Виши суд у Новом Пазару води пет поступака на босанском језику, од којих четири грађанска и један 

кривични; 

4) Виши суд у Прокупљу води један поступак на албанском језику, и то кривични. 

Пред привредним судовима нема поступака који се воде на језицима националних мањина. 

Од 67 основних судова, поступци на језицима националних мањина воде се пред пет основних судова, и то: 

1. Основни суд у Новом Саду води четири грађанска поступка на мађарском језику; 

2. Основни суд у Шапцу води један кривични поступак на мађарском језику; 

3. Основни суд у Смедереву води један кривични поступак на албанском; 

4. Основни суд у Новом Пазару води дванаест поступака на босанском језику, од чега десет кривичних и два 

грађанска; 

5. Основни суд у Прибоју води један кривични поступак на босанском језику. 

Од 44 прекршајних судова, поступци на језицима националних мањина воде се пред седам прекршајних судова: 

5) Прекршајни суд у Бачкој Паланци води пет поступака на словачком језику; 

6) Прекршајни суд у Сенти води три поступка на мађарском језику; 

7) Прекршајни суд у Зрењанину води два поступка на мађарском језику; 

8) Прекршајни суд у Пријепољу води девет поступака на босанском језику; 

9) Прекршајни суд у Бечеју води седам поступака на мађарском језику; 

10) Прекршајни суд у Новом Пазару води пет поступака на босанском језику; 

11) Прекршајни суд у Сјеници води три поступка на босанском језику. 

2017/1 

Стање непромењено. 

 

АКТИВНОСТ: 5.9. Обезбеђивање функције превођења у јединицама локалне 

самоуправе за језике националних мањина који су у службеној употреби по 

територијалном принципу (за територију једне ЈЛС или више повезаних ЈЛС). 

РОК: Континуирано, почев од I квартала 2017. године.  

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за локалну самоуправу 

 Јединице локалне самоуправе 

 Електронска управа 
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 Национални савети националних мањина 

ИЗВЕШТАЈ: 

2017/1 

У општини Беочин је обезбеђено превођење на словачки језик у месној канцеларији 

Луг. 

Службени лист општине Србобран преводи се на мађарски, као језик мањине која је 

највише заступљена у општини Србобран. 

У оквиру Градске управе Града Суботице ради преводилачка служба, путем које се сва 

обавештења која се истичу на огласним таблама и која се објављују у медијима преводе 

на језике националних мањина који су у употреби у складу са Статутом града. Такође, 

Служба за скупштинске послове врши превођење скупштинског материјала и 

службених листова града Суботице, како на мађарски тако и на хрватски језик. 

Преводиоци који су у оквиру Службе задужени за послове превода на хрватски, 

односно мађарски језик, врше превођење са српског на хрватски и мађарски језик свих 

материјала (решења, одлука, закључака, извештаја, анализа, информација, записника) 

који се разматрају на седници Скупштине града, али и службених листова града 

Суботице. Осим тога, на хрватски и мађарски језик преводе се и сви потребни дописи и 

акти, као што су различита решења, обавештења, дописи, обрасци, уговори, споразуми, 

конкурсне пријаве за потребе осталих служби Градске управе, а материјали се по 

налогу шефова служби преузимају у штампаној или електронској форми. 

Након покретања новог градског сајта и Медија центра Градске управе, на хрватски и 

мађарски језик у Суботици се преводе најаве, информације и све вести на споменутој 

презентацији града Суботице, односно уз сајт Скупштине града Суботице. Врши се и 

лекторисање материјала Скупштине и текстова за потребе Градске управе. Појединим 

службама, органима и организацијама Градске управе пружа се помоћ у коришћењу 

појединих термина на хрватском и мађарском језику, односно пружа се помоћ у 

комуникацији са странкама у виду писменог и усменог превода. Врше се такође и други 

послови по налогу секретара Скупштине града. 

Осим тога, у Суботици се врши и симултани превод седница Скупштине града са 

мађарског на српски језик. За потребе Кабинета градоначелника врши се превод 

преписке на мађарском језику, односно усмени (консекутивни) превод на 

протоколарним сусретима и састанцима на мађарски и српски језик. Такође се преводе 

уговори и споразуми склопљени са мађарским и хрватским партнерским градовима. 

У оквиру Службе у Суботици тренутно раде три службена преводиоца, од тога два за 

мађарски (запослени од 2003. и 2007. године) и један за хрватски језик (запослен од 

2007. године). 

У Зрењанину послови превођења на/са језика националних мањина уређени су 

Правилником о организацији и систематизацији радних места у Градској управи. Један 
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од услова за заснивање радног односа на место матичара у месним канцеларијама у 

насељеним местима у којима живе припадници националних мањина јесте и знање 

језика националне мањине /мањина. У пракси, у пет насељених места раде матичари 

који говоре мањинске језике, и то у Арадцу - словачки језик, у Белом Блату - словачки и 

мађарски језик, у Михајлову - мађарски језик, у Лукином Селу - мађарски језик, у 

Јанковом Мосту - румунски језик, и у Ечкој - румунски језик. Послове превођења са/на 

језике националних мањина у Градској управи Зрењанина обављају запослени који 

имају одговарајуће стручно знање језика и обављају послове из области личних стања 

грађана, односно права националних мањина и етничких група. 

Град Сомбор је навео да се по потреби ангажују лица за превођење на језике 

националних мањина путем уговора о делу. 

АКТИВНОСТ: 5.10. Обезбеђивање електронских информација, услуга и 

докумената на Порталу еУправа на језицима националних мањина у јединицама 

самоуправе где су ти језици у службеној управи. 

РОК: Континуирано, почев од I квартала 2017. године.  

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Дирекција за електронску управу 

 

ИЗВЕШТАЈ: 

2017/1 

Портал еУправа објављен је на адреси www.euprava.gov.rs 2010. године, од када органи 

државне управе и јединице локалне самоуправе објављују своје електронске услуге. У 

току 2011. године извршено је превођење информација и најчешће коришћених услуга 

локалних самоуправа на званичне језике националних мањина. Садржаји и услуге су 

преведени на пет језика националних мањина и енглески. Језици националних мањина 

који су заступљени су мађарски, русински, словачки, хрватски и румунски. На овим 

језицима су доступне странице Портала за пријаву корисника, страница за избор 

електронске услуге, део упутства за коришћење, навигација и неке вести. Три јединице 

локалне самоуправе у којима су језици националних мањина у службеној употреби, 

објавиле су по две електронске услуге на језицима националних мањина. То су услуге 

издавања извода из матичних књига. Као део тих услуга, на Порталу су доступни и 

обрасци за подношење захтева на језицима мањина.  

 

АКТИВНОСТ: 5.11. Анализа нормативног оквира којим се регулише службена 

употреба језика и писама у судским и управним поступцима у циљу омогућавања 

шире употребе језика и писама националних мањина. 

РОК: I квартал 2017.  

СТАТУС: Активност је делимично реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове правде 

http://www.euprava.gov.rs/
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 Министарство надлежно за послове државне управе 

 Републички секретаријат за законодавство 

 Покрајински секретаријат 

 

ИЗВЕШТАЈ: 

2017/1 

Представници Министарства правде су активно учествовали у планирању компоненте 

пројекта Савета Европе (ТАПА) која се посебно фокусира на унапређење права 

националних мањина кроз сарадњу државних органа. Кроз ТАПА пројекат биће 

спроведена анализа нормативног оквира којим се регулише службена употреба језика и 

писама у судским и управним поступцима у циљу омогућавања шире употребе језика и 

писама националних мањина. У сарадњи са Саветом Европе предвиђено је да ће на 

анализи радити заједно међународни и домаћи експерти.  

Истовремено, кроз ЈЕП пројекат, врши се припрема оперативних процедура рада за 

коришћење дигиталног аудио-система за снимање суђења, у циљу омогућавања 

снимања судских поступака, чиме би се припадници националних мањина мотивисали 

да траже вођење поступака на језицима националних мањина који су у службеној 

употреби  

 

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.  

СТАТУС: Активност је готово у потпуности 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: 

2017/1 

Према подацима Републичког секретаријата за законодавство, Нацрт закона о изменама 

и допунама Закона о заштити слобода и права националних мањина и Нацрт закона о 

изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама, који су упућени у 

пословничку процедуру, садрже повезана решења којима се пооштравају досадашње 

новчане казне за прекршаје. 

 

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.  
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СТАТУС: Активност је готово у потпуности реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Републички секретаријат за законодавство 

 Министарство надлежно за послове државне управе 

ИЗВЕШТАЈ: 

2017/1 

Према подацима Републичког секретаријата за законодавство Нацрт закона о изменама 

и допунама Закона о заштити слобода и права националних мањина, којим је 

предвиђено уређивање ових питања, а који је припремило Министарство државне 

управе и локалне самоуправе, упућен је у пословничку процедуру ради прибављања 

мишљења надлежних министарстава и других органа државне управе.  
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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: 
2016/1-2  

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:  

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; 

http://opendata.mpn.gov.rs/
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 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 

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 

Основно музичко 

образовање 

Основно балетско 

образовање 

Школе за основно 

образовање 
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развоју 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. 

 

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 
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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%. 

 

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 
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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 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.  

2016/3-4  

Horizontal Facility пројекат Савета Европе и Европске уније, који пружа подршку југоисточној Европи и Турској у 

испуњавању европских стандарда, као и приближавању легислативи Европске уније у оквиру процеса проширења, 

започиње имплементацију активности почетком 2017. године. Активност Јачање заштите националних мањина у 

Србији овог пројекта ће се фокусирати, између осталог, и на јачање образовања на мањинским језицима, у оквиру 

чега је предвиђена експертска подршка у изради анализе модела образовања у европским земљама.  

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је 2016. године успоставило јединствени информациони 

систем, Доситеј, у оквиру ког се воде подаци о образовно-васпитној установи, запосленима, одељењима, групама, 

као и остали подаци од важности за образовно-васпитни систем. Податке су, у складу са законом, у обавези да 

доставе директори основних и средњих школа, и предшколских установа. 

У циљу анализе постојећег стања у Републици Србији, подаци који следе прикупљени су кроз Доситеј.  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

У 1.240 основних школа на територији Републике Србије настава се изводи на српском наставном језику, на језику 

осам националних мањина (албанском, бугарском, босанском, мађарском, румунском, русинском, словачком и 

хрватском), као и комбиновано на српском језику и језику националне мањине.  

На једном језику настава се одвија у 89% основних школа, на два језика у 10%, док се у мање од 1% основних школа 

настава одвија на три и четири језика.  
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На једном језику настава се одвија у 1.114 основних школа: 

ЈЕЗИК НАСТАВЕ БРОЈ ОСНОВНИХ ШКОЛА 

на српском 1.077 

на албанском језику 12 

на босанском језику 8 

на мађарском језику 8 

на румунском језику 4 

на русинском 1 

на словачком језику 4 

УКУПНО 1.114 

 

На два језика настава се изводи у 122 школа: 

ЈЕЗИЦИ НА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ НАСТАВА БРОЈ ОСНОВНИХ ШКОЛА 

на српском и албанском језику 4 

на српском и босанском језику 18 

на српском и мађарском језику 68 

на српском и румунском језику 12 

на српском и русинском језику 2 

на српском и словачком 12 

на српском и бугарском 1 

на српском и хрватском 5 

 

Настава се изводи на три језика у три школе: 

ЈЕЗИЦИ НА КОЈИМА СЕ ИЗВОДИ НАСТАВА БРОЈ ОСНОВНИХ ШКОЛА 

мађарски, српски и словачки 2 

мађарски, српски и румунски 1 

 

На четири језика настава се изводи у једној школи, и то на мађарском, српском, мађарско-немачком и српско-

немачком.  

 

Заступљеност наставних језика према броју ученика, броју одељења и броју редовних основних школа у школској 

2016/17. години у Републици Србији 

Наставни језик 
РАЗРЕД 

Укупно 
I II III IV V VI VII VIII 

албански језик 540 541 549 495 617 652 672 796 4.862 

босански језик 1.458 1.599 1.582 1.765 1.314 1.545 1.607 1.532 12.402 

бугарски језик 
 

6 
  

6 7 
  

19 

мађарски језик 1.482 1.522 1.518 1.688 1.725 1.806 1.803 1.802 13.346 

румунски језик 112 119 99 109 107 97 93 117 853 

русински језик 56 47 30 52 42 56 74 65 422 

словачки језик 297 321 348 321 291 318 355 347 2.598 
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 БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ ШКОЛА 

Наставни језик ∑ % комбиновани некомбиновани 
 

српски језик 52.6762 93,81 6.217 39.022 1.202 

мађарски језик 13.346 2,38 153 1.252 79 

босански језик 12.402 2,21 80 542 26 

албански језик 48.62 0,87 41 384 16 

словачки језик 25.98 0,46 18 165 18 

румунски језик 853 0,15 20 90 17 

русински језик 422 0,08 1 33 3 

хрватски језик 238 0,04 9 30 5 

бугарски језик 19 0,00 0 14 1 

УКУПНО 561502 100,00 6.539 41.532  1.367 

 

 

Наставни језик 

ДЕЛАТНОСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

Образовање 

ученика са 

сметњама у развоју 

Основно музичко 

образовање 

Основно балетско 

образовање 

Школе за основно 

образовање 

одраслих 

 ∑  %  ∑  %  ∑  %  ∑ % 

српски језик 4.508 90,35 35.430 98,35 896 100,00 6.652 99,02 

мађарски језик 432 8,66 594 1,65 

 

0,00 66 0,98 

словачки језик 39 0,78 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

русински језик 6 0,12 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

албански језик 2 0,04 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

УКУПНО 4.987 100,00 36.024 100,00 896 100,00 6718 100,00 

 

Матерњи језик са елементима националне културе реализује се као изборни предмет у основним школама у 

Републици Србији на 14 језика националних мањина.  

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК/ ГОВОР СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 

 

Број ученика Број школа Број јединица локалне самоуправе 

мађарски језик 2.978 72 26 

босански језик 2.302 14 5 

ромски језик 2.252 72 42 

румунски језик 800 28 19 

словачки језик 667 37 13 

српски језик 65.736 64.298 62.506 64.834 67.367 68.182 68.860 64.979 526.762 

хрватски језик 23 30 21 29 33 31 29 42 238 

УКУПНО 69.704 68.483 66.653 69.293 71.502 72.694 73.493 69.680 561.502 
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МАТЕРЊИ ЈЕЗИК/ ГОВОР СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 

 

Број ученика Број школа Број јединица локалне самоуправе 

бугарски језик 617 8 5 

хрватски језик 417 15 8 

русински језик 416 24 9 

буњевачки говор 412 11 1 

влашки говор 331 14 8 

македонски језик 131 5 4 

украјински језик 106 7 5 

чешки језик 73 5 3 

албански језик 7 2 2 

УКУПНО  11.509   

 

Изборни предмет Матерњи језик са елементима националне културе реализује се у близу 90% јединица локалне 

самоуправе у Републици Србији и у готово 30% основних школа.  

 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

ЈЕЗИК 
БРОЈ УЧЕНИКА 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА 
БРОЈ ШКОЛА 

комбинованих некомбинованих 
∑ % ∑ % 

српски језик (1) 243.532 96,15 759 9.419 518 90,56 

мађарски језик (2) 5.511 2,18 37 264 37 6,47 

албански језик 2.888 1,14 9 105 4 0,70 

босански језик 440 0,17 2 15 2 0,35 

словачки језик 382 0,15 0 16 4 0,70 

румунски језик 189 0,07 0 8 2 0,35 

хрватски језик 147 0,06 2 6 2 0,35 

бугарски језик 128 0,05 0 11 2 0,35 

русински језик 56 0,02 0 4 1 0,17 

УКУПНО 253.273 100,00 809.00 9.848 572 100,00 

(1) Српски укључује и српско-енглески, српско-италијански, српско-немачки и српско-француски 

(2) Мађарски укључује и мађарско-немачки 

 

 

 
РАЗРЕД 

 

Наставни језик I II III IV Укупно 

српски језик (1) 68.320 63.257 59.265 52.690 243.532 

мађарски језик (2) 1.584 1.412 1.353 1.162 5.511 

албански језик 752 727 663 746 2.888 

босански језик 133 109 113 85 440 
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РАЗРЕД 

 

Наставни језик I II III IV Укупно 

словачки језик 92 100 95 95 382 

румунски језик 37 50 55 47 189 

хрватски језик 52 34 37 24 147 

бугарски језик 57 15 36 20 128 

русински језик 14 21 11 10 56 

УКУПНО 71.041 65.725 61.628 54.879 253.273 

(1) Српски укључује и српско-енглески, српско-италијански, српско-немачки и српско-француски 

(2) Мађарски укључује и мађарско-енглески 

 

Наставни језик 

Средња 

школа за 

образ-

овање 

ученика са 

сметњама у 

развоју - 

специјална 

одељења (1) 

Гимназија 

(2) 

Средња 

стручна 

школа  

Средња 

уметничка 

школа 

Средња 

музичка 

школа 

Средња 

балетска 

школа 

Укупно 

српски језик 2.062 61.092 178.481 403 3.328 228 245.715 

мађарски језик 74 1.057 4.302 92 60 

 

5.709 

албански језик 

 

1.284 1.604 

   

2.888 

босански језик 

 

440 

    

440 

словачки језик 

 

265 117 

   

416 

румунски језик 

 

93 96 

   

189 

хрватски језик 

 

73 74 

   

147 

бугарски језик 

 

93 35 

   

128 

русински језик 

 

56 

    

56 

УКУПНО 2.136 64.453 18.4709 495 3.388 228 255.409 

(1) Српски укључује и српско-руски 

(2) Српски укључује и српско-енглески, српско-италијански, српско-немачки, српско-руски и српско-

француски 

 

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 за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједниценије, није га потребно мењати. Како наводе, потребно је направити 

одређене помаке у смислу јачања компетенција наставика 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 буњевачке националне мањине учестовао је активно у покушају проналажења најбоњег решења за 

спровођење образовања у Републици Србији, путем писаних предложака које је сачинио Одбор за образовање 

Националног савета. Остварено је право на стручног сарадника за изборни предмет буњевачки говор са елементима 

националне културе.  
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Координација националних савета националних мањина иницирала је измене статуса предмета Матерњи језик са 

елементима националне културе. 

Национални савет спроводи активности везане за увођење билингвалног образовања у Предшколској установи у 

Сомбору, док у Суботици подржава постојеће активности у предшколским установама и у основним школама, као и 

спровођење ПАШ програма. 

Национални савет словачке националне мањине учествовао је у формирању група за реализацију наставе матерњег 

језика са елементима националне културе и дао министру просвете препоруке за отварање одељења и група са 

мањим бројем ученика од 15. Међутим, формирање групе за 13 (комбинација од 1-8. разреда) ученика у ОШ „Јован 

Дучић“ у Петроварадину и за 12 ученика (комбинација од 1- 8. разреда) у ОШ „Милош Црњански“ у Новом Саду 

није одобрено. 

2017/1 

Представници Савета Европе задужени за имплементацију пројекта Хоризонтал 

фацилити одржали су са представницима Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја 9. фебруара 2017. године састанак на коме су дефинитивно уговорене 

активности за меру Х33 Јачање заштите националних мањина, међу којима је и 

активност 3.1 Експертска подршка у анализи и креирању нових модела образовања 

националних мањина у складу са међународном праксом. У имплементацији 

активности, која би по плану требало да почне у априлу 2017. године, експерт Савета 

Европе ће на изради нових модела радити у сарадњи са радном групом коју је 

Министарство формирало у децембру 2016. године у циљу ефикасније имплементације 

Акционог плана за остваривање права националних мањина. 

Национални савет буњевачке националне мањине учествовао је активно у покушају 

проналажења најбољег решења за спровођење образовања у Републици Србији, путем 

писаних предложака које је сачинио Одбор за образовање Националног савета. У 

извештајном периоду остварено је право на стручног сарадника за изборни предмет 

буњевачки говор са елементима националне културе. 

Национални савет немачке националне мањине спроводи активности у вези са 

увођењем билингвалног образовања у предшколским установама у Суботици и 

Сомбору, као и спровођењу ПАШ програма. Група од 30 деце предшколског узраста 

почела је у предшколсој установи у Сомбору са похађањем наставе немачког језика два 

пута недељно. С истим циљем два васпитача похађала су вишенедељну обуку у 

билингвалном забавишту у Баји, у Мађарској. ОШ Братство и јединство у Сомбору је 

у процесу добијања потребних сагласности надлежног министарства за извођење 

појединих предмета у настави на немачком језику, док у Суботици билингвално 

образовање функционише већ више од десет година. 

 

АКТИВНОСТ: 6.2. Формирање групе у Националном просветном савету која се 

бави образовањем на језицима националних мањина. 

РОК: I квартал 2016. године 



  

140 

 

СТАТУС: Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Национални просветни савет 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

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: 6.3. Развијање и примена модела образовања на језицима 

националних мањина, кроз измену законодавног оквира. 

РОК: III – IV квартал 2016. године 

СТАТУС: Активност није реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за просвету 

 Национални просветни савет 

 Завод за унапређење образовања и васпитања 

 Покрајински секретаријат за образовање 

 Педагошки завод Војбодине 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/3-4  

Након завршене активности 6.1, Министарство ће приступити развијању и примени модела образовања на језицима 

националних мањина, кроз измену законодавног оквира. 

Анализа постојећег стања у образовном систему АП Војводине потврђује да модел, према којем ученици 

припадници националних мањина имају могућност да наставу у целини похађају на матерњем језику, даје добре 

резултате и да га није потребно мењати. Неопходно је да Министартсво просвете и Министарство финансија ускладе 

законодавни оквир који се односи на број ученика, број одељења, статус појединих наставних предмета (Матерњи 

језик са елементима националне културе, Језик друштвене средине...), са конкретним потребама и поштујући 

територијалне, економске и друге специфичности.  

2017/1 

Стање непромењено 

 

АКТИВНОСТ: 6.4. Праћење квалитета образовања на језицима националних 

мањина. 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 
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 Министарство надлежно за просвету 

 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 

 Покрајински секретаријат за образовање 

 Педагошки завод Војводине 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

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 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 (Службени 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 
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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 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.  

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.  
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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. 

2016/3-4  

У Закључку Извештаја о резултатима завршног испита ученика припадника националних мањина за школску 

2015/2016. година, који је израдио Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, каже се следеће:  

Од укупног броја ученика који су ове године у јунском року полагали завршни испит, њих 4,5% припадају једној од 

седам националних мањина. Ученици припадници различитих националних мањина су полагали тестове на свом 

матерњем језику, изузев припадника бугарске мањине, који су решавали тестове на српском језику. 

Тест из матерњег језика је по структури био идентичан за све ученике, али не и по садржају. Од свих тестова из 

матерњег језика које су решавали припадници националних мањина, највиши скор је забележен на тесту из 

хрватског језика, а висока постигнућа су забележили и ученици који су решавали тестове из албанског и мађарског 

језика. Најниже постигнуће (једино испод 10 бодова) остварили су ученици који су решавали тест из русинског 

језика. Као и ранијих година, ученицима је тест из математике био најтежи. Само су ученици припадници хрватске 

националне мањине у просеку успели да реше половину задатака са теста, док је свим осталим ученицима то било 

недостижно. Најлошије и изразито ниске резултате остварили су припадници румунске и мађарске заједнице. Када је 

реч о комбинованом тесту, највиша постигнућа имају ученици бугарске националне мањине, а важно је истаћи да 

једино они постижу изнадпросечне резултате. Са друге стране, постигнућа ученика који припадају другим 

националним мањинама у категорији су исподпросечних. 

Поређењем постигнућа по годинама, уочава се да ученици русинске националне мањине имају врло стабилна 

постигнућа. Насупрот њима, код осталих мањина се бележе веће или мање осцилације током година, с тим што су 

најизраженије код ученика мађарске (тест из матерњег језика), бугарске (тест из језика и комбиновани тест) и 

албанске мањине (тест из математике). Генерално узев, у просеку су веће разлике током година на тесту из матерњег 

језика и математике, него што је то случај са комбинованим тестом. 

Посматрано на нивоу округа, на тесту из математике прилично уједначена постигнућа имају окрузи у којима наставу 

похађају ученици мађарске и румунске националне мањине, а на тесту из матерњег језика најмања варијабилност се 

бележи код ученика русинске заједнице. Постигнућа ученика различитих мањина углавном варирају у већој или 

мањој мери, док су најизраженија на комбинованом тесту, и то код припадника румунске и словачке националне 

мањине. Иако су утврђене највеће разлике у постигнућу ученика албанске националности, треба бити опрезан 

приликом извођења закључака услед велике диспропорције у броју ученика по окрузима.  

Наведени налази о постигнућу ученика припадника националних мањина пружају добру основу за праћење 

напредовања ових ученика и за формулисање одговарајућих образовних политика базираних на подацима.  

Целокупан Извештај се може наћи на веб сајту www.ceo.edu.rs. 

2017/1 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања започео је реализацију пројекта 

Развој стандарда постигнућа ученика за матерњи језик за крај средњег образовања. 

http://www.ceo.edu.rs/
http://www.ceo.edu.rs/
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Ученици који похађају наставу на матерњем језику, према члану 9. Закона о основама 

система образовања и васпитања (Службени гласник РС бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 

35/2015) имају право да полажу матурски испит из матерњег језика, па је због тога 

потребно развити стандарде постигнућа ученика за матерњи језик за крај средњег 

образовања. Језици на којима ученици похађају наставу су мађарски, албански, 

румунски, словачки, хрватски, русински, бугарски и босански језик, па ће за те 

предмете бити развијени стандарди за крај средњег образовања. Завод ће развијати 

стандарде за бугарски, босански и албански језик, а са Педагошким заводом Војводине 

договорено је заједничка реализација развоја стандарда за мађарски, румунски, 

словачки, хрватски и русински језик. Први корак у реализацији је формирање радне 

групе коју чине стручњаци из средњих школа и са универзитета. За стандарде за 

албански, бугарски и босански језик позвани су национални савети националних 

мањина и катедре одговарајућих факултета да делегирају стручњаке за овај посао. За 

мађарски, румунски, словачки, хрватски и русински језик у току је обезбеђивање 

додатних ресурса за реализацију пројекта.  

У сарадњи са Филолошким факултетом Универзитета у Београду, организације Центар 

за едукацију Рома и етничких заједница из Београда и Ромски информативни центар из 

Крагујевца реализују Пројекат „Увођење ромског језика са елементима националне 

културе у основне школе у Србији“, у оквиру Програма Подршка социјалној инклузији 

најугроженијих група, укључујући Роме, кроз разноврснију понуду социјалних услуга на 

нивоу локалне заједнице, који финансира Делегација Европске уније у Србији, а 

подржава и Министарство рада, запошљавања, борачких и социјалних питања уз 

техничку подршку Регионалне канцеларије ЕПТИСА за Југоисточну Европу. 

У оквиру пројекта су одржана три семинара за полазнике/будуће наставнике предмета 

ромски језик са елементима националне културе, један на Дивчибарама и два у 

Београду, у периоду од јуна – септембар 2016. године. Кандидати су у истом периоду 

имали консултације са стручњацима за ромски језик и професорима Филолошког 

факултета, и тим приликама добили адекватну литературу и брошуре са предавања.  Од 

56 кандидата, колико је било пријављено за полагање испита, тест је успешно завршило 

47 кандидата. Кандидати који су освојили више од 50 бодова добили су Уверења о 

одређеном нивоу знања (А1,А2) ромског језика и културе. Комисију за полагање 

чинили су др Рајко Ђурић, проф. др Александра Вранеш, проф. др Љиљана Марковић и 

Љуан Коко.  

Поводом доделе уверења о положеном испиту ромског језика и културе полазницима 

пројекта 28. септембра 2016. године свечано су уручена уверења у згради Филолошког 

факултета у Београду.  

Увођење изборног предмета ромски језик са елементима националне културе ће се 

реализовати у најмање 40 школа у којима се настава спроводи на српском језику или 

језику друге националне мањине у Србији, док ће полазници изборног предмета бити 

ученици ромске националности и сви други заинтересовани ученици. 
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Учитељски факултет Универзитета у Београду у оквиру акредитованих основних 

академских студија за учитеље нуди и модул за извођење наставе на румунском језику 

у високошколској јединици Факултета, без својства правног лица. 

 

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: 

 Министарство надлежно за просвету 

 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 

 Завод за унапређивање образовања и васпитања 

 Високошколске установе 

 Педагошки завод Војводине 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

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 Службени 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. 

2. Словачки језик о традиције ка модерности 6, објављен у Каталогу под бројем 827 за школску 2014/15. 
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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 Службени 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. 

2016/3-4  

Стандарди за српски као нематерњи језик усвојени су на седници Националног просветног савета 15. новембра 2016. 

године, али још нису објављени у Службеном гласнику. Приручник и обука за наставнике су завршени, али су 

штампање приручника и реализација обуке одложени за 2017. годину, јер стандарди још нису званично објављени. 

Педагошки завод Војводине је, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања (Службени гласник 

РС бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-одлука УС), у периоду од јула до 

септембра 2016. године, вршио проверу остваривања реализације следећa четири програма сталног стручног 

усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за 77 учесника:  

Назив програма сталног стручног 

усавршавања наставника, васпитача и 

стручних сарадника за школску 2014/15. 

и 2015/16. годину 

Каталошки 

број 

Број 

учесника 

Место 

извођења 

Језик 

извођења 

програма 

1. Разумевање текстова и 

метаморфоза наставе књижевности 

876 32 Нови Сад мађарски 

2. Почињемо игру! 927 4 Онлајн мађарски 

3. Интерактивна школа 835 20 Кањижа  мађарски 

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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4. Летња академија-едукација 

просветних радника на мађарском 

језику 

819 21 Суботица мађарски 

 

У оквиру свих надлежности, Педагошки завод Војводине је у периоду јул-септембар 2016. године одобрио и пратио 

три стручна скупа, са укупно 158 учесника (две конференције - 67 учесника и једна трибина - 91 учесник) на 

мађарском, румунском и српском језику у циљу сталног стручног усавршавања и стицања звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника. Стручно усавршавање похађали су: васпитачи у предшколским установама (3), 

наставници разредне наставе (58), наставници предметне наставе (52), стручни сарадници (14), наставници за 

образовање ученика са сметњама у учењу (7) и наставници за образовање одраслих (24).  

Конференције 

Назив Организатор  
Место 

одржавања 

Број 

учесника 
Језици  

Девета конференција са међународним 

учешћем „Васпитање и образовање деце, 

младих и одраслих са сметњама у развоју 

и инвалидитетом“ 

Удружење 

дефектолога 

Бојводине 

Нови Сад 17 
српски и 

мађарски 

Српски језик као нематерњи/страни: 

азбукумова скала знања српског-поље за 

систематичан и успешан рад  

Азбукум Нови Сад 50 

српски, 

мађарски и 

румунски 

Трибине 

Толеранцијом и професионалним 

компетенцијама у сусрет потребама 

сваког детета 

ОШ „Душан 

Јерковић“ 
Рума  91 

српски, 

мађарски и 

румунски 

 

 

Педагошки завод Војводине је, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања (Службени гласник 

РС, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-одлука УС), у периоду октобар-

децембар 2016. године вршио проверу остваривања реализације следећих 13 програма сталног стручног 

усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за 349 учесника:  

Назив програма сталног стручног 

усавршавања наставника, васпитача и 

стручних сарадника за школску 2016/17. 

и 2017/18. годину 

Каталошки 

број 

Број 

учесника 

Место 

извођења 

Језик 

извођења 

програма 

1. Дете са говорно-језичким 

поремећајима у предшколској 

установи и основној школи 

943 26 Торњош мађарски 

2. Неговање талената на школским 

часовима и ван школе 

924 17 Кањижа мађарски 

3. Лепа реч-комуникација у служби 

васпитања 

951 21 Сента мађарски 

4. Разумевање тектова и метаморфоза 

наставе књижевности 

876 28 Нови Сад мађарски 

5. Даровитост ученика, развој 

креативности 

913 13 Суботица мађарски 
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6. Вук и јагње 942 38 Бечеј Бачка 

Топола 

мађарски 

7. Коцкица, карте, уже, падобран-игре у 

разреду 

860 28 Суботица мађарски 

8. Завичајна историја и идентитет 847 23 Нови Сад мађарски 

9. Где настају чуда-педагогија искуства 

(емпиријска едукација) 

912 21 Српски 

Итебеј 

мађарски 

10. Почињемо игру! Примена игара у 

васпитању и образовању у онлајн 

форми www.jatekrafel.hu  

927 1 Онлајн мађарски 

11. Примена драмске педагогије у 

настави 

867 13 Нови Сад мађарски 

12. Нет генерација-креативно писање и 

читање 

912 30 Нови Сад мађарски 

13. Правила понашања за децу у 

васпитно-образовним 

институцијама-систематичан рад 

васпитача са дидактичким 

материјалом  

928 90 Нови Сад српски, 

мађарски 

 

У оквиру свих надлежности, Педагошки завод Војводине је у периоду октобар-децембар 2016. године одобрио и 

пратио четири стручна скупа, са укупно 332 учесника (три конференције – 260 учесника и једна смотра-сусрети - 72 

учесника) на мађарском, словачком и српском језику у циљу сталног стручног усавршавања и стицања звања 

наставника, васпитача и стручних сарадника. Стручна усавршавања похађали су: васпитачи у предшколским 

установама (188), наставници разредне наставе (30), наставници предметне наставе (20), стручни сарадници (91) и 

директори (3). 

Конференције 

Назив Организатор  Место 

одржавања 

Број 

учесника 

Језици  

Зашто су бајке важне за 

децу? 

Центар за 

неформално 

образовање 

„Други корак“ 

Нова Пазова 38 српски, 

словачки 

Буди део решења Педагошко 

друштво 

Војводине 

Нови Сад 115 српски, 

мађарски 

Интердисциплинарна 

научно стручна 

конференција Свакодневни 

живот детета 

Висока школа 

струковних 

студија за 

образовање 

васпитача Нови 

Сад, Удружење 

васпитача 

Војводине  

Нови Сад 107 српски, 

мађарски 

Сусрети 

Друга смотра сценских 

вечери-скуп свечаних 

Завод за културу 

војвођанских 

Фекетић 72 мађарски 

http://www.jatekrafel.hu/
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приредби Мађара, Друштво 

драмских 

педагога Мађара у 

Војводини 

 

2017/1 

Иако су Општи стандарди постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик усвојени 

15. новембра 2016. године још увек није завршена законска процедура њиховог 

објављивања у Службеном гласнику. Текст приручника и сцeнарио обуке су завршени, 

али штампање приручника и обуке наставника не могу да се реализују док документ 

Општи стандарди постигнућа за предмет српски као нематерњи језик не буде 

званично објављен.  

Завод за унапређивање образовања и васпитања одржао је 16. марта 2017. године 

једнодневну обуку о писању наставних програма оријентисаних на исходе и достизање 

стандарда постигнућа. Обука је била намењена члановима радних група Завода који су 

добили решење да припреме нове програме за обавезни предмет матерњи језик и 

изборни предмет матерњи језик са елементима националне културе. У обуци су 

учествовали и представници шест националних мањина, и то румунске, словачке, 

мађарске, хрватске, русинске и бошњачке мањине. 

Педагошки завод Војводине је, у складу са Законом о основама система образовања и 

васпитања (Службени гласник РС број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично 

тумачење, 68/2015 и 62/2016-одлука УС), у периоду од јануара до марта 2017. године, 

вршио проверу остваривања реализације 21 програма сталног стручног усавршавања 

наставника, васпитача и стручних сарадника за 441 учесника:  

Назив програма сталног стручног 

усавршавања наставника, васпитача и 

стручних сарадника за школску 2016/17. и 

2017/18. годину 

Каталошки 

број 

Број 

учесника 

Место 

извођења 

Језик 

извођења 

програма 

5. Дете са говорно-језичким 

поремећајима у предшколској 

установи и основној школи 

943 30 Кањижа мађарски 

6. Бајковити свет Ервин Лазара 886 20 Нови Сад мађарски 

7. Упознавање са основама прве помоћи 961 15 Суботица мађарски 

8. Прва помоћ за учитеље и васпитаче 897 6 Нови Сад мађарски 

9. Настава оријентисана на дете - 

берза идеја за доживљајно учење 

894 15 Кањижа мађарски 

10. Интерактивна математика - 

примена игара у настави 

853 49 Сента 

Суботица 

мађарски 

11. Стварајмо заједно - ликовна 

уметност у образовној пракси 

880 31 Зрењнин 

Суботица 

мађарски 

12. Иновација и креативност у 

екологији: примена рециклажа 

батерија, мобилних телефона и 

електронике у просвети 

918 10 Суботица мађарски 

13. Методика традиционалног 

приповедања мађарске народне бајке 

862 19 Зрењанин 

Суботица 

мађарски 
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14. Унапређивање наставе математике 

у нижим разредима основне школе 

883 20 Нови Сад 

Суботица 

мађарски 

15. Језички експерименти - хеуристички 

методи у настави матерњег језика 

856 7 Суботица мађарски 

16. Пут до успешне презентације 

(напредне могућности PowerPoint 

софтвера, perzi презентације) 

874 25 Нови Сад 

Суботица 

мађарски 

17. Образовање о животној средини у 

теорији и пракси 

869 39 Сента 

Суботица 

мађарски 

18. Неговање талената на школским 

часовима и ван школе 

924 15 Суботица мађарски 

19. Лепа реч - комуникација у служби 

васпитања 

951 20 Ада мађарски 

20. Основи свесног и безбедног 

коришћења интернета 

871 37 онлине  мађарски 

21. Почињемо игру! Примена игара у 

васпитању и образовању у онлајн 

форми  

927 7 онлине  мађарски 

22. Примена драмске педагогије у 

настави 

867 16 Суботица мађарски 

23. Развијање моторичких компетенција 

кроз покретне игре 

902 8 Суботица мађарски 

24. Едукација будућих грађана Европске 

уније - односно Едукација наставног 

кадра за извођење наставе 

845 21 Нови Сад мађарски 

25. Правила понашања за децу у 

васпитно-образовним 

институцијама-систематски рад са 

дидактичким материјалом 

928 31 Зрењанин  мађарски и 

српски 

 

У оквиру свих надлежности, Педагошки завод Војводине је у периоду јануар-март 2017. 

године одобрио и пратио пет стручних скупова са укупно 413 учесника (две 

конференције – 94 учесника, две трибине - 174 учесника и један сусрет - 145 учесника) 

на мађарском, словачком и српском језику, у циљу сталног стручног усавршавања и 

стицања звања наставника, васпитача и стручних сарадника. 

Стручно усавршавање похађали су васпитачи у предшколским установама (291), 

медицинске сестре - васпитачи (23), наставници разредне наставе (48), наставници 

предметне наставе (25), стручни сарадници (8), наставници за образовање ученика са 

сметњама у учењу (8) и наставници стручних предмета за образовање одраслих (10). 

Конференције 

Назив Организатор  Место 

одржавања 

Број учесника Језици  

1. Прилагођавање школе свету 

знања – јубиларна конференција  

Учитељски 

факултет на 

мађарском 

наставном језику  

Суботица 55 

 

мађарски  

2. У служби талената – пета 

научна конференција  

Регионални 

центар за 

професионални 

развој запослених 

у образовању 

Кањижа 39 

 

мађарски 

Трибине 

1. Улога и значај неговања народне 

традиције у предшколским 

Удружење 

васпитача 

Кикинда 60  српски и 

мађарски  
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установама Војводине  

2. Истраживање практичара: 

искуства пројекта Педагошка 

документација у вртићу 

Удружење 

васпитача 

Војводине 

Нови Сад 114 

 

мађарски и 

словачки  

Сусрети 

1. Стручни сусрети васпитача 

предшколских установа Војводине  

Удружење 

васпитача 

Војводине 

Нови Сад 145 

 

мађарски и 

словачки 

 

Филолошки факултет Универзитета у Београду укључио је предмете ромски језик 1 - 4, 

као изборне предмете за све студенте Филолошког факултета, и акредитовао их у 

оквиру студијског програма Језик, књижевност, култура. Ово омогућава да сви 

студенти који желе да слушају и полажу ромски језик, добијањем дипломе Филолошког 

факултета, буду квалификовани за извођење наставе на ромском језику. На тај начин у 

потпуности се мења структура запослених у школама које имају наставу на ромском 

језику. 

 

АКТИВНОСТ: 6.7. Унапређење образовање наставника за српски као нематерњи 

кроз: 

- 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: 
2016/1-2  

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 
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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. 

2016/3-4  

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је урадио анализу о потребама и тренутном стању у односу 

на образовање наставника за српски као нематерњи језик. Поред запослених у Заводу изради анализе учествовали су 

и представници Министрства просвете, науке и технолошког развоја и стручњаци који су ангажовани од стране 

Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђa. За потребе анализе 

коришћени су подаци Завода, Минстарства и подаци из судије Студије о могућностима унапређивања наставе и 

учења српског као нематерњег језика у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи Координационог тела.  

Према подацима Министрства просвете, науке и технолошког развоја наставу предмета Српски као нематерњи језик 

остварује укупно 561 наставник. У односу на укупан број наставника, прикупљени су подаци за 415 наставника, док 

за преостале наставнике школе нису унеле потребне податке. Расположиви подаци показују да је од укупног броја 

наставника њих 280 (67,5%) стручно заступљено, а 135 (32,5%) нестручно, при чему недостају подаци за 146 радних 

ангажовања. Иако је реч о подацима који су подложни променама, могу се уочити тенденције које нису знатно 

промењене током последњих годину дана. С тим у вези, подаци Завода за вредновање квалитета образовања и 

васпитања, који су прикупљани у оквиру пројекта Развој општих стандарда постигнућа за крај првог, другог и 

трећег циклуса образовања 2015. године, такође су пружили готово идентичну слику у погледу стручне 

заступљености наставног кадра.  

Приказ податка о стручној заступљености наставника према Школским управама: 

Школска управа број стручно 

заступљених 

наставника 

број нестручно 

заступљених 

наставника 

број наставника за 

које недостају 

поидаци 

укупан број 

наставника 

Зрењанин  82 72 22 176 

Краљево 55 1 14 70 

Лесковац  22 31 23 76 

Нови Сад 42 7 33 82 

Сомбор 74 22 46 142 

Ужице 5 2 8 15 

УКУПНО 280 135 146 561 

 

На основу података, у погледу стања и потреба за унапређивањем образовања наставника који предају предмет 

Српски као нематерњи, садржаних у овом Извештају, препоручује се следеће: 

 Потребно је размотрити могућност осмишљавања студијских програма (пре свега на нивоу основних, 

мастер и специјалистичких студија) као и могућност отварања катедри за Српски као нематерњи при 

универзитетима у најближем окружењу средина у којима постоји највећи број наставника који нису 

стручно заступљени. 

 С циљем стицања образовања предвиђеног законодавном регулативом за наставни кадар који није стручно 

заступљен, потребно је осмислити подстицајне мере за стицање одговарајућег факултетског образовања 

(предвидети могућност што већег броја буџетских студената, за самофинансирајуће студенте осмислити 

могућност финансијских олакшица, омогућити модел студирања који би одговарао на потребе запослених 

студената-наставника који су већ у радном односу и сл). 

 Овај извештај потребно је доставити на даљу надлежност Савету за високо образовање и обезбедити 

упознавање одговарајућих високо школских установа са актуелним потребама, како би се на основу 

постојећих података размотриле и утврдиле могућности за обезбеђивање адекватног образовања за 
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постојеће и будуће наставнике с обзиром да је реч о кључном предуслову за осигурања квалитета наставе и 

учења Српског као нематерњег језика. 

 

2017/1 

Стање непромењено 

 

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: 
2016/1-2  

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 9. јуна 2016. године, као и давањем мишљења о 

предлогу Стандарда. 

2016/3-4  

Национални просветни савет је на седници која је одржана у уторак, 15. новембра 2016. године усвојио Опште 

стандарде постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик. Очекује се да стандарди буду објављени у Службеном 

гласнику и тиме постану обавезујући. 

При крају је израда приручника за наставнике који предају српски као нематерњи језик за коришћење стандарда у 

настави и сценарија за обуке. За следећу годину планирано је штампање приручника и реализација обука за 

наставнике. 

2017/1 

Општи стандарди постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик који су усвојени 

15. новембра 2016. године су у процесу процедуре објављивања у Службеном гласнику. 

Текст приручника и сцeнарио обуке су завршени, али штампање приручника и обуке 

наставника не могу да се реализују док документ Општи стандарди постигнућа за 

предмет Српски као нематерњи језик не буде званично објављен.  

Завод за унапређивање образовања и васпитања је, у оквиру припреме предлога новог 

Наставног програма исходовно оријентисаног за 5. разред, припремио и предлог за 

предмет српски језик као нематерњи. По први пут, а у складу са захтевима националних 

мањина припремљена су два програма, и то: 

 Програм А - за ученике чији матерњи језик припада несловенским језицима и 

који живе у хомогеним срединама (основни ниво стандарда); 

 Програм Б - за ученике чији матерњи језик припада словенским језицима и који 

живе у вишенационалним срединама (средњи–напредни ниво стандарда). 

Осим тога, Завод је потписао Уговор о сарадњи са Организацијом за европску 

безбедност и сарадњу (ОЕБС) на припреми свих осталих наставних програма за овај 
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предмет у основној и средњој школи. Добијена средства омогућавају да се програми 

припреме у сарадњи са већим бројем спољних сарадника из различитих националних 

мањина. 

 

АКТИВНОСТ: 6.9. Реализација програма у оквиру наставе и ваннаставне 

активности који подстичу учење српског као нематерњег језика. 

РОК: IV квартал 2017. године 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за просвету 

 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 

 Школске установе 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/3-4  

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 ОЕБС-а за питања националних мањина, 

Британске амбасаде у Београду, програма Европски Прогрес и Мисије ОЕБС-а у Србији, најзначајније активности и 

препоруке реализоване током школске 2014/15. и 2015/16. године су:  

- обезбеђени уџбеници за српски као нематерњи језик, додатна наставна средства за ученике виших разреда 

16 основних школа у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи, и приручници за наставнике (2015);  

- реализована три циклуса тестирања постигнућа ученика током школске 2015/2016. године у циљу праћења 

резултата горе наведених активности; израђена анализа резултата тестирања; 

- организована и одржана школска и окружно такмичење из предмета Српски као нематерњи језик у 

Прешеву и Бујановцу (2016);  

- реализоване ваннаставне културне и научне активности за 31 ученика из Прешева и Бујановца који су се 

пласирали на окружно такмичење (у оквиру посете ученика АП Војводини поводом одржавања 

републичког такмичења из предмета Српски као нематерњи језик у Новом Саду) (2016);  

- израђен српско-албански албанско-српски речник прилагођен за децу основношколског узраста (мали 

илустровани речник са преко 6.000 одредница, са примерима њихове употребе и релевантним граматичким 

информацијама, тренутно у фази дигитализације) (2015. и 2016);  

- реализација обуке у области интеркултуралности коју је похађало 33 наставника (2016). 

Током 2017. године Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања урадиће истраживање о реализацији 

програма у оквиру наставе и ваннаставне активности који подстичу учење српског као нематерњег језика. 

2017/1 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања израдио је план за реализацију 

истраживања о реализацији програма у оквиру наставе и ваннаставне активности који 

подстичу учење српског као нематерњег језика који ће бити реализован током 2017. 

године.  

 



  

156 

 

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: 
2016/1-2  

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 

Хрватска 5 

Албанија 6 

укупно 119 

 

2016/3-4  

Број издатих решења од оснивања до данас је дат у табели испод. Број решења се увећао за 37 од последњег 

извештавања. 

ДРЖАВА СТИЦАЊА ДИПЛОМЕ БРОЈ РЕШЕНИХ ЗАХТЕВА 

Мађарска 58 

Бугарска 25 

Румунија 20 

Словачка 40 

Хрватска 5 

Албанија 8 

укупно 156 

 

2017/1 

Број издатих решења од оснивања до данас је дат у табели испод. Број решења се 

увећао за 98 од последњег извештавања. 

ДРЖАВА СТИЦАЊА ДИПЛОМЕ БРОЈ РЕШЕНИХ ЗАХТЕВА 

Мађарска 80 

Бугарска 43 

Румунија 40 

Словачка 57 
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Хрватска 8 

Албанија 26 

укупно 254 

 

 

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 се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за просвету 

 Завод за унапређивање образовања и васпитања 

 Национални просветни савет 

 Национални савети националних мањина 

 Завод за уџбенике 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

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. 

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.  

http://opendata.mpn.gov.rs/rezultatikompletiprint.html
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 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.  

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 
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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 

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) 

 

– 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 
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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 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 
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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 

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. 

Табеларни преглед броја одобрених уџбеника на језицима националних заједница у периоду 2012-(јун) 2016. година 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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 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 ОШ Гоце Делчев 

у Јабуци, ОШ Жарко Зрењанин у Качареву, ОШ Коста Стаменковић у Лесковцу и ОШ 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. 

Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине Национални савет украјинске 

националне мањине доставио је ажуран списак недостајућих уџбеника. 

2016/3-4  

Према Меморандумима (тројним споразумима), не рачунајући Меморандум за уџбенике на албанском језику, 

планирано је штампање 57 наслова. Од тога је до сада одштампано 24 наслова, док је 33 у процесу одобравања и 

одмах затим ће ући у процедуру штампања.  

С обзиром је Меморандумом (у чл. 6) дефинисано да за сваку наредну школску годину национални савети 

националних мањина достављају листу приоритетних уџбеника за следећу школску годину, Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја је са седам националних савета националних мањина (бугарске, бошњачке, хрватске, 

словачке, румунске, русинске и мађарске националне мањине) и Заводом за уџбенике, 23. децембра 2016. године 

потписало анексе меморандума за припрему и штампу недостајућих уџбеника за следећу 2017/18. школску годину. 

Са Националним саветом албанске националне мањине такође ће бити потписан анекс са истим условима, кад 



  

165 

 

отпочне реализација Меморандума.  

Према анексима Меоморандума, предвиђено је обезбеђивање додатних 84 наслова, и то: 25 на босанском језику и 

писму, на бугарском 12, хрватском 18, мађарском три, румунском пет, русинском пет и на словачком 16. 

Дат је табеларни приказ обрађених рукописа уџбеника (додатака). У IV кварталу 2016. године највише је приспелих 

уџбеника на босанском језику. 

УЏБЕНИЦИ КОЈИ СУ ДОСТАВЉЕНИ НА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА 2016 

 ПРЕВОД АУТОРСКИ УЏБЕНИЦИ 

На албанском језику / 2 

На босанском језику 26 31 

На бугарском језику 23 / 

На мађарском језику 2 / 

На румунском језику 4 / 

На словачком језику 1 / 

На хрватском језику 20 / 

 76 33 

 

Одобрено: 67 

У процедури прегледа: 32 

Враћено: 7 

Одбијено: 3 

У III и IV кварталу 2016. године настављена је реализација уџбеника на језицима националних мањина, према 

роковима који су договорени у Меморандумима о сарадњи у области издавања уџбеника. С албанском националном 

мањином је 8. августа 2016. потписан и Меморандум о сарадњи у области издавања уџбеника на албанском језику и 

писму, између Министарства просвете, Завода за уџбенике и Националног савета албанске националне мањине.  

Такође, настављени су контакти са Националним саветима националних мањина, посредовани Министарством 

просвете, у циљу дефинисања преосталих недостајућих уџбеника. За поменуте уџбенике, за које се реализација 

планира за школску 2017/2018. годину, анекси Меморандума су потписани крајем децембра 2016. године. 

У складу са роковима дефинисаним Меморандумима, до краја 31. децембра 2016. године реализовано је: 

1) За бошњачку националну мањину: На одобрењу у Министарству просвете налази се 13 уџбеника (од којих 

су до сада три одбијена јер су добила негативно стручно мишљење Завода за унапређивање образовања и 

вапитања), а за један уџбеник није достављен рукопис. 

2) За бугарску националну мањину: Одштампано је 10 уџбеника, а један се налази на одобрењу у 

Министарству просвете. 

3) За мађарску националну мањину: Одштампан је један уџбеник, један се налази на одобрењу у 

Министарству просвете, два рукописа су у припреми за слање на одобрење и три рукописа нису 

достављена. 

4) За румунску националну мањину: Одштампана су три уџбеника, а три се налазе на одобрењу у 

Министарству просвете. 

 за русинску националну мањину: Уџбеник је одштампан. 

 за словачку националну мањину: Одштампан је један уџбеник, а један се налази на одобрењу у 

Министарству просвете. 

 за хрватску националну мањину: Одштампано је 8 уџбеника, 4 се налазе на одобрењу у Министарству 

просвете, 2 рукописа су у припреми за слање на одобрење и 2 рукописа нису достављена. 
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Национална 

мањина 

Број уџб. по 

Меморандуму 
Одштампано 

На одобрењу у 

Мин. просвете 

У припреми 

за одобрење 

Није 

достављено 

Бошњачка 14 0 13 0 1 

Бугарска 11 10 1 0 0 

Мађарска 7 1 1 2 3 

Румунска 6 3 3 0 0 

Русинска 1 1 0 0 0 

Словачка 2 1 1 0 0 

Хрватска 17 8 4 2 2 

 

На основу члана 39. став 1, став 2 и став 6, а у вези са чланом 20. став 14. Закона о уџбеницима (Службени гласник 

РС бр. 68/2015), Педагошки завод Војводине је у периоду од 1. јула до 30. септембра 2016. године дао укупно четири 

стручна мишљења за рукописе уџбеника на мађарском језику. 

Стручна мишљења о рукопису превода уџбеника и о рукопису превода другог наставног средства: 

Језик на који је уџбеник 

преведен 

Назив уџбеника и аутор(и) 

Мађарски језик Биологија, уџбеник за 6. разред основне школе, на 

мађарском језику, аутора Љубише Станисављевића и 

Јелене Станисављевић  

Мађарски језик Раднe свескe за наставни предмет Биологија, за 6. разред 

основне школе, аутора Љубише Станисављевића и 

Јелене Станисављевић  

Мађарски језик Физика 8, за осми разред основне школе, аутора Марине 

Радојевић  

Мађарски језик Збирке задатака са лабораторијским вежбама Физика 8 за 

осми разред основне школе, аутора Марине Радојевић и 

Митка Николова 

 

По истом основу, Педагошки завод Војводине је период октобар–децембар 2016. године дао укупно десет стручних 

мишљења и то: шест за рукописе уџбеника на мађарском језику и четири за рукописе уџбеника на хрватском језику. 

Стручна мишљења о рукопису превода уџбеника и о рукопису превода другог наставног средства: 

Језик на који је уџбеник 

преведен 

Назив уџбеника и аутор(и) 

Мађарски језик Техничко и информатичко образовање 8, за осми разред 

основне школе, аутора Алексе Вучићевића и Ненада 

Стаменовића.  

Мађарски језик Радна свеска Техничко и информатичко образовање 8, 

материјал за конструкторско моделовање, за осми разред 

основне школе, аутора Алексе Вучићевића, Ненада 

Стаменовића и Ђуре Пађана. 

Мађарски језик Географијa 7, за седми разред основне школе, аутора 

Винка Ковачевића и мр Сање Топаловић  

Мађарски језик Радна свеска Географија 7, за седми разред основне 

школе, аутора мр Сање Топаловић и Винка Ковачевића  

Мађарски језик Хемија 8, уџбеник за осми разред основне школе аутора 

Даринке Раденковић и Милоша Раденковића  

Мађарски језик Збирка задатака са лабораторијским вежбама Хемија 8, 

за осми разред основне школе, аутора Даринке 

Раденковић и Милоша Раденковића  

Хрватски језик Историја 6, уџбеник за шести разред основне школе, 
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аутора Бориса Стојковског и Тихомира Боговића  

Хрватски језик Радна свеска Историја 6, за шести разред основне школе, 

аутора Бориса Стојковског и Тихомира Боговића  

Хрватски језик Географија 6, уџбеник за шести разред основне школе, 

аутора Александре Вучен и Биљане Колачек 

Хрватски језик Радна биљежница Географија 6, за шести разред основне 

школе, аутора Александре Вучен и Биљане Колачек  

 

На основу члана 166. став 3, а у вези са чланом 19. став 1. тачка 5. Закона о основама система образовања и 

васпитања (Службени гласник РС бр. 7272009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-

одлука УС) и члана 29. став 1. тачка 1. и став 3. Закона о уџбеницима (Службени гласник РС бр. 68/2015), Педагошки 

завод Војводине је донео укупно осам стручних оцена о рукописима (на румунском три, на хрватском четири и 

мађарском језику један) следећих уџбеника: 

Језик на коме је писан уџбеник Назив уџбеника и аутор(и) 

Румунски језик Micul catehism ortodox (Мали православни катихизис - 

уџбеник за веронауку за први разред основне школе), аутора 

Лонгин Мунћанеа и Емануела Тапалага 

Румунски језик Micul catehism ortodox (Мали православни катихизис - 

уџбеник за веронауку за други разред основне школе), аутора 

Лонгин Мунћанеа и Емануела Тапалага 

Румунски језик Mузичка култура 8, за осми разред основне школе, аутора 

Лери Менгера 

Хрватски језик Глазбена шкрињица, глазбена култура за први разред основне 

школе, аутора Мире Темуновић, Војислава Темуновића, 

Тамаре Штрицки Сег и Маргарете Уршал 

Хрватски језик Глазбена шкрињица, глазбена култура за други разред 

основне школе, аутора Мире Темуновић, Војислава 

Темуновића, Тамаре Штрицки Сег и Маргарете Уршал 

Хрватски језик Глазбена шкрињица, глазбена култура за први разред основне 

школе, аутора Мире Темуновић, Војислава Темуновића, 

Тамаре Штрицки Сег и Маргарете Уршал 

Хрватски језик Глазбена шкрињица, глазбена култура за први разред основне 

школе, аутора Мире Темуновић, Војислава Темуновића, 

Тамаре Штрицки Сег и Маргарете Уршал 

Мађарски језик Mузичка култура 8, за осми разред основне школе, аутора 

Габриеле Булатовић и Илоне Толнаи 

 

На основу члана 29. став 2. и став 6. Закона о уџбеницима (Службени гласник РС бр. 68/2015), Педагошки завод 

Војводине је на основу стручних мишљења за додатна наставна средства донео решење о одобрењу за издавање и 

употребу четири додатна наставна средства – Контролне вежбе из математике за први, други, трећи и четврти разред 

основне школе, на мађарском језику, по захтеву издавача Креативни центар д.о.о. Београд. 

Приоритетни уџбеници за Национални савет бугарске националне мањине за школску 2016/17, као једне од страна у 

потписном Меморандуму су: 

 Математика за други разред основне школе; 

 Свет око нас за други разред основне школе, 

 Математика за трећи разред основне школе; 

 Математика за четврти разред основне школе; 

 Природа и друштво за четврти разред основне школе; 

 Историја за шести разред основне школе; 

 Географија за шести разред основне школе; 

 Физика за шести разред основне школе; 

 Математика за шести разред основне школе; 
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 Биологија за шести разред основне школе; 

 Техничко иинформатичко образовање за шести разред основне школе; 

Национални савет бугарске националне мањине је у предвиђеном року одредио преводиоце и лекторе, који су такође 

у року предвиђеним меморандумом извршили превођење и лектуру свих уџбеника. Наведени наслови су и 

одштампани и достављени ученицима основне школе на коришћење. 

Такође, Анексом Меморандума о сарадњи (потписан 23. децембра 2016) предвиђено је још 12 наслова за основну 

школу, чиме би се покрили сви разреди од првог до осмог разреда, осим ликовне и музичке културе од петог до 

осмог разреда, за припаднике бугарске националне заједнице. У предстојећем периоду је неопходно као недостајуће 

уџбенике одредити ликовну и лузичку културу, чиме би се комплетирали уџбеници за основну школу за бугарску 

националну мањину у Србији. 

Уговор између Националног савета буњевачке националне мањине, Министарства просвете и Завода за уџбенике а за 

штампање књига потребних за изборни предмет буњевачки говор са елементима националне културе још увек није 

потписан. 

У склопу реализације Тројног споразума између Националног савета хрватске националне мањине, Министарства 

просвете и Завода за уџбенике написани су уџбеници за музичку културу од 1. до 8. разреда основне школе. Анекс 2. 

Тројног споразума са циљем израде преосталих уџбеника за ОШ за наставу на хрватском језику и национланих 

додатака потписан је 23. децембра 2016. 

Потписан Анекс Меморандума о сарадњи у области издавања уџбеника на мађарском језику и писму са 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја, ЈП Завод за уџбенике и Националног савета мађарске 

националне мањине, којим се предлаже припремање четири уџбеника за основну школу. Не постоји сличан споразум 

за средњошколске уџбенике. 

У току последљег квартала 2016. године Национални савет македонске националне мањине је добио информацију да 

је уџбеник за предмет македонски језик са елементима националне културе за III разред спреман за штампање, па је 

сходно томе и наручена прва потребна количина за ученике који изучавају овај предмет. 

Анекс Меморандума о сарадњи у области издавања уџбеника на русинском језику и писму је потписан 23. децембра 

2016. године, за пет нових уџбеника за школску 2017/18. годину.  

Словачки национални савет је потписао Тројни споразум о издавању два уџбеника (један ауторски и један превод) за 

2016. годину, који до сада нису одштампани. Анекс споразума о издавању уџбеника, од 23. децембра 2016. године, за 

2017. годину односи се на 13 ауторских уџбеника, додатака уз уџбенике и наставна средства.  

Национални савет Словака сматра неопходним омогућити изузимање тзв. сукоба интереса за листу оцењивача 

припадницима националних мањина јер су малобројни стручни кадрови већ ангажовани као аутори, рецензенти, 

преводиоци, чиме губе могућност оцењивача било којих уџбеника. Поред тога, до сада се није разматрала могућност 

издавања уџбеника за средње школе на језику националних мањина, иако је Национални савет словачке националне 

мањине неколико пута слао захтеве у Министарство. На нивоу средњег образовања користе се застарели уџбеници с 

почетка 90-их година, тако да је неопходно обезбедити уџбенике за средње школе на словачком језику. 

2017/1 

Обезбеђивање уџбеника на језицима националних мањина у складу са потписаним 

Меморандумима и Анексима меморандума тече несметано према утврђеним роковима 

који су дати у самим документима. 

На основу члана 39. став 1, став 2. и став 6, а у вези са чланом 20. став 14. Закона о 

уџбеницима Службени гласник РС број 68/2015) Педагошки завод Војводине дао је 

следећа стручна мишљења: 



  

169 

 

1. Стручно мишљење о рукопису превода уџбеника Географија 7, уџбеник за седми 

разред основне школе на мађарском језику, аутора Винка Ковачевића и мр Сање 

Топаловић, од 7. фебруара 2017. године; 

2. Стручно мишљење о рукопису превода Биологија, уџбеник за 6. разред основне 

школе на мађарском језику, аутора Љубише Станисављевића и Јелене 

Станисављевић од 9. марта 2017. године; 

3. Стручно мишљење о рукопису превода раднe свескe за наставни предмет 

Биологија, за 6. разред основне школе на мађарском језику, аутора Љубише 

Станисављевића и Јелене Станисављевић, од 9. марта 2017. године. 

4. На основу члана 29. став 1. тачка 1. и став 3. Закона о уџбеницима (Службени 

гласник РС број 68/2015), Педагошки завод Војводине дао је следећу стручну 

оцену: Стручна оцена уџбеника Учимо словачки – сликовница са радном свеском 

за почетно учење словачког језика са елементима националне културе, за први 

разред основне школе, на словачком језику, аутора Светлане Золњан од 27. 

фебруара 2017. године. 

Завод за унапређење образовања и васпитања прегледао је пет обједињених додатака на 

језицима националних мањина (четири је одбијено због бројних материјалних и 

методичких грешака), пет ауторских уџбеника на језицима националних мањина (два 

одобрена, три одбијена), као и уџбеник и радна свеска за српски као нематерњи језик за 

четврти разред средње школе (одобрени). 

Завод за уџбенике је у првом кварталу 2017. године наставио са реализацијом уџбеника 

на језицима националних мањина, према роковима који су договорени у 

меморандумима о сарадњи у области издавања уџбеника.  

У складу са роковима дефинисаним у меморандумима, до краја марта 2017. године: 

 За албанску националну мањину није започета реализација уџбеника на 

албанском језику. 

 За бошњачку националну мањину, на одобрењу у Министарству просвете 

налази се четири уџбеника, осам уџбеника је одбијено јер су добила негативно 

стручно мишљење Завода за унапређивање образовања и вапитања и они се 

налазе на доради за поновно слање на одобрење, један уџбеник је одобрен и 

налази се у штампи, а за један уџбеник није достављен рукопис. 

 За бугарску националну мањину одштампано је десет уџбеника, а један се 

налази на одобрењу у Министарству просвете. 

 За мађарску националну мањину одштампан је један уџбеник, два се налазе на 

одобрењу у Министарству просвете, један рукопис је у припреми за слање на 

одобрење и три рукописа нису достављена. 

 За румунску националну мањину одштампана су три уџбеника, а три се налазе 

у штампи. 

 За русинску националну мањину уџбеник је одштампан. 

 За словачку националну мањину одштампан је један уџбеник, а један се налази 
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у штампи. 

 За хрватску националну мањину одштампано је 12 уџбеника, три се налазе на 

одобрењу у Министарству просвете, а један рукопис није достављен. 

Табеларни преглед реализације уџбеника из меморандума 

Национална 

мањина 

Број уџб. по 

Меморандуму 

Одштампано 

(+ у штампи) 

На одобрењу 

у Минист. 

У припреми 

за одобрење 

Није 

достављено 

Бошњачка 
14 0 (+1) 4 

8 (за поновно 

одобрење) 
1 

Бугарска 11 10 1 0 0 

Мађарска 7 1 (+1) 1 1 3 

Румунска 6 3 (+3) 0 0 0 

Русинска 1 1 0 0 0 

Словачка 2 1 (+1) 0 0 0 

Хрватска 16 12 3 0 1 

 

За уџбенике чија се реализација планира  за школску 2017/2018. годину, анекси 

меморандума о сарадњи у области издавања уџбеника потписани су 23. децембра 2016. 

године, и то између Министарства просвете, Завода за уџбенике и националних савета 

националних мањина (бошњачке, бугарске, мађарске, румунске, русинске, словачке и 

хрватске националне мањине). 

У складу са роковима дефинисаним анексима Меморандума до краја марта 2017. 

године сви национални савети су доставили имена преводилаца и лектора и са њима су 

склопљени уговори са дефинисаним роковима. Рад на већини наслова је започет и 

рукописи уџбеника пристижу за припрему за слање на одобрење у Министарство 

просвете. 

По националним мањинама стање реализације у првом кварталу 2017. је следеће. 

 за бошњачку националну мањину у припреми за одобрење у Министарству 

просвете налази се шест уџбеника, а за 23 уџбеника (или компакт диска) није 

достављен рукопис. 

 за бугарску националну мањину у припреми за одобрење у Министарству 

просвете налазе се три уџбеника, а за девет уџбеника није достављен рукопис. 

 за мађарску националну мањину за три уџбеника рукопис није достављен. 

 за румунску националну мањину за пет уџбеника рукопис није достављен. 

 за русинску националну мањину за пет уџбеника (или компакт диска) рукопис 

није достављен. 

 за словачку националну мањину за 17 уџбеника (или компакт диска) рукопис 

није достављен. 

 за хрватску националну мањину у припреми за одобрење у Министарству 

просвете налазе се три уџбеника а за 15 уџбеника није достављен рукопис. 



  

171 

 

Табеларни преглед реализације уџбеника из анекса меморандума 

Национална 

мањина 

Број уџб. и CD-а по 

анексу 

На одобрењу у 

Минист. 

У припреми за 

одобрење 

Није 

достављен 

рукопис 

Бошњачка 29 (од тога 8 CD-ова) 0 6 23 

Бугарска 12 0 3 9 

Мађарска 3 0 0 3 

Румунска 5 0 0 5 

Русинска 5 (од тога 1 CD) 0 0 5 

Словачка 17 (од тога 10 CD-

ова) 
0 0 17 

Хрватска 18 0 3 15 

 

Осим за националне мањине које имају комплетну наставу на матерњем језику, Завод за 

уџбенике објављује и уџбенике за припаднике националних мањина који наставу 

похађају на српском језику, а имају наставу из предмета матерњи језик са елементима 

националне културе.  

За македонски језик са елементима националне културе до сада су одштампани 

уџбеници за први (2014) и други (2015) разред, финансирани средствима Завода за 

уџбенике. Уџбеник за трећи разред тренутно се налази на одобрењу у Министарству 

просвете.  

За влашки говор са елементима националне културе до сада је одштампан уџбеник 

за први разред (2014) финансиран средствима Националног савета влашке националне 

мањине. За други разред рукопис је у припреми за слање на одобрење у Министарство 

просвете. 

За буњевачки говор са елементима националне културе до сада су одштампани 

Читанка за први и други разред (2014) и Граматика од првог до четвртог разреда (2014). 

Урађен је и на сајту Завода за уџбенике наставницима бесплатно доступан приручник 

за наставнике за наставу овог предмета у првом и другом разреду. Читанка за трећи и 

четврти разред је у припреми за слање на одобрење у Министарство просвете. 

За ромски језик са елементима националне културе у току је израда четири 

уџбеника за прва четири разреда, а средства су обезбеђена на тендеру Центра за 

едукацију Рома и етничких заједница.  

У овом извештајном периоду Покрајински секретаријат је донео решење о одобравању 

једног уџбеничког комплета за Биологију на мађарском језику, за основну школу 

(превод) и уџбеника за словачки језик са елементима националне културе за основну 

школу (оригинално писани уџбеник). За пет уџбеника писаних на језику и писму 

националних мањина покренута је процедура одобравања (реч је о три уџбеника на 
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хрватском језику и по једном уџбенику на мађарском и македонском језику. 

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, а обезбеђен је уџбеник за први разред основне школе 

за наведени наставни предмет. 

 

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: 
2016/1-2  

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); 

 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 
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(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. 

2016/3-4  

Подаци о извршеним мобилностима у оквиру пројеката са програмским земљама Еразмус+ програма: 

Држава 

Број уговора 

закључених са 

институцијама 

из Србије у 

оквиру 

еразмус+ ка1 

пројеката 

мобилности  

Укупан број 

реализованих 

мобилности 

гостујућих-/ 

одлазећих 

студената* 

Укупан број 

реализованих 

мобилности 

гостујућих/ 

одлазећих 

наставника 

или 

сарадника* 

Укупан број 

одобрених 

еразмус+ 

ка1 

пројеката 

мобилности/ 

одобрених 

мобилности 

2015/2016* 

Број 

еразмус+ 

ка2 

пројеката 

изградње 

капацитета 

у високом 

образовању 

Број 

темпус 

пројеката 

Албанија 1       6   

Босна и Херцеговина 1       9 3 

Бугарска 18 12/0 9/4 15/180 1   

Словачка 10 2/10 1/3 8/159 2   

Румунија 20 12/22 25/26 13/378   2 

Мађарска 15 3/13 2/15 14/273 3 1 

Хрватска 7 0/4 1/3 5/78 3 1 

Чешка 7 1/3 1/1 7/144 4   

Македонија 4     1/1 3   

* Укупан број одобрених мобилности у оквиру Еразмус+ КА1 пројеката означава број предвиђених мобилности али 

то не значи да ће све мобилности бити остварене. Коначан број мобилности ће се знати након што сви пројекти буду 

завршени.  

Преглед одлазећих и долазећих мобилности у оквиру ЦЕЕПУС програма: 

Држава 

Број 

реализованих 

мобилности 

гостујућих 

студената 

2015/2016 

Број реализованих 

мобилности 

гостујућих 

наставника или 

сарадника 2015/2016 

Број реализованих и 

планираних 

мобилности 

студената 2016/2017 

Број реализованих и 

планираних 

мобилности 

гостујућих 

наставника или 

сарадника 2016/2017 

Албанија         

Босна и херцеговина 6 10 7 13 

Бугарска 2 4   6 

Словачка   4 2 6 

Румунија 1 9   6 

Мађарска   5 1 7 

Хрватска 5 6 10 18 

Чешка 4 4   3 

Македонија 4   2   
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Пројекти у којима учествују високошколске установе из Албаније, Босне и Херцеговине, Бугарске, Словачке, 

Румуније, Мађарске, Хрватске. Чешке Републике и/или БЈР Македоније 

У оквиру пројеката изградње капацитета у високом образовању, високошколске установе су учествовале на 18 

пројеката у претходна два позива, од чега у 15 учествују високошколске установе из барем једне од следећих земаља: 

Албаније, Босне и Херцеговине, Бугарске, Словачке, Румуније, Мађарске, Хрватске, Чешке Републике и БЈР 

Македоније. Акроними и пуни називи ових пројеката по којима могу бити претраживани у бази пројеката Фондације 

Темпус:  

Акроним пројекта Назив пројекта 

K-FORCE Knowledge for Resilient society 

Знање потребно за оснаживање отпорног друштва 

NETCHEM ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical 

Chemistry Education 

Умрежавање помоћу ИКТ усмерено на превазилажење техничких и друштвених 

баријера везаних за образовне програме у области савремене аналитичке хемије 

BESTSDI Western Balkans Academic Education Evolution and Professional’s Sustainable Training for 

Spatial Data Infrastructures 

Развој академског образовања у региону Западног Балакана и континуираних 

професионалних обука везаних за инфраструктуру геопросторних података  

FINAC FINanacial management, Аccounting and Controlling curricula development for capacity building 

of public administration 

Развој курикулума у области финансијског менаџмента, рачуноводства и контролинга у 

циљу унапређења рада јавне управе  

Re@WBC Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region 

Унапређење истраживачког потенцијала високог обраѕовања зарад даљег развоја региона 

Западног Балкана 

GEOWEB Modernising geodesy education in Western Balkan with focus on competences and learning 

outcomes 

Модернизација образовања из области геодезије на Западном Балкану са фокусом на 

компетенцијама и исходима учења 

NatRisk Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan 

countries 

Развој мастер курикулума за управљање ризиком од природних катастрофа у 

земљама Западног Балкана 

CULTUWB Strengthening Capacities for Tourism Changes in WB – Building Competences for Quality 

Management of Heritage and Cultural Tourism 

Јачање капацитета за увођење промена у област туризма на Западном Балкану – 

стицање компетенција за управљање квалитетом културне баштине и културног 

туризма 

PESHES Development and Implementation of System for Performance Evaluation for Serbian HEIs and 

System 

Развој и имплементација система за мерење учинка ВШИ и образовног система у 

Србији 

DBBT-MS Implementation of the study program - Digital Broadcasting and Broadband Technologies (Master 

studies) 
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Акроним пројекта Назив пројекта 

Увођење мастер студијског програма за дигитално емитовање и широкопојасне 

технологије 

KLАBS Creating the Network of Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments 

Формирање мреже лабораторија знања за одрживо и јако окружење 

PT&SCHE Introduction of part-time and short cycle studies in Serbia 

Увођење студија уз рад и студија кратког циклуса у Србији 

Trans2W School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Montenegro 

and Bosnia & Herzegovina 

Прелазак из школе ка послу студената са хендикепом у Србији, Црној Гори и Босни и 

Херцеговини 

WaMPPP Waste management curricula development in partnership with public and private sector 

Развој курикулума за менаџмент отпада кроз партнерство са јавним и приватним 

сектором 

ReFEEHS Reinforcement of the Framework for Experiential Education in Healthcare in Serbia 

Унапређење оквира образовања заснованог на практичном учењу у здравству 

  

Интернет адреса базе података о пројектима Фондације Темпус је: http://projects.tempus.ac.rs/  

У оквиру старог Темпус програм, постоји још неколико активних вишегодишњих пројеката у којима поред 

високошколских установа из Србије учествују и високошколске установе из барем једне од горе наведених земаља:  

WIMB - Development of Sustainable Interrelations between Education, Research and Innovation at WBC Universities in 

Nanotechnologies and Аdvanced Materials where Innovation Means Business, (Развој одрживих односа између 

образовања, истраживања и иновација на универзитетима Западног Балкана у области нанотехнологија и нових 

материјала где иновација значи бизнис) 

BАEKTEL - Blending academic and entrepreneurial knowledge in technology enhanced learning, (Повезивање 

академског и предузетничког знања у технологијама подстакнутом учењу) 

EdLead - Master in Educational Leadership,( Master za liderstvo u obrazovaњu) 

iDEАlab - Fostering students' entrepreneurship and open innovation in university-industry collaboration (Подстицање 

студентског предузетништва и отворених иновација у сарадњи универзитета и привреде) 

Табеларни приказ пројеката изградње капацитета у високом образовању (ЦБХЕ) и Темпус пројеката у којима 

учествују високошколске установе из Албаније, Босне и Херцеговине, Бугарске, Словачке, Румуније, Мађарске, 

Хрватске, Чешке Републике и БЈР Македоније, појединачно по земљама: 

Redni 

broj 
Projekat АLB BIH BGR SVK ROU HUN HRV CZE MKD 

1 K-FORCE ✓ ✓   ✓         ✓ 

2 NETCHEM ✓             ✓   

3 BESTSDI ✓ ✓         ✓   ✓ 

4 FINАC ✓     ✓     ✓ ✓   

5 Re@WBC ✓ ✓               

6 GEOWEB ✓ ✓               

http://projects.tempus.ac.rs/
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Redni 

broj 
Projekat АLB BIH BGR SVK ROU HUN HRV CZE MKD 

7 NatRisk   ✓       ✓       

8 CULTUWB   ✓               

9 PESHES             ✓     

10 DBBT-MS   ✓           ✓   

11 KLАBS   ✓               

12 PT&SCHE           ✓       

13 Trans2W   ✓               

14 WaMPPP               ✓ ✓ 

15 ReFEEHS     ✓     ✓       

16 WIMB   ✓               

17 BАEKTEL   ✓     ✓         

18 EdLead         ✓ ✓       

19 iDEАlab   ✓         ✓     

 

Педагошки завод Војводине је у оквиру својих издавачких делатности припремио за штампу Енглеско-српско-

мађарско-румунско-словачко-русинско-хрватски основни речник правне струке, аутора др Слободана Д. Јовановића 

и сарадника (Тамаш Серда, Маргарета Лотреан, Андреа Бучко, Елена Чиеф, Марта Јакаб, Кармен Лепар, Наташа 

Удовичић). 

2017/1 

У оквиру наставе ромског језика на Филолошком факултету Универзитета у Београду 

посебан пажња се посвећује учењу стручне терминологије. На семинарима који се 

организују то је, такође, један од важних задатака. Елементи културе ромског народа 

уведени су и у Савремене студије културе 1-4 на докторским студијама на Филолошком 

факултету, а планира се развијање и докторских студија на истом факултету. 

Са почетком нове школске 2017/2018. године, Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја ће доставити податке о новим пројектима и начинима 

обезбеђивања јачања језичких капацитета и учења стручне терминологије за студенте 

припаднике националних мањина на језику националне мањине у циљу приступа 

тржишту рада и професионалног развоја. 

АКТИВНОСТ: 6.14. Јачање капацитета стручних и инспекцијских служби 

РОК: IV квартал 2017. године 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за просвету 

 Јединице локалне самоуправе  

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

Просветна инспекција је организована као: републичка, покрајинска, градска и општинска и све оне контролишу рад 
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свих установа на подручју за које су надлежне. Број општинских и градских инспектора одређен је решењем 

министра према броју школа-установа у том граду/општини. Просветни инспектори испуњавају услове из члана 150. 

Закона о основама система образовања и васпитања. Решењем министра је одређено да свака општина/град има 

просветне инспекторе. Тренутно недостаје 68 од 204 општинска/градска просветна инспектора, илити 33%. На 

републичком нивоу, у Сектору за инспекцијске послове од 33 радна места попуњено је 26. 

У циљу јачања стучних и инспекцијских служби донет је Закон о инспекцијском надзору (Службени гласник РС бр. 

36/2015), а потребно је и кадровски и у опреми ојачати инспекцију како би се Закон на квалитетан начин 

имплментирао. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је током школске 2015/16. године мапирало потребе за 

просветним саветницима који познају неки од мањинских језика на којима се одвија настава, и у наредном периоду 

ће, у сарадњи са националним саветима националних мањина, предложити ангажовање наставника који тренутно 

раде у настави и познају неки од потребих мањинских језика а немају пуну норму радних сати. Наставник као 

саветник-спољни сарадник биће ангажован на пословима пружања саветодавне и стручне помоћи, у складу са 

чланом 153. Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011 и 

55/2013).  

2016/3-4  

На основу члана 153. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС, бр. 72/09, 

52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – УС), министар просвете, науке и технолошког развоја је 

16. новембра 2016. године расписао конкурс за избор саветника-спољних сарадника за предмете, групе и области 

предмета, активности и стручне послове, за потребе пружања подршке у установама у којима се васпитно-образовни, 

односно образовно-васпитни рад реализује на језику националне мањине. У оквиру планираног броја, биће изабрани 

саветници-спољни сарадници који знају језик одговарајуће националне мањине. На овај начин, школске управе ће у 

обављању посла стручно-педагошког надзора бити ојачане спољним саветницима-наставницима који познају језик 

наставе. 

2017/1 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је конкурс за избор 

саветника-спољних сарадника (16. новембара 2016) за предмете, групе и области 

предмета, активности и стручне послове, са циљем подршке просветним саветницима у 

вршењу стручно-педагошког надзора и спољашњег вредновања рада установа. Укупно 

је конкурисало 1.432 кандидата. Према конкурсним условима, а у складу са чланом 153 

Закона о основама система образовања иа васпитања, изабрано је 200 наставника, 

стручних сарадника и васпитача за 43 наставна предмета/области, који ће, у периоду од 

1. фебруара 2017. до 1. фебруара 2019. године, заједно са просветним саветницима 

посећивати образовно-васпитне установе.  

Од изабраних кандидата, 6 саветника-спољних сарадника су за област: матерњи 

језик/говор националних мањина, и то:  

 два саветника-спољна сарадника за мађарски језик; 

 саветник-спољни сарадник за словачки језик;  

 саветник-спољни сарадник за русински језик; 

 саветник-спољни сарадник за босански језик; 

 саветник-спољни сарадник за буњевачки говор. 
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Број саветника и њихова профилација условљени су потребама школских управа. 

Саветнике је изабрала комисија на регионалном нивоу, у којој су, осим представника 

Министарства, били укључени и представници школа, ради обезбеђивања пуне 

јавности рада. Изабрани саветници имају обавезу да савладају програм обуке који 

одреди Министарство. Током двогодишњег ангажовања њихов рад ће пратити и 

евалуирати просветни саветници. 

 

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: 
2016/1-2  

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 

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 ОШ Гоце Делчев из Јабуке, ОШ Жарко Зрењанин из 

Качарева, ОШ Коста Стаменковић из Лесковца и ОШ 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. 
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2016/3-4  

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је с почетком школске 2016/2017. године подржало низ 

пројеката и програма ваннаставних активности који подстичу толеранцију и мултикултуралност. На основу 

резултата пројеката биће развијени програми који ће се примењивати у свим школама на територији Србије. 

Издвојени су следећи пројекти: 

Пројекат Јачање интеркултуралних пракси у културолошки разноврсним школама 

Пројекат спроводи Центар за образовне политике, у сарадњи са Фондацијом за отворено друштво. 

Пројекат предвиђа учешће пет школа које школују висок проценат ученика припадника националних мањинских 

група. У пројекту учествују четири основне школе и једна средња:  

1. ОШ „Зага Маливук“, Београд – школа у Београду која има висок проценат ромске популације  

2. ОШ „Сестре Илић“, Ваљево – школа ван Београда која има висок проценат ромске популације  

3. ОШ „Млада поколења“, Ковачица – школа са високим процентом словачке популације  

4. ОШ „Калифа бин Заид ал Нахјан”, Нови Пазар – школа са високим процентом бошњачке популације  

5. Средња економска школа „Боса Милићевић“, Суботица – школа са високим процентом мађарске 

популације 

Свака школа спроводи пет активности са циљем јачања сарадње, разумевања и толеранције међу ученицима 

различитих националности: стручно усавршавање (две акредитоване обуке), спровођење тематских часова, 

спровођење редовних часова са уграђеним интеркултуралним садржајима, ваннаставна и промотивна активност. Све 

школе у процесу планирања и спровођења активности имају подршку Центра за образовне политике и две 

експерткиње из области интеркултуралног образовања, које су израдиле смернице за укључивање 

интеркултуралности у редовну наставу, ваннаставне активности и тематске часове. Како би се проценили ефекти 

пројектних активности, на почетку и на крају реализације пројекта биће задат упитник којим се испитују погледи на 

интеркултуралне разлике. Упитник попуњавају и ученици и наставници.  

Школске активности се спроводе до краја маја 2017. године. Обрада резултата и писање завршног извештаја одвијаће 

се током јуна 2017.  

Пројекат Млади у мултикултуралној заједници 

Пројекат спроводи Центар за образовне политике, у сарадњи са Фондацијом за отворено друштво. 

Два главна циља пројекта су: 

1. Мапирање ставова везано за интеркултурално образовање код младих у санџачкој регији, укључујући и 

њихове родитеље и наставнике, кроз спровођење истраживања; 

2. Презентација резултата истраживања о ставовима о интеркултуралном образовању.  

Пројектне активности су: преглед литературе, креирање упитника, задавање упитника, унос и обрада података и 

израда презентација и извештаја. Пројекат траје десет месеци, и реализује се у шест градова - Новом Пазару, 

Сјеници, Тутину, Пријепољу, Прибоју и Новој Вароши. Пројекат се завршава 1. маја 2017. године. Резултати ће бити 

презентовани наставницима, ученицима, родитељима, локалним канцеларијама за младе, омладинским и 

организацијама за младе, студентским и ученичким парламентима, локалним самоуправама, представницима других 

организација цивилног друштваа, образовних установа, као и свим грађанима градова који ће, путем медија и 

друштвених група, бити информисани о резултатима истраживања. 

Путем акредитованог едукативног семинара Дечије сламарство Буњевачки едукативни истраживачки центар 

„Амброзије Шарчевић“ из Суботице, уз подршку Националног савета буђевачке националне мањине одржава 

семинар за све заинтересоване предаваче у циљу едукације шире просветне заједнице о буњевачкој заједници. 

Национални савет македонске националне мањине у сарадњи са ОШ Гоце Делчев из Јабуке, ОШ Жарко Зрењанин из 
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Качарева, ОШ Коста Стаменковић из Лесковца и ОШ Бора Станковић из Богојевца наставља да интензивно ради 

на јачању васпитне улоге школе кроз организовање музичких и драмских секција за децу. За сада је овај рад усмерен 

на одржавање састанака са представнцима установа и израду планова за спровођење ових активности. 

Савез јеврејских општина организује, учествује и даје подршку институционализованој настави о Холокаусту која се 

спроводи екстракурикуларно. 

2107/1 

Према подацима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у оквиру 

пројекта Јачање интеркултуралних пракси у културолошки разноврсним разноврсним 

школама спроведене су две акредитоване обуке у пет пројектних школа за око 150 

наставника. Обе обуке биле су из области интеркултуралности и антидискриминације. 

У току је спровођење наставних и ваннаставних активности у школама - редовних 

часова са интеркултуралним садржајем, тематских часова чији су исходи из области 

интеркултуралности, као и ваннаставних активности са циљем промовисања 

интеркултуралности у школској и/или широј заједници. Након ових активости, биће 

развијене кратке смернице за планирање интеркултуралне тематске наставе са 

примерима припрема за час. 

У оквиру пројекта Млади у мултикултуралној заједници прикупљени су подаци у седам 

средњих школа (четири стручне и три гимназије) у шест градова југозападне Србије: 

Новом Пазару, Пријепољу, Тутину, Новој Вароши, Сјеници, Прибоју, задавањем 

упитника ученицима, наставницима и родитељима о интеркултуралној осетљивости и 

предикторима добрих међугрупних односа. У току је обрада података, а извештај и 

презентација резултата се очекују у мају 2017. године.  

Завод за унапређење образовања и васпитања је у процесу формирања радне групе која 

ће спровести другу фазу пројекта Јачање васпитне функције основне и средње школе, а 

чији је циљ идентификација васпитних модела у којима ће бити оних који подстичу 

толеранцију. 

Национални савет буњевачке националне мањине уз подршку Фондације Мијо Мандић, 

која ради на пружању што бољих услова за рад буњевачког образовања, наставља са 

својим активностима и током ове школске године. Подршка се односи и на предаваче у 

њиховом раду и ученике који похађају изборни предмет буњевачки говор са 

елементима националне културе. 

Према подацима Националног савета словачке националне мањине,  Министарство 

просвете је средином јуна анкетирало  ученике основних школа за изјашњавање о 

факултативној настави језика националне мањине. Родитељи ученика нису добили 

инструкције нити им је презентовано како и на који начи би се настава реализовала. 

Анкетирање родитеља и ученика више пута је понављано (мај, јун, септембар), што је, 

према Националном савету, изазвало неспоразум и допринело хаотичној ситуацији у 

школама. Савет је става да је потребно утврдити чврст систем са правилима и тачним 

одредбама, као и механизам обезбеђивања услова и начин реализације извођења 
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наставе предмета-матерњи језик са елементима националне културе. Такође, савет 

наводи да за летње и зимске школе није презентован садржај програма, термин 

реализације, нити начин финансирања. У школама, где су се ученици ипак изјаснили за 

учење језика мањине, Савет финансира зараду наставника који изводи наставу, јер 

Министарство до сада није прецизирало школама начин реализације факултативне 

наставе.  Због горе поменутог, Савет наводи да је Координација националних савета 

предложила Министарству да се направи прецизно упутство о формирању група за овај 

изборни предмет и упути школама у априлу, како би се анкетирање извршило на време.  

Поред тога, Национални савет словачке националне мањине истиче да је матерњи језик 

у групи других изборних предмета, где ученик може да бира само један предмет (што 

није у складу са чланом 72. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања, 

који каже да ученик бира један или више предмета, чиме се доводи у положај да 

занемарује матерњи језик како би слушао, нпр. информатику заједно са својим 

вршњацима). Савет сматра  да је потребно променити статус предмета матерњи језик са 

елементима националне културе, с обзиром на то да је реч о матерњем језику и због 

тога се мора наћи начин, модел и финансије да се сваком ученику омогући учење 

матерњег језика; да изучавање овог предмета не би требало да буде питање изборног, 

факултативног избора већ као значајан и важан сегмент у образовању на матерњем 

језику; као ни да настава не сме бити ограничена бројем ученика и недостатком 

финансијских средстава. Савет наводи да је из усмених обавештења у Министарству 

просвете сазнао да је увођењем информатике, као обавезног предмета, матерњи језик 

остао на листи изборних предмета – чиме је положај овог предмета у бољој позицији. 

У општини Бојник истичу свој кооперативни приступ када је у питању развијање 

толеранције и спречавање сегрегације, а као пример се наводи пример два ученика 

српске националности која у основној школи похађају изборни предмет ромски језика с 

елементима националне културе. 

У општини Ковачица неговање културних активности, позоришне, рецитаторске, 

музичко фолклорне и спортске активности одвијају се на језицима националних 

мањина и то: у Дебељачи се одржава Виве, музички фестивал, а ради и  КУД Банатско 

коло; у Ковачици се одржава фестивал словачких народних песама Танцуј Танцуј, а раде 

Влочка културно удружење и КОКРАМ позоришно удружење, школски хор и оркестар; 

у Падини раде Холубичка фолклорна група, Слнечница фолклорна група, Вилиам Фигуш 

Бистри  мушка певачка група, школски хор и оркестар, а одржава се и фестивал 

словачких народних песама Падина пева; у Уздину се одржава фестивал румунских 

песама Омладина пева, а постоје и школски фолклор и оркестар; док у Црепаји постоје 

КУД Свети Сава, Црепајачко коло, школски фолклор и оркестар. 

 

АКТИВНОСТ: 6.16. Потписивање споразума са земљама чије националне мањине 

имају образовање у Србији. 
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РОК: II квартал 2016. године 

СТАТУС: Активност је делимично реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за просвету 

 Министарство спољних послова 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

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. 

2016/3-4  

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у другој половини 2016. године, почевши од октобра месеца, 

започело интензивне активности на коначном успостављању сарадње са земљама матицама националних мањина у 

области образовања. Дипломатским путем, преко иницијалног састанка са високим службеницима Министарства 

спољних послова, настављено је са серијом састанака са Амбасадом Бугарске и Амбасадом Албаније. Такође, преко 

усаглашавања билатералних споразума, питање успостављања сарадње са земљом матицом је покренуто и директно 

са Румунијом. 

Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Чешке о сарадњи у области културе, образовања, 

науке, омладине и спорта потписан је 29. новембра 2016. године у Прагу. Покренута је процедура за ратификацију 

поменутог Споразума у Народној скупштини Републике Србије.  

2017/1 

Са циљем ефикасног успостављања сарадње у области иницијалног образовања и 

стручног усавршавања наставника, али и обезбеђивања квалитетних уџбеника и 

наставних средстава, Министарство провете, науке и технолошког развоја је, у сарадњи 

са Министарством спољних послова, доставило позив за сарадњу у области образовања 

националних мањина на адресе шест земаља матица националних мањина које живе у 

Републици Србији: Бугарској, Румунији, Мађарској, Хрватској, Словачкој и Албанији.  

 

АКТИВНОСТ: 6.18. Успостављање сарадње у области стручног усавршавања 

наставника у циљу: 

 - обезбеђивања усавршавања просветних радника у струци и познавању 

мањинског језика, разменом и боравком у земљи матици, у складу са закљученим 

споразумима. 

- закључивање споразума о признавању акредитованих стручних усавршавања из 

матичних држава националних мањина. 

РОК: II квартал 2017. године 

СТАТУС: Активност је делимично реализована. 
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НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за просвету 

 Завод за унапређивање образовања и васпитања 

 Покрајински секретаријат за образовање 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/3-4  

У периоду од јула до децембра месеца 2016. године Педагошки завод Војводине издао је укупно 31 решења о 

признавању бодова, остварених учешћем на међународном стручном усавршавању, на основу члана 21. став 1. тачка 

2, а у вези са чланом 166. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС бр. 

72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-одлука УС) и члана 22. став 4, 5. и став 6. 

Правилника о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС 

бр. 86/2015, 3/2016, 73/2016 и 80/2016), и то: 

- запосленима у ОШ „Јан Чајак“ у Бачком Петровцу, укупно 22 решења 

- запосленима у ОШ „Млада поколења“ у Ковачици, укупно девет решења 

2017/1 

Стање непромењено 

 

АКТИВНОСТ: 6.20. Унапређивање могућности учења матерњег језика – говора и 

елемената националне културе у школама уз задржавање статуса изборног 

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 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: 
2016/1-2  

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.  
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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. 

2016/3-4  

Стање непромењено 

2017/1 

Табела са бројем ученика, бројем школа и јединица локалне самоуправе у којима се 

изучава предмет матерњи језик са елементима националне културе је дата у 

претходном извештајном циклусу за активност 6.21. 

У општини Беочин су обезбеђени услови за учење ромског језика с елементима 

националне културе у статусу изборног предмета. 

У општини Бојник, у ОШ Станимир Вељковић – Зеле 14 ученика похађа ромски језик с 

елементима националне културе. 

На територији града Лесковца, на основу резултата спроведене анкета, учење матерњег 

језика националних мањина са елементима националне културе реализује се у пет 

основних школа. Ромски језик са елементима националне културе учи се у ОШ Вожд 

Карађорђе, проценат акгажовања наставника је 30%, у ОШ Ђура Јакшић проценат 

ангажовања наставника је 20%, у ОШ Петар Тасић 20%. Македонски језик са 

елементима националне културе учи се у ОШ Коста Стаменковић и Бора Станковић, 

док је проценат ангажавања наставника 20%, односно 10%. Број ученика који уче 

матерњи језик са елементима националне културе, као изборни предмет, у Лесковцу је 

181 – ромски језик са елементима националне културе учи 124 ученика, док македонски 

језик са елементима националне културе учи 57 ученика. 

У двема основним школама у Прахову и Кобишници, у општини Неготин, близу 30 

ученика као изборни предмет учи влашки говор с елементима националне културе. 

У Србобрану се ученици ОШ Вук Караџић на крају сваке школске године анкетирају о 

обавезним изборним, изборним и факултативним предметима које ће похађати наредне 

школске године, у складу са законом. Између осталог, анкетирају се о могућностима 

похађања факултативне наставе матерњег језика са елементима националне културе, 

међутим, интересовање ученика и родитеља је недовољно за формирање група ученика, 

док у ОШ Јован Јовановић Змај четири групе, по два часа недељно, уче мађарски језик 
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с елементима националне културе. Овим програмом обухваћено је 72 ученика. 

Град Суботица од 1997. године подржава и финансира учење мађарског језика као 

језика који је у службеној употреби на територији града у основним и средњим 

школама. 

У 2016/17. школској години 

Основне школе 

ГРАД СУБОТИЦА 
1.р 2.р 3.р 4.р. 5.р. 6.р. 7.р. 8.р. 

Укупно 

ученика 

Укупно 

група 

ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОШ "ХУЊАДИ ЈАНОШ" 9 12 11 6 8 7 8 6 67 3 

ОШ "ВЛАДИМИР НАЗОР" 9 3 5 4 0 0 19 0 40 2 

ОШ "ПЕТЕФИ ШАНДОР" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОШ "БОСА МИЛИЋЕВИЋ" 6 3 6 2 2 3 1 0 23 1 

ОШ "МИРОСЛАВ АНТИЋ" 20 19 18 21 0 0 0 0 78 4 

ОШ "ПИОНИР" 5 5 7 5 2 4 4 0 32 2 

ОШ "МАТИЈА ГУБЕЦ" 10 8 10 8 9 4 2 1 52 4 

ОШ "ЈОВАН МИКИЋ" 19 12 15 7 9 2 0 0 64 5 

ОШ "ЂУРО САЛАЈ" 11 9 14 7 0 0 0 0 41 2 

ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ" 37 20 23 11 0 0 0 0 91 5 

ОШ "КИЗУР ИШТВАН" 34 44 31 27 20 0 0 0 156 9 

ОШ "ИВАН МИЛУТИНОВИЋ" 31 31 15 15         92 5 

ОШ "10. ОКТОБАР" 9 13 5 10 6 4 3 3 53 2 

ОШ "СОЊА МАРИНКОВИЋ" 26 32 20 25 0 0 0 0 103 5 

ОШ "МАЈШАНСКИ ПУТ" 27 24 14 28 14 6 11 4 128 6 

ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ" 33 33 21 7 4 4 7 4 113 6 

ОШ "МАТКО ВУКОВИЋ" 23 45 35 16 0 0 0 0 119 6 

ОШ "ЈОВАН Ј. ЗМАЈ" 23 36 40 19         118 6 

ОШ "СЕЧИЊИ ИШТВАН" 33 35 41 32 23 7 4 5 180 9 

ОШ "СВЕТИ САВА"  25 30 13 14 0 0 0 0 82 4 

ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"                      

Школски центар са домом ученика 

"Доситеј Обрадовић! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Музичка школа                     

УКУПНО 390 414 344 264 97 41 59 23 1632 86 

 

Средње школе 

ГРАД СУБОТИЦА 1.р. 2.р. 3.р. 4.р. Укупно ученика 

Музичка школа           

Економска школа 0 0 0 0 0 

Хемијско-технолошка школа 0 0 0 0 0 

Техничка школа“Иван Сарић“ 0 0 0 0 0 
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Гимназија „Костолањи Деже“ 0 0 0 0 0 

Медицинска школа           

СШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"            

Гимназија“Светозар Марковић“ 0 0 0 0 0 

„Доситеј Обрадовић“ 0 0 0 0 0 

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА 5 5 6 5 21 

УКУПНО 5 5 6 5 21 

 

Средства за ове активности у општини Ковачица се обезбеђују буџетом општине за све 

основне школе и гимназију. Обезбеђена је могућност учења језика националне 

заједнице (српски као матерњи и као нематерњи језик, словачки, румунски, мађарски, 

ромски). Постоји могућност организовања факултативних и свих ваннаставних 

активности на српском језику као и на језицима националних мањина. 

У општини Медвеђа, у месту Тупал, где се целокупна настава одвија на албанском 

језику, у школској 2015/16. наставу је похађало 14 ученика, а 17 ученика у школској 

2016/17. У Медвеђи, где се настава на албанском језику одвија до четвртог разреда, у 

школској 2015/16. наставу је похађало четири ученика, а у школској 2016/17. наставу 

похађа пет ученика. У Сијаринској Бањи, где се настава реализује поред српског и на 

албанском језику, наставу је претходне 2015/16. године похађало 32 ученика, а школске 

2016/17. наставу похађа 34 ученика. Поред тога, општина Медвеђа учествује у пројекту 

Министарства просвете и Координационог тела Владе за општине Прешево, Бујановац 

и Медвеђа Унапређење српског као нематерњег језика у општинама Прешево, 

Бујановац и Медвеђа. 

Град Сомбро је навео да се у школи води рачуна да сва обавештења кроз књигу 

обавештења буду двојезична, ради адекватне информисаности ученика на матерњем 

језику. Сва школска дешавања обухватају децу и њихове изведбе на српском и 

мађарском језику. Позивнице су двојезичне. Различита дешавања праћена су и на 

страницама Сомборских новина и на сајту школе. Средње школе из окружења 

представљају се ученицима 8. разреда на мађарском матерњем језику, које остављају и 

своје писане брошуре на матерњем језику. 

АКТИВНОСТ: 6.21. Промоција/кампања различитих модела образовања ученика 

припадника националних мањина: 

-организовањем групних и индивидуалних састанака са родитељима; 

-штампањем и дистрибуцијом публикација (нпр. брошура, плаката...); 

-укључивањем штампаних, електронских медија, радио и ТВ станица; 

-постављање информативних плаката у школама и вртићима те дистрибуција 

информативних летака. 

РОК: Континуирано, почев од краја другог квартала 2016. године 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 
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 Канцеларија за људска и мањинска права 

 Министарство просвете 

 Покрајински секретаријат за образовање 

 Национални савети националних мањина 

 Јединице локалне самоуправе 

 Основне и средње школе 

 Медији 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/3-4  

У оквиру заједничког програма за Западни Балкан и Турску Савета Европе и Европске уније, током последњих 

месеци 2016. године отпочело се са имплементацијом пројекта Јачање заштите националних мањина у Србији. У 

имплементацији и праћењу спровођења планираних активности, поред представника Савета Европе, учествују и 

представници Канцеларије за људска и мањинска права, Министарства правде, Министарства државнe управe и 

локалнe самоуправe, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Делегације Европске уније у Србији. 

Овај пројекат обухвата сарадњу и са другим партнерима и корисницима активности које ће се спроводити, као што 

су представници националних савета националних мањина, локалних самоуправа и невладиног сектора. 

Представници Заштитника грађана и Повереника за заштиту равноправности имају улогу посматрача у раду 

Управног одбора. На првом састанку Управног одбора, 1. децембра 2016. године, представљен је и први 

полугодишњи план активности у оквиру наведеног пројекта, која међу предвиђеним активностима обухвата и прве 

кораке у спровођењу активности 6.21. Акционог плана за остваривање права националних мањина. 

Резултати новог начина анкетирања изборног предмета матерњи језик са елементима националне културе и промене 

Стручног упутства о формирању одељења довели су до значајног повећања броја ученика која похађају овај изборни 

предмет у односу на раније године. 

У табели је дат преглед броја ученика по језицима на територији Републике Србије: 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК/ ГОВОР СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 

 

Број ученика  Број школа Број јединица локалне самоуправе 

мађарски језик 2.978 72 26 

босански језик 2.302 14 5 

ромски језик 2.252 72 42 

румунски језик 800 28 19 

словачки језик 667 37 13 

бугарски језик 617 8 5 

хрватски језик 417 15 8 

русински језик 416 24 9 

буњевачки говор 412 11 1 

влашки говор 331 14 8 

македонски језик 131 5 4 

украјински језик 106 7 5 

чешки језик 73 5 3 

албански језик 7 2 2 

УКУПНО  11.509   

 

Национални савет хрватске националне мањине је спровело кампању промовисања уписа у први разред основне 

школе за наставу на хрватском језику. 
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Почетком новембра 2016. године Национални савет мађарске националне мањине организовао је промотивну 

кампању, у сарадњи са Савезом Ракоци из Мађарске, међу ученицима првих разреда основних школа. Том приликом 

подељене су и ученичке стипендије ове организације која за циљ има промоцију образовања ученика на матерњем 

језику. 

Национални савет румунске националне мањине организовао је више сусрета са родитељима о значају учења 

румунског језика са елементима националне културе. 

Национални савет Русина је у Куцури са родитељима предшколске деце и родитељима ученика првог разреда 

основне школе која су уписана у одељења на русинском језику одржао састанке о предностима образовања на 

матерњем језику, као и о раду у бројчано мањим одељењима. Састанку у предшколској установи присуствовали су и 

родитељи из мешовитих бракова који се још нису определили на ком ће језику њихово дете започети школовање. У 

Куцури се настава и у предшколским и у основношколским установама одвија и на српском и на русинском језику, у 

посебним одељењима. 

Национални савет словачке националне мањине организовао је у Новом Саду родитељски састанак и промовисао 

матерњи језик као изборни предмет у основној школи. За предшколске установе у Новом Саду, Бачкој Паланци, 

Челареву и Белом Блату Савет ангажује васпитача који држи часове матерњег језика за децу од 3-6 година.  

2017/1 

Канцеларија за људска и мањинска је 9. фебруара 2017. године одржала састанак са 

представницима Савета Европе који раде на имплементацији пројекта Јачање заштите 

националних мањина у Србији. Једна од тема састанка се односила и на активност 6.21, 

за коју је предвиђено да се реализује у наредном периоду, на начин који је дефинисано 

Акционим планом. 

У сарадњи са Канцеларијом за људска и мањинска права, Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја учествоваће у припреми брошура које ће послужити као 

информација родитељима ученика основних школа у Републици Србији. Припрему 

брошура ће подржати Савет Европе у оквиру пројекта Хоризонтал фацилити. 

Национални савет буњевачке националне мањине активно ради на промоцији 

буњевачког говора, а за ову годину предвиђени су и информативни материјали, који би 

ученицима петих разреда објаснили шта их чека у наредној школској години, када је 

реч о овом предмету. 

Национални савет мађарске националне мањине у првом кварталу 2017. године спровео 

је следеће активности: 

1. Подела летака који промовишу упис у групе на мађарском васпитном језику у 

предшколским установама родитељима најмлађих. Укупно је штампано 2.200 

летака на мађарском језику и 600 на српском језику. Подела почиње последње 

недеље квартала. 

2. Подела летака који промовишу образовање на мађарском наставном језику 

родитељима деце предшколског узраста. Укупно је штампано 2.200 летака на 

мађарском језику и 600 на српском језику. Леци су у неким случајевима 

подељени у склопу родитељских састанака где су родитељи додатно 

информисани. Подела почиње последње недеље квартала. 
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3. Медијска кампања – анимирани кратки филм биће емитован на РТВ Панон са 

циљем промоције образовање на мађарском наставном језику, намењен 

родитељима деце предшколског узраста. Емитовање почиње последње недеље 

квартала. 

4. Припрема и подела писама подршке основцима, учесницима кампање Савеза 

Ракоци из Мађарске, из укупно 43 насељених места са територија 19 локалних 

самоуправа где је удео мађарског становништва мањи од 30%. Подела почиње 

последње недеље квартала. 

5. Серија родитељских састанака родитељима ученика трећих разреда 

четворогодишњих смерова у свим средњим школама где постоји настава на 

мађарском језику о важности студирања у Србији и на српском језику. Током 

ових родитељских састанака су подељени леци о систему студентских 

стипендија и припремних курсева Националног савета мађарске националне 

мањине (интензивног курса српског језика, курса припремне наставе из 

предмета који се полажу у склопу пријемних испита на домаћим факултетима). 

Укупно је штампано 1.700 свески. Родитељски састанци почињу претпоследње 

недеље квартала. 

6. Медијска кампања – кратки филм – на РТВ Панон којим се промовише програм 

припремне наставе за пријемни испит на високошколским установама у Србији. 

Национални савет Русина планира да до краја марта 2017. године у Ђурђеву са 

родитељима предшколске деце одржи састанак о предностима образовања на матерњем 

језику и о раду у бројчано мањим одељењима. У Ђурђеву се настава и у предшколским 

и у основношколским установама одвија и на српском и на русинском језику, у 

посебним одељењима. 

У општини Бојник су у претходном периоду васпитачи и асистенти у вртићу 

организовали радионице за родитеље ромске националности (10 мајки и један отац) о 

потреби детета за бољим и адекватнијем образовањем. 

У Србобрану, у ОШ Јован Јовановић Змај организује се настава на српском и 

мађарском језику, а обавештавање деце и родитеља врши се двојезично (књигом 

обавештења, плакатима, на манифестацијама и сл.) сваке школске године. 

У Суботици је у циљу промоције образовања у ромској популацији, у сарадњи са ОШ 

Сечењи Иштван координатор за инклузију Рома организовао са родитељима чија деца 

похађају ову школу састанак, на коме су изабрани представници родитеља који чине 

неформални Савет ромских родитеља. Ово тело треба да представља спону између 

школе и заједнице. Планирано је да се одређени број чланова овог тела укључи у рад 

Савета родитеља у самој школи. 

Поред тога, у овој школи је спроведено истраживање интеркултуралности које је 

показало да су одељења која наставу слушају на мађарском наставном језику, а која су 

хомогена, када је у питању национални састав ученика, затворенија у односу на 
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одељења у којим се настава остварује на српском наставном језику, а која су по 

националној структури хетерогена. Имајући у виду резултате овог истраживања 

неопходно је обезбедити што више прилика које ће ученицима из мађарских одељења 

(који су у школи већинска популација) омогућити да у већој мери проводе време са 

вршњацима из одељења у којима се настава слуша на српском језику, дакле са 

ученицима хрватске, буњевачке, ромске и српске националности. Поред манифестација 

које су директно посвећене интеркултуралности, неопходно је реализовати разнолике 

активности радионичарског типа (језичке, музичке, ликовне, спортске и креативне 

радионице) у којима ће ученици бити организовани у језички хетерогене групе. 

Стога је предузето спровођења пројекта „Интеркултуралност - заједно у свету 

различитости“, који за циљ има сензибилизацију пре свега ученика школе, а онда и 

родитеља, као и шире локалне заједнице за прихватање различитости и рад на развоју 

интеркултуралности. 

Планиран је низ различитих активности као што су: сензибилизација дела ученика и 

заинтересованих родитеља кроз радионице, израда брошуре, одржавање приредбе за 

ученике школе и родитеље, као и одржавање округлог стола за представнике шире 

локалне заједнице. Ове активности се спроводе од новембра 2016. и трајаће до маја 

2017. године. 

У општини Ковачица од 1970. године постоји Радио Ковачица који емитује програм на 

четири језика, а од 2002. године ради РТВ ОК која такође емитује програм на четири 

језика. Постоје штампани медији, као и електронски на 4 језика, а у основним школама 

и вртићима врши се обавештавање и на језицима националних мањина. 

У двема школама у општини Медвеђа, у Медвеђи и Сијаринској Бањи, на огласним 

таблама истичу се плакати путем којих се родитељи информишу о начину образовања. 

Поред тога, и у вртићу у Медвеђи родитеље се на огласној табли обавештавају о 

могућности образовања ученика припадника албанске националне мањине на 

албанском језику. 
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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 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: 
2016/1-2  

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. 

2016/3-4  

Министарство правде је доставило позитивно мишљење на текст Анализе и текст Закључка о усвајању анализе. 

Према прилогу Националног савета немачке националне мањине, Координација националних савета је примила 

Анализу Министарства али се није бавила до сада овим извештајем.  

2017/1 

Представници Министарства правде су израдили Упоредно-правну анализу о 

демократској партиципацији националних мањина, у сарадњи са радном групом 

Министарства државне управе. Нацрт Анализе садржи детаљан приказ постојећих 

модела демократске партиципације у Аустрији, Словенији, Хрватској, Мађарској, 

Румунији, Бугарској, Црној Гори и Србији. Нацрт Анализе такође садржи и поређење 

предности и мана свих наведених модела, али и поређење са системом који постоји у 

Србији, са препорукама како унапредити постојећи систем демократске партиципације 

националних мањина. Министарство правде је, такође, доставило позитивно мишљење 

на текст Анализе и текст Закључка о усвајању анализе који је упутило Министарство 

државне управе и локалне самоуправе.  
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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 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: 
2016/1-2  

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 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. 

2016/3-4  

Министарство државне управе и локалне самоуправе је припремило Предлог закључка са образложењем за 

упознавање Владе са текстом Упоредноправне анализе система демократске партиципације националних мањина у 

региону и чланица ЕУ, који је прослеђен Генералном секретаријату Владе. 

Национални савет македонске националне мањине подржава све одрживе потенцијалне моделе демократске 

партиципације (систем сигурног избора попут румунског модела, примена међународних уговора, смањење 

природног прага) 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. 

Према прилогу Националног савета немачке националне мањине, Координација националних савета је примила 

Анализу Министарства али се није бавила до сада овим извештајем. 

Национални савет румунске националне мањине је мишљења да је модел политичког представљања из Румуније, са 

одређеним изменама, најприхватљивији начин политичког представљања националних мањина. 

 

AКТИВНОСТ: 7.3. Предузимање мера у циљу измене нормативног оквира у 

складу са идентификованим моделом. 

РОК: IV квартал 2016. године 

СТАТУС: Извештај институције не садржи податке о спровођењу активности. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 
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 Министарство надлежно за послове државне управе 

ИЗВЕШТАЈ: 

2017/1 

Нема података 
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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 готово у потпуности реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове државне управе 

 Представници националних мањина 

 Народна скупштина 

ИЗВЕШТАЈ: 

2016/1-2  

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. 

2016/3-4  

Посебна радна група израдила је текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода 

националних мањина. На предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе Одбор за правни систем и 

државне органе донео је 6. децембра 2016. године Закључак којим се одређује спровођење јавне расправе о Нацрту 

овог закона у периоду од 8. до 28. децембра 2016. године. У току јавне расправе 22. децембра 2016. године одржан је 

округли сто Јавна расправа о тексту Нацрта закона о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода 

националних мањина, на којем су прeдстaвници рeлeвaнтних држaвних oргaнa, нaциoнaлних сaвeтa нaциoнaлних 

мaњинa, oргaнизaциja цивилнoг друштвa, прeдстaвници стручнe jaвнoсти, мeђунaрoднe заједницe и другe 

зaинтeрeсoвaнe стрaнe узели учешће. 

2017/1 
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Министарство државне управе и локалне самоуправе припремило је Нацрт закона о 

изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина који је 

упућен у даљу пословничку процедуру, ради прибављања мишљења Европске 

комисије, надлежних министарстава и других органа државне управе.  

 

АКТИВНОСТ: 8.2. Анализа стања у циљу утврђивања критеријума и мерила за 

прописивање одговарајуће заступљености националних мањина у појединим 

деловима јавног сектора кроз:  

- анализу упоредно-правне праксе у земљама ЕУ у региону 

- анализу позитивних прописа којима се уређује радно-правни статус запослених у 

јавном сектору 

- анализу потребних услова за обављање послова у појединим деловима јавног 

сектора, у складу с функцијама које јавни сектор обавља, а који су од утицаја на 

остваривање права припадника националних мањина на комуникацију на језику 

који је у службеној употреби 

РОК: I квартал 2017. године 

СТАТУС: Активност је делимично реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са 

Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 

Министарством унутрашњих послова, Министарством одбране, 

Министарством финансија и министарствима надлежним за 

поједине јавне службе, Министарство правде (у вези јавних 

бележника и извршитеља) 

 Представници националних мањина (за достављање коментара на 

анализу) 

 

ИЗВЕШТАЈ: 

2017/1  

Крајем 2016. године Министарство за државну управу и локалну самоуправу 

предложио је за финасирање из ИПА фондова пројекат чији је циљ био креирање 

позитивних мера за запошљавање припадника националних мањина у јавној управи 

како би се омогућило боље остваривање права припадника националних мањина. 

Пројекат је разрађен и креиран као компонента већег пројекта (за финансирање из ИПА 

2017), заједно са представницима Канцеларије за европске интеграције, Министарства 

правде и Делегације ЕУ у Београду. У комуникацији која је уследила, одлучено је да 

овај пројекат буде издвојен и предложен за финансирање кроз Framework contract из 

неалоцираних ИПА средстава. Министарство је креирало концепт и у фебруару 2017. га 

проследило Канцеларији за европске интеграције, која га је проследила на даље 

одлучивање Комитету за неалоцирана средства из ИПА фондова. 
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Делом предложеног пројекта тражено је да се изврши анализа стања у циљу 

утврђивања критеријума за прописивање одговарајуће заступљености националних 

мањина у појединим деловима јавног сектора, и то пре свега кроз:  

- анализу упоредно-правне праксе у земљама ЕУ у региону, 

- анализу позитивних прописа којима се уређује радно-правни статус запослених у 

јавном сектору, 

- анализу потребних услова за обављање послова у појединим деловима јавног 

сектора, у складу с функцијама које јавни сектор обавља, а који су од утицаја на 

остваривање права припадника националних мањина на комуникацију на језику 

који је у службеној употреби. 

Министарство правде ће учествовати у делу анализе прописа за које је надлежно, по 

добијању позива за учешће у раду на предметној анализи. Поред тога, Министарство 

правде је у претходном периоду сарађивало са Високим саветом судства и Државним 

већем тужилаца на изради Процене заступљености припадника националних мањина 

као носилаца судијске и јавнотужилачке функције и Упоредно-правна анализа о 

употреби језика националних мањина у судском поступку и о заступљености 

припадника националних мањина као носилаца судијске и јавнотужилачке функције и 

као судског и тужилачког особља (судски и тужилачки помоћници и намештеници).  

Национални савет Русина планира да у оквиру Координације националних савета 

учествује у пројекту Центра за истраживање етницитета, који се односи на анализу 

стања и предлоге решења у вези са одговарајућом заступљеношћу припадника 

националних мањина у органима јавне власти. 

 

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. 

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: 
2016/1-2  

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 
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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 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.  

2016/3-4  

Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 21/16), 

који је усвојен у марту 2016. године, почео је да се примењује 1. децембра 2016. године. 

У циљу реализације активности Законом је предвиђено следеће: 

Члан 19. став 3. предвиђа да се при запошљавању води се рачуна о томе да национални састав, заступљеност полова 

и број особа са инвалидитетом одражава међу запосленима, у највећој могућој мери, структуру становништва. 

Члан 47. став 2. предвиђа 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. Приликом уређивања критеријума за разврставање радних 

места и мерила за опис радних места службеника Влада ће посебно водити рачуна о националном саставу 

становништва и одговарајућој заступљености припадника националних мањина, ради постизања пуне 

равноправности између припадника националне мањине и грађана који припадају већини (став 3.). Исто законско 

решење предвиђа се за намештенике (члан 185. ст. 1. и 2. Закона). 
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Чланом 101. став 3 и 4. Закона предвиђено је да ће Влада донети Уредбу, којом се 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 и којом ће се утврдити 

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. 

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). 

 

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 је у потпуности реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове државне управе и локалне 

самоуправе 

 Савети за међунационалне односе 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

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 

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). 
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2016/3-4  

У циљу спровођења Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, на предлог 

Министарства државне управе и локалне самоуправе, Влада је 22. октобра 2016. године усвојила Уредбу о 

критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе (Службени гласник РС, бр. 88/16) и Уредбу о критеријумима за 

раврставање радних места и мерила за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе (Службени гласник РС, бр. 88/16). 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, на 

седници одржаној 29. новембра 2016. године Влада је усвојила Уредбу о спровођењу интерног и јавног конкрса за 

попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, којом је, између осталог, 

предвиђено да се, уколико постоји потреба за запошљавањем припадника националних мањина који су недовољно 

заступљени међу запосленима у АП и ЈЛС, у огласу посебно наведе 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. 

 

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: 
2016/1-2  

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 
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за оцену стручности, оспособљености и достојности за предлагање и избор 

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 у потпуности реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Државно веће тужилаца 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

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. 

2016/3-4  

С обзиром на фазу поступка у којој се води рачуна о примени члана 82. Закона о јавном тужилаштву, одлучено да је 

Пословник о раду Државног већа тужилаца најприкладнији подзаконски акт Државног већа тужилаца у коме ове 

одребе закона треба да се прецизирају. 

У четвртом кварталу 2016. године претходно формирано раднo тело израдило је нацрт Пословника о изменама и 

допунама Пословника о раду Државног већа тужилаца, у који су унете адекватне одредбе којима се ближе уређује 

примена члана 82. Закона о јавном тужилаштву. У наредном периоду очекује се усвајање наведеног подзаконског 

акта од стране Државног већа тужилаца. 

2017/1 

На седници одржаној 23. марта 2017. године Државно веће тужилаца усвојило је нови 

Пословник о раду Државног већа тужилаца, у који су унете одредбе којима се ближе 

уређује примена члана 82. Закона о јавном тужилаштву.  
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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. 

- веза са АП ПГ 23 

РОК: IV квартал 2015 – I квартал 2016. године 

СТАТУС: Активност је у потпуности реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ:  

 Високи савет судства 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

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. 

2016/3-4  

На седници Високог савета судства, одржаној 15. новембра 2016. године, усвојени су Правилник о критеријумима и 

мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други 

или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда и Правилник о критеријумима и 

мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата за судију који се први пут бира, а који 

садрже 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: 
2016/1-2  

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 
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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 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. 

2017/1 

У првом кварталу 2017. године Заједничка радна група Државног већа тужилаца и 

Високог савета судства за процену приступа националних мањина правосудном 

систему наставила је свој рад и израдила Осврт заједничке радне групе Државног већа 

тужилаца и Високог савета судства на коментаре учесника одржаних округлих столова 

о приступу националних мањина правосудном систему, у делу који се односи на 

надлежност Државног већа тужилаца и Високог савета судства, и доставила наведене 

коментаре другим надлежним државним органима, у делу који се односи на њихову 

надлежност. 

Такође, у извештајном периоду, Заједничка радна група Државног већа тужилаца и 

Високог савета судства за процену приступа националних мањина правосудном 

систему наставила је сарадњу са страним експертима за питања националних мањина у 

оквиру ИПА 2013 пројекта Јачање капацитета ВСС и ДВТ. У том смислу, ради 

финализације експертског извештаја и препорука о приступу националних мањина 

правосудном систему, који се израђује у оквиру овог пројекта, Заједничка радна група 

проследила је страним експертима како коментаре учесника одржаних округлих 

столова о приступу националних мањина правосудном систему, тако и поменути Осврт 

заједничке радне групе. Такође, 17. марта 2017. године, у оквиру истог пројекта, 

одржан је састанак представника Државног већа тужилаца и страних експерата, на 

којем су разматрана питања релевантна за финализацију експертског извештаја за 

процену приступа националних мањина правосудном систему. 

 

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 у потпуности реализована.  
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НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Државно веће тужилаца 

 Високи савет судства 

 Организације цивилног друштва 

 Представници националних мањина 

 Јединице локалне самоуправе 

 Правни факултети – правне клинике 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

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. 

2016/3-4  

Представници Државног већа тужилаца и Високог савета судства одржали су 30. септембра 2016. заједничку 

радионицу о приступу националних мањина правној помоћи на којој су учествовали надлежни државни органи, 

национални савети националних мањина, организације цивилног друштва и међународне организације. На овој 

радионици, представници заједничке радне групе Државног већа тужилаца и Високог савета судства за процену 

приступа националних мањина правосудном систему представили су учесницима радионице Анализу о употреби 

језика у процени приступа националних мањина правосудном систему Републике Србије, Анализу о заступљености и 

познавању језика националних мањина у судовима у Републици Србији и Анализу о заступљености и познавању 

језика националних мањина у јавним тужилаштвима у Републици Србији. Осим усменог представљања и дискусије 

на радионици, наведене анализе достављене су и у писаном облику учесницима радионице, који су позвани да на 

њих доставе своје писане коментаре, што су поједини и учинили.  

Изнети и достављени коментари биће узети у обзир приликом израде коначног текста Анализе о процени приступа 

националних мањина правосудном систему, која ће осим Анализе о употреби језика у процени приступа националних 

мањина правосудном систему Републике Србије, Анализе о заступљености и познавању језика националних мањина 

у судовима у Републици Србији и Анализе о заступљености и познавању језика националних мањина у јавним 

тужилаштвима у Републици Србији, садржати и анализу измена и допуна подзаконских аката у надлежности 

Високог савета судства и Државног већа тужилаца, као и осврт заједничке радне групе на коментаре учесника 

заједничке радионице о приступу националних мањина правној помоћи. Такође, с обзиром да се достављени писани 

коментари односе и на питања која су у надлежности других државних органа, биће прослеђени надлежним 

државним органима на увид и евентуално даље поступање. 

 

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 у потпуности реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Државно веће тужилаца 
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 Високи савет судства 

 Организације цивилног друштва 

 Представници националних мањина 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

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. 

2016/3-4  

Представници заједничке радне групе Државног већа тужилаца и Високог савета судства за процену приступа 

националних мањина правосудном систему, заједно са руководством ИПА 2013 пројекта „Јачање капацитета ВСС и 

ДВТ“, одржали су 13. децембра 2016. године округли сто за усвајање коначних препорука за компоненту 3, циља 1 

ИПА 2013 пројекта „Јачање капацитета ВСС и ДВТ", која се односи на приступ националних мањина правосудном 

систему. На овом округлом столу учесницима округлог стола - надлежним државним органима, националним 

саветима националних мањина, организацијама цивилног друштва и међународним организацијама - представљен је 

експертски извештај о процени приступа националних мањина правосудном систему, израђен од стране шпанских 

експерата у оквиру ИПА 2013 пројекта „Јачање капацитета ВСС и ДВТ“, уз учешће представника Високог савета 

судства и Државног већа тужилаца. Наведени извештај достављен је и у писаном облику учесницима радионице, који 

су позвани да на њега доставе своје писане коментаре, што су поједини и учинили. 

Експертски извештај о процени приступа националних мањина правосудном систему, израђен од стране шпанских 

експерата у оквиру ИПА 2013 пројекта „Јачање капацитета ВСС и ДВТ“, као и осврт заједничке радне групе 

Државног већа тужилаца и Високог савета судства за процену приступа националних мањина у правосудном систему 

на коментаре учесника округлог стола запримљене на овај извештај, биће укључени у Анализу о процени приступа 

националних мањина правосудном систему. Такође, с обзиром да се достављени писани коментари односе и на 

питања која су у надлежности других државних органа, биће прослеђени надлежним државним органима на увид и 

евентуално даље поступање.  

 

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: 
2016/1-2  

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 
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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.  

2016/3-4  

Током трећег и четвртог квартала 2016. године настављена је и завршена обука будућих тренера из редова судија 

виших судова са територија све четири апелације у области недискриминације. Поред обуке, организована је и 

студијска посета Европском суду за људска права у Стразбуру. Судије које су прошле обуку успешно су тестиране 7. 

и 8. децембра 2016. године, како усмено, како би се оценила њихова способност преношења знања, тако и писмено, 

како би се утврдио потребан степен посебних знања из ове области. Овим тренингом тренера Академија је добила 

додатне предаваче за ову важну тему, што ће олакшати организацију обуку. За правосуђе је ово допринос у смислу 

унапређења ефикасности решавања ових предмета, који су хитни, у свим већим вишим судовима на територији 

Републике Србије, с обзиром да се очекује да ће ових осам судија моћи да пруже саветодавну помоћ својим колегама 

код најчешћих проблема у пракси приликом решавања предмета дискриминације. 

2017/1 

У првом кварталу 2017. године нису спровођене додатне обуке, али су током фебруара 

и марта месеца одржавани састанци како са потенцијалним донаторима, тако и са 

сталним предавачима, у циљу планирања реализације обука у 2017. години. Планиране 

су активности и резервисана средства за наставак и продубљивање знања одабране 

групе судија, која је завршила тренинг за тренере током претходне године, затим, за 

организацију округлог стола за судије судске праксе апелационих судова Србије, као и 

за организацију традиционалне четвородневне обуке на тему недискриминације за 

полазнике почетне обуке Академије.  

 

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 није реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство унутрашњих послова 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

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. 
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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. 

2016/3-4  

Стање непромењено 

2017/1 

Није било реализованих активности 

 

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 није реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство унутрашњих послова 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

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). 

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. 

2016/3-4  

Стање непромењено 

2017/1 

Није било реализованих активности 

 

АКТИВНОСТ: 8.15. Организовање промотивних трибина за основну полицијску 
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обуку у срединама у којима су у већем броју заступљени припадници националних 

мањина. 

РОК: Континуирано, два месеца пре расписивања конкурса за одређену ПУ 

СТАТУС: Активност није реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство унутрашњих послова 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

Извештај институције не садржи податке о спровођењу активности. 

2016/3-4  

МУП је у новембру и децембру 2015. године пружио подршку Удружењу „Европски полицајци Ромске 

националности“, ради одржавања два семинара у циљу израде Акционог плана наведеног Удружења ради 

унапређења положаја припадника Ромске заједнице у полицији. 

2017/1 

Није било реализованих активности 

 

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: 
2016/3-4  

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 виду 

једнодневних радионица у шест подручних полицијских управа (ПУ у Сремској Митровици, Београду, Смедереву, 

Новом Пазару, Прокупљу и Врању). 

2016/3-4  

Стање непромењено 

2017/1 
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У периоду од 20. до 23. фебруара 2017. године, у Центру за основну полицијску обуку у 

Сремској Каменици, одржане су две радионице за реализацију и израду пријемног 

испита, у циљу подстицања и припреме кандидата за упис. Наведеним радионицама 

присуствовао је 41 припадник националних мањина који су се благовремено пријавили 

на конкурс. 

 

АКТИВНОСТ: 8.17. Наставак активности које су спровођене у оквиру пројекта 

Подршка већем укључивању националних мањина у полицијску службу 

Републике Србије. 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност није реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство унутрашњих послова 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

Извештај институције не садржи податке о спровођењу активности. 

2016/3-4  

Представници Министарства унутрашњих послова учествују на састанцима, као чланови Управног одбора пројекта 

„Европска подршка за инклузију Рома“, који спроводи Мисија ОЕБС-а у координацији са Канцеларијом за људска и 

мањинска права, уз подршку Европске уније, а у циљу пружања подршке примени Стратегије за унапређење 

положаја Рома у Републици Србији. 

2017/1 

Није било реализованих активности 

 

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:  Активност није реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство унутрашњих послова 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/3-4 

Нема података 

2017/1 

Није било реализованих активности 
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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 није реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство унутрашњих послова 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

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. 

2016/3-4  

Стање непромењено 

2017/1 

Није било реализованих активности 
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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: 
2016/1-2  

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: 
2016/1-2  

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: 
2016/1-2  

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. 

 

2016/3-4  

Први састанак новог сазива Посебне радне групе за измене и допуне Закона о националним саветима националних 

мањина одржан је 28. децембра 2016. године, на којем је утврђена динамика рада Радне групе у складу са преузетим 

обавезама из Акционог плана за Поглавље 23 Правосуђе и основна права и Акционог плана за остваривање права 

националних мањина. Представници националних савета националних мањина су чланови Радне групе. 

2017/1 

У извештајном периоду одржана су четири састанка Посебне радне групе за израду 

текста Нацрта закона о изменама и допунама закона о Националним саветима 

националних мањина, у новом сазиву (укупно пет састанка), уз активно учешће великог 

броја чланова радне групе, укључујући представнике националних савета. Мисија 

ОЕБС у Србији пружа стручно-техничку помоћ у раду ове радне групе, и то кроз 

учешће експерта који ради на припреми текста Нацрта Закона о изменама и допунама 

Закона о Националним саветима националних мањина. 

 

АКТИВНОСТ: 9.4. У складу са анализама и закључцима радне групе и узимајући 

у обзир Одлуку Уставног суда IУз-882/2010 из јануара 2014. године, објављене у 

„Службеном гласнику РС“, број 20/14, усвајање новог Закона о националним 

саветима националних мањина или усвајање измена и допуна постојећег закона, 

како би се осигурало да НСНМ у потпуности доприносе стварању интегрисаног 

друштва, са посебним освртом на: 

-улогу и правни положај националних савета националних мањина и њихових 
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чланова као институције које су задужене за побољшање интеграције у друштво у 

целини; 

- јасно дефинисање овлашћења и јачање институционалног положаја НСНМ; 

-смањење прекомерне политизације националних савета националних мањина, 

укључујући и разматрањем увођења правила о подели власти у управљању 

НСНМ или неспојивости функција, као што су између чланства у Савету за 

националне мањине и високих политичких функција; 

- мере подршке за повећање сарадње између државних органа и свих националних 

савета националних мањина и међу националним саветима националних мањина. 

- иницирање измена и допуна посебних закона који се односе на положај 

националних савета националних мањина у складу са заузетим ставовима и 

уоченим потребама. 

Веза са АП ПГ 23 мера 3.8.1.31. 

РОК: I квартал 2017. године 

СТАТУС: Активност је делимично реализована 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове државне управе и локалне 

самоуправе 

 Мултиресорна радна група састављена од представника 

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  и представника националних мањина 

 Народна скупштина Републике Србије 

 

ИЗВЕШТАЈ:  

2017/1 

Посебна радна група за израду текста Нацрта закона о изменама и допунама закона о 

Националним саветима националних мањина, у новом сазиву, одржала је до сада 

четири састанка. На састанцима радне групе разматране су одредбе којима се уређује 

улога и положај националних савета националних мањина у правном систему РС, 

правила о подели власти у управљању националним саветима и неспојивости функција, 

као и питање смањења прекомерне политизације. У току је израда радне верзије текста 

Нацрта овог закона. 

 

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: 
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 Министарство надлежно за послове државне управе 

ИЗВЕШТАЈ:  
2016/1-2  

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.  

 

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 је готово у потпуности реализована.  

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Влада РС 

 Министарство надлежно за послове државне управе 

ИЗВЕШТАЈ:  
2016/1-2  

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.  

2016/3-4  

Влада је на својој 14. седници 22. октобра 2016. године донела Закључак којим се упознала са информацијама 

надлежних органа АП Војводине, које су саставни део овог закључка. Овим закључком, под тачком 5, Влада се 

упознала са информацијом о финансирању националних мањина-националних заједница у Војводини у периоду 

2015-2016. година. 

Када је реч о финансијским средствима за Буџетски фонд за националне мањине стање је у односу на претходни 

извештајни период непромењено. 

2017/1 

Министарство државне управе и локалне самоуправе је у буџету за 2017. годину 

обезбедило средства за буџетски фонд за националне мањине, која се налазе на 

буџетском разделу Министарства у износу од 1.800.000 динара.  
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Уредбом о расподели средстава из буџетског фонда за националне мањине предвиђено 

је да Савет за националне мањине утврђује Предлог програма приоритетних области 

који се из овог фонда финансирају. С обзиром на то да је седница Савета која је била 

заказана за 16. децембар 2016. године одложена, јер већина националних савета 

националних мањина није гласала за предложени дневни ред, а једна од тачки дневног 

реда седнице о којој је Савет требао да одлучује била је и усвајање Предлога програма 

приоритетних области које се финансирају из буџетског фонда за националне мањине, 

циљеви који се постижу, висина средстава и период за која се она додељују.  

 

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  

ИПА 2013 (Твининг пројекат: 2015-2017) 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Канцеларија за људска и мањинска права 

 Национални савети националних мањина 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

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. 

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 
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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 

 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 евра18. 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.  

2016/3-4  

Настављено је са пружањем подршке националним саветима националних мањина у реализацији њихових 

надлежности и обезбеђено стабилно финансирање њиховог рада. На основу Решења о расподели годишње квоте 

националним саветима националних мањина редовно се врши пренос средстава на месечном нивоу у висини од 1/12 

обезбеђених средстава. 

                                                      
18 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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Канцеларије за људска и мањинска права је у сарадњи са Мисијом ОЕБС од 18. до 20. јула 2016. године организовала 

обуку за националне савете националних мањина „Управљање финансијама и пројектима у области културе и 

информисања“, усмерену на јачање управљачких капацитета и способности за финансијско планирање и 

извештавање и програмско и родно буџетирање. 

У сарадњи сa Мисијом ОЕБС Канцеларија за људска и мањинска права организовала је у Ковачици дводневну обуку 

1. и 2. децембра 2016. године за чланове националних савета националних мањина на тему програмског и родног 

буџетирања.  

На семинару је приказан пресек постигнутих резултата у области извештавања и достављања релевантне 

документације од стране националних савета након два циклуса обука на тему управљања финансијама и 

финансијског извештавања и настављено са обукама за припрему програмских шема и финансијских планова на 

основу дефинисаних програмских структура и анализа претходних финансијских планова.  

Анализирани су достављени подаци националних савета о укупном броју установа у области културе, образовања, 

информисања и службене употребе језика и писма и обиму активности установа, који су основ за расподелу 

буџетских средстава за финансирање рада савета у наредној години. 

На семинару је било речи и о извештавању националних савета о Акционом плану за остваривање права 

националних мањина и плановима за унапређивање техника мониторинга, извештавања и унапређивања капацитета 

савета у овој области.  

Канцеларија за људска и мањинска права одржала је 15. децембра 2016. године обуку за контакт особе из 

националних савета националаних мањина о извештавању о спровођењу активности из Акционог плана за 

остваривање права националних мањина. 

У оквиру ИПА 2013 твининг пројекта „Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција за дискриминацију“ 

aнализиране су потребе за обукама у области управљачког и финансијског менаџмента/капацитета за извештавања 

националних савета националних мањина на основу чега је осмишљен програм обука и материјали за обуку. 

Стручњаци су осмислили и припремили различите предлоге за програме обуке и пропратне материјале, као и 

предлоге формулара који су лако разумљиви за различите нивое корисника, а односе се на финансијско планирање и 

финансијско извештавање засновано на принципима програмског буџетирања.  

Такође, предложено је да се увеже програмско буџетирање са активностима у Акционом плану за остваривање права 

националних мањина у оквиру којих су национални савети националних мањина препознати као носиоци. Осим тога, 

потребно је сагледати корисност обуке која је у децембру 2016. године спроведена уз подршку ОЕБС-а, тако што ће 

се контактирати национални савети током поступка припреме извештаја за 2016. годину и финансијских планова за 

2017. годину и сазнати до које мере је поменута обука била сврсисходна. Таква процена корисности и 

сврсисходности може бити врло корисна за осмишљавање будућих активности обуке, како би се још боље 

одговорило на очекивања и потребе националних савета у пројектном тромесечју. 

2017/1 

Канцеларија за људска и мањинска права је, у складу са Уредбом о поступку расподеле 

средстава из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета 

националних мањина, прикупила податке, извршила бодовање установа сваке 

националне мањине у области културе, образовања, обавештавања и службене употребе 

језика и писма и утврдила учешће за сваки национални савет ради расподеле средстава, 

на основу чега је донето Решење о расподели годишње квоте националним саветима 

националних мањина за 2017. годину. Обезбеђена средства из буџета Србије за ову 

намену за 2017. годину износе 245.000.000 динара, чиме је настављено са стабилним 

финансирањем и пружањем подршке раду националих савета националних мањина. Од 

укупно обезбеђених средстава за финансирање рада националних савета за 2017. 
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годину, у периоду јануар – март 2017. године националним саветима су дозначена 

средства у износу од 60.356.974 динара. 

Пре доношења Решења, 24. фебруара 2017. године, организован је састанак са 

представницима националних савета националних мањина, ради упознавања са 

начином на који је извршена расоподела и висином средстава која су опредељена за рад 

сваког од савета у текућој години. 

Канцеларија за људска и мањинска права је, уз подршку Фондације за отворено 

друштво, превела Први извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права 

националних мањина на 11 језика националних мањина који су, поред српског језика, у 

службеној употреби у појединим јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, 

и то: албански, босански, бугарски, мађарски, македонски, румунски, русински, 

словачки, хрватски, црногорски и чешки језик. Извештај на мањинским језицима 

доступан је на сајту Канцеларије: http://www.ljudskaprava.gov.rs/sr/node/21794.  

Ради упознавања са најбољим праксама функционисања организација мањинске 

самоуправе, тиме јачајући своје управљачке капацитете, Национални савет мађарске 

националне мањине је организовао једнодневно стручно саветовање са Самоуправом 

Срба у Мађарској, на којем су се организације упознале са радом, праксом, 

надлежностима и законским оквиром под којим функционише мањинска самоуправа 

две земље. Саветовање је осим пружања прилике установљавања компаративне методе 

закључака који ће утицати на будући рад обе организације, послужило и као прилика да 

се потпише споразум о будућој сарадњи између организацијама мањинске самоуправе 

две земље. Одржавање саветовања је финансирао национални савет мађарске 

националне мањине. 

Као резултат обука о заштити од дискриминације и родној равноправности на којима су 

присуствовали представници Националног савета русинске националне мањине, у 

оквиру Савета је формирао Радно 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 се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Влада 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

http://webmail.ljudskaprava.gov.rs/owa/redir.aspx?C=8038de8fbc774a369bb3406209b37eac&URL=http%3a%2f%2fwww.ljudskaprava.gov.rs%2fsr%2fnode%2f21794
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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.  

2016/3-4  

Влада је на својој 17. седници 9. новембра 2016. године донела Одлуку о измени Одлуке о образовању Савета за 

националне мањине (Службени гласник РС, бр. 91/16). 

Предлагач Одлуке било је Министарство државне управе и локалне самоуправе. 

2017/1 

Седница Савета, која је била заказана за 16. децембар 2016. године, одложена јер 

већина националних савета националних мањина није гласала за предложени дневни 

ред. 

 

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 је делимично реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове локалне самоуправе 

 Јединице локалне самоуправе 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

У току је прикупљање података од јединица локалних самоуправа о броју основаних међунационалних савета, након 
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чега ће бити припремљена препорука о потреби формирања ових мултиетничких савета. 

 

2016/3-4  

Да би се извршио утицај на јединице локалне самоуправе које су по Закону о локалној самоуправи дужне да оснују 

Савет за међунационалне односе (национално мешовите јединице локалне самоуправе), а не примењују доследно 

овим законом прописану обавезу, у припремљеном тексту Нацрта закона о изменама и допунама Закона о локалној 

самоуправи стоји да је предвиђена обавеза јединице локалне самоуправе на чијем подручју је у службеној употреби 

језик националне мањине да у поступку промене назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова 

насељених места прибави и мишљење савета за међунационалне односе. Усвајање наведеног закона се очекује 

почетком првог квартала 2017. године. 

2017/1 

Министарство државне управе и локалне самоуправе утврдило је Нацрт закона о 

изменама и допунама Закона о локалној самоуправи и сада је у фази прибављања 

мишљења од надлежних органа, након чега ће бити упућен Влади ради разматрања и 

одлучивања.  

У Нацрту закона је предвиђена обавеза јединице локалне самоуправе на чијем подручју 

је у службеној употреби језик националне мањине, да у поступку промене назива 

улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места прибави и 

мишљење савета за међунационалне односе, што је новина у Закону, и што, у овом 

поступку, представља услов за одлучивање. То истовремено представља начин да се 

обезбеди спровођење обавезе ових јединица локалне самоуправе да образују наведено 

тело, посебно имајући у виду да важећим законом нису предвиђене мере које би биле 

предузете против јединица локалне самоуправе које не поступају у складу са обавезом 

утврђеном у члану 98. тог закона. 

Према тренутно расположивим подацима, од 70 јединица локалне самоуправе за које 

постоји обавеза оснивања савета за међунационалне односе, савет је основан у 53 

јединице локалне самоуправе. 

Савет за међунационалне односе у општини Беочин образован је 2004. године. 

Тренутно, због скорог истека мандата чланова, затражени су предлози кандидата од 

овлашћених предлагача – националних савета националних мањина. 

Скупштина града Лесковца је на 14. седници 17. и 18. децембра 2013. године, донела 

Одлуку о оснивању Савета за међунационалне односе, али избор чланова Савета још 

увек није извршен. Планирано је да чланови Савета према Одлуци града буду изабрани 

на седници Скупштине града Лесковца у наредном периоду. 

Општина Пландиште основала је савет за међунационалне односе 2008. године а чине 

га представници Срба, Мађара, Македонаца, Румуна, Словака и Рома. 

У општини Сента донета је Одлука о делокругу, саставу и начину рада Савета за 
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међунационалне односе општине Сента 2013. године, међутим Савет за 

међунационалне односе општине Сента није именован до сада. 

Савет за међунационалне односе општине Србобран формиран је 2011. године, али се 

од формирања до сад није састајао. 

Град Суботица је 28. септембра 2010. године донео Одлуку о делокругу, саставу, 

избору чланова и начину рада савета за међунационалне односе, међутим савет до ове 

године још није формиран. 

У граду Зрењанину Савет за међунационалне односе конституисан је 29. јуна 2005. 

године и чинили су га представник српског народа и по један представник мађарске, 

словачке и румунске националне мањине. Дана 7. априла 2011. године конституисан је 

други Савет за међунационалне односе, са шест чланова, од којих су три члана били 

представници српског народа и по један представник словачке, румунске и мађарске 

националне мањине. Од 23. новембра 2012. године седми члан Савета је представник 

ромске националне мањине. Међутим, тренутним члановима Савета за међунационалне 

односе истекао је мандат и у поступку је избор нових чланова. 

Савет за међунационалне односе у општини Медвеђа је формиран 2012. године, а 

подаци о члановима су јавно доступни на интернет презентацији општине. 
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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 је делимочно реализована. 

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: 
2016/1-2  

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*19, 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.  

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. 

                                                      
19 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. 
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2016/3-4  

Акциони план за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 2016-2025 за 

период 2016-2018. године није усвојен (у предвиђеном року - најкасније 90 дана по објављивању Стратегије у 

Службеном гласнику Републике Србије).  

2017/1 

Савет за унапређење положаја Рома и спровођење Декаде укључивања Рома је у 

претходном периоду, у сарадњи са ресорним министарствима, радио на изради 

двогодишњег Акционог плана за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и 

Ромкиња у Републици Србији. Нацрт акционог план за примену Стратегије за 

социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2017-2018. 

године послат је на мишљење државним органима. Након добијања мишљења документ 

ће бити достављен Влади на усвајање.  

Влада Републике Србије је на седници одржаној 3. марта 2017. године усвојила Одлуку 

о формирању Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјално 

укључивање Рома и Ромкиње у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године у 

Републици Србији. Координационо тело има задатак да координира послове органа 

државне управе у области социјалног укључивања Рома и Ромкиња. Стручна група 

Координационог тела ће врштити стручне послове у вези са текућим питањима а у вези 

социјалног укључивања Рома и Ромкиња. Задатак Стручне групе као оперативне 

подршке Координационом телу је и праћење рада координатора за ромска питања, као 

и мобилних тимова који су испред јединица локалних самоуправа задужени за 

унапређење положаја Рома и Ромкиња на локалном нивоу. 

Закон о становању и одржавању зграда (ратификован у Народној скупштини РС 22. 

децембра 2016. године, Службени гласник РС, бр. 104/16) садржи чланове којима се 

регулишу случајеви „принудног расељавања“ лица која живе у нестандардним 

насељима у објектима која су изграђена супротно прописима о изградњи објеката на 

земљишту у својини другог лица. Законом се прецизно дефинише када, како и под 

којим условима се спроводи исељење лица из насеља, односно регулише се поступак 

исељења ових лица, њихова правна заштита у том поступку, као и могућност њиховог 

пресељења у одговарајући смештај, уколико немају у својини другу непокретност за 

становање, нити средства да обезбеде други смештај. У овај закон уграђене су све 

обавезе које проистичу из потврђених међународних конвенција. То се пре свега 

односи на Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима и акте 

који из њега проистичу, општи коментари: 3. (прогресивно преузимање обавеза државе 

у остваривању људских права), 4. (елементи одговарајућег стана) и 7. (заштита 

од/приликом исељења). Оваквим законодавством Република Србија тежи и 

остваривању високих стандарда заштите људских права утврђених међународним 

правним актима које су прихватиле земље чланице Европске уније, а што се пре свега 

односи на релевантне одредбе: Европске повеље о заштити људских права и основних 

слобода: члан 8. – Право на поштовање приватног и породичног живота и између 

осталог право на дом; члана 13. – Право на делотворни правни лек и члана 14. – Забрана 
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дискриминације), као и Ревидиране европске социјалне повеље, члана 31. који утврђује 

основне елементе стамбених права: 1. унапређење приступа смештају одговарајућег 

стандарда; 2. спречавање и умањивање бескућништва до његовог потпуног уклањања; 

3. обезбеђивања ценовно приуштивог стамбеног смештаја за људе са недовољно 

средстава. 

И поред чињенице да Акциони план за примену Стратегије за социјално укључивање 

Рома и Ромкиња у Републици Србији 2016 – 2025, за период 2016-2018. године није 

усвојен, на основу Националног акционог плана запошљавања за 2017. годину 

(Службени гласник РС, број 92/2016)
20

, закључен је Споразум о учинку Националне 

службе за запошљавање за 2017. годину и дана 7. фебруара 2017. године расписани 

јавни позиви/конкурси за реализацију мера активне политике запошљавања у 2017. 

години (укључујући и посебан јавни позив незапосленима ромске националности за 

доделу субвенције за самозапошљавање). 

 

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: 
2016/1-2  

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. 

                                                      
20 Информација о НАПЗ за 2017. годину и мерама активне политике запошљавања које ће се реализовати у 2017. 

години, укључујући и утврђене категорије теже запошљивих лица саставни је део претходног извештаја. 
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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 

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. 

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 
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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. 

2016/3-4  

У оквиру „Године предузетништва“ реализују се 33 програма финансијске и нефинансијске подршке 

предузетницима, микро и малим привредним субјектима, у виду подстицаја отпочињању пословања и даљем развоју 

и унапређивању привредне делатности. Укупна финансијска средства намењена реализацији програма у оквиру 

„Године предузетништва“ износе 16.018.250.000,00 динара.  

Интересовање за програме у оквиру „Године предузетништва“ је огромно – више од 13.000 предузећа, почетника у 

пословању, привредника, младих, жена, локалних самоуправа аплицирало је за неки од програма. Одобрено је до 

сада нешто више од половине захтева – 7.685, око 10,5 милијарди динара. Овај износ се свакодневно мења, јер је 

велики број захтева у фази обраде. Највеће интересовање је за програме Министарства привреде који су комбинација 

кредитне подршке и бесповратних средства. 

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 

2016. години је затворен и средства у износу од 560,7 милиона динара, која су опредељена за реализацију овог 

Програма у 2016. години, утрошена су. Овим програмом је за кратак временски период обрађено укупно 435 захтева 

привредних субјеката. Одобрено је 377 захтева привредних субјеката који у периоду од наредне две године, 

захваљујући набавци опреме, планирају да запосле укупно 1.632 нова радника. Укупно реализована инвестиција 

износи 2,7 милијарди динара. Од 374 закључена уговора, 74 уговора су закључена са привредним субјектима чије је 

седиште на територији источне Србије.  

Укупна вредност додељених бесповратних средстава намењених реализацији ових уговора је 99.730.982,00 динара. 

За реализацију Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању 

опредељена су финансијска средства у износу од 500.000.000,00 динара. Од тога 150.000.000,00 представљају 

бесповратна средстава која додељује Министарство привреде, док се преосталих 350.000.000,00 динара додељују у 

форми кредита Фонда за развој Републике Србије, са којим у сарадњи Министарство привреде реализује Програм. У 

току реализације овог програма до сада је заључено 100 уговора о додели бесповратних средстава, чија укупна 

вредност износи 70.570.268,44 динара. Међу привредним субјектима са којима су закључени уговори нема 

привредних субјеката са седиштем на територији општина Бујановац, Прешево и Медвеђа. Привредних субјеката са 

седиштем на територији источне Србије са којима су закључени уговори има свега три. 

За реализацију програма Министарства привреде „Стандардизовани сет услуга за микро, мала предузећа и 

предузетнике“ у 2016. години опредељена су средства у износу од 41.250.000,00 динара. Програм Министарство 

реализује у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и више од 15 акредитованих регионалних развојних агенција. 

Програм обухвата услуге нефинансијске подршке за потенцијална и постојећа микро, мала и средња предузећа, 

предузетнике и задруге, у циљу унапређења доступности, обима и квалитета услуга подршке за овај сектор. 

Стандардизовани сет услуга предвиђених програмом обухвата организацију промотивних активности на тему 

предузетништва, обуке, саветодавне услуге и менторинг. У оквиру реализације програма у периоду јул-децембар 

2016. године у Пожаревцу је остварен 21 сат саветодавних услуга за укупно 11 привредних субјеката, одржано је 14 

обука којима је присуствовало 137 полазника и организовано је шест промотивних активности на тему 

предузетништва. У истом периоду у Зајечару је остварен 41 сат саветодавних услуга за 19 привредних субјеката, 

одржано је 12 обука за 167 полазника и организовано је десет промоција на тему предузетништва. 

За реализацију програма „Ученичка компанија“, чији је носилац реализације Министарство привреде, опредељена су 

средства у износу од 10 милиона динара. Програм спроводи организација „Достигнућа младих у Србији“. У школској 
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2016/17 години у реализацији овог програма учествује 22 средњих стручних школа и гимназија са територије 

Бољевца, Медвеђе, Прешева, Бојника, Лебана, Владичиног Хана, Врања, Сурдулице, Блаца, Бујановца, Књажевца, 

Кучева, Сврљига и Власотинца. 

За реализацију Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте опредељена су средства у износу од 

2.750.000.000,00 динара – од те суме 550.000.000,00 динара у виду бесповратних средстава која додељује 

Министарство привреде и 2.200.000.000,00 динара које додељује Фонд за развој Републикe Србије у виду кредита. 

Почетак реализације овог Програма планиран је за крај децембра 2016. године. 

Током другог и трећег квартала 2016. године кроз развојни програм Европски ПРОГРЕС спроведено је неколико 

активности које доприносе развоју предузетништва и унапређењу конкурентности Бујановца, Прешева, и Медвеђе. 

Међу 17 предузетника, микро и малих предузећа која ће добити опрему како би унапредилиа продуктивност и 

створила услове за отварање најмање 40 радних места, нашло се и микро предузеће „Гумал продукт” из Ораовице, у 

општини Прешево. „Гумал продукт” ће добити машину за полимеризацију пудера вредну 17.000 евра, која ће 

значајно унапредити прераду гуме, алуминијума и других металних производа и омогућити отварање два нова радна 

места. Предузеће ће заузврат заменити столарију у основној школи у Ораовици, радови су у вредности вишој од 

7.000 €.  

Три јужне општине ће такође имати прилику да унапреде примену процедуре електронског издавања дозвола кроз 

пројекат који Европски ПРОГРЕС реализује у партнерству са НАЛЕД-ом и Министарством грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре. Активности обухватају тренинге и менторску подршку за јединице локалне 

самоуправе и јавна комунална предузећа, препоруке за унапређење интерне организације, уношење планских 

докумената у централни регистар и прикупљање података који могу допринети даљем унапређењу прописа. Програм 

је такође покренуо набавку ИТ опреме која ће побољшати услове за примену Закона о планирању и изградњи у 

Бујановцу, Прешеву и Медвеђи.  

Користећи бесповратна средства која су обезбеђена преко Програма, Бујановац је наставио рад на изради два плана 

детаљне регулације за комерцијално-пословну и производну зону, док Прешево ради на успостављању географског 

информационог система.  

У циљу постизања позитивних ефеката на економски развој на локалном и регионалном нивоу Министарство 

привреде је реализовало Програм за подршку развоја пословне инфраструктуре за 2016. годину кроз развој пословне 

инфраструктуре, опремањем пословних зона кроз седам пројеката укупне уговорене вредности 173.434.085,00 

динара. Пројекти се суфинансирају средствима Министарства у висини од 86.717.043,00 динара, а преостали износ 

представља учешће локалних самоуправа: Беле Паланке, Врања, Власотинца, Димитровграда, Куршумлије, Ниша и 

Смедерева. 

За реализацију ових пројеката у 2016. години утрошено је 46.331.282,00 из средстава Министарства привреде. Од 

наведених седам пројеката четири је завршенo (Бела Паланка, Куршумлија, Власотинце и Смедерево), а три пројекта 

се налазе у фази реализације. 

На подручју јужне и источне Србије у оквиру Програма за подршку развоја пословних зона реализовано је 12 

пројекaтa укупне вредности 138.694.221,00 динара, који су се суфинансирали средствима Министарства привреде у 

висини од 89.832.464,00 динара, а преостали износ представљао је учешће локаних самоуправа: Алексинца, 

Бабушнице, Беле Паланке, Врања, Владичиног Хана, Власотинца, Књажевца, Ниша, Прешева, Смедерева и 

Сурдулице. 

За реализацију пројеката из средстава Министарства привреде у 2015. години утрошено је 46.478.211,00 динара, а у 

2016. години 24.363.152,00 динара. Од наведених 12 пројеката 11 пројеката је завршенo, а пројекат израде техничке 

документације за изградњу тематског етно-парка традиционалог градитељства јужне Србије у Сурдулици је у фази 

реализације. 

Општина Прешево суфинансирана је за изградњу инфраструктурне инсталације - каблирање средњенапонске мреже 

10 кW у индустријској зони с. Чукарка – Прешево. За реализацију пројеката у 2016. години из средстава 

Министарства привредe утрошено је 6.244.890,00 динарa. 

У циљу подршке равномерном регионалном и локалном развоју, јачању регионалних институционалних капацитета, 



  

227 

 

повећању конкурентности региона, области и локалних самоуправа, унапређењу међуопштинске, међурегионалне, 

прекограничне и међународне сарадње, Министарство привреде је Уредбом о утврђивању Програма подстицања 

равномерног регионалног развоја у 2016. години (Службени гласник РС бр. 60/16 и 75/16) реализовало:  

1. Меру суфинансирања јединица локалних самоуправа за израду пројектно-техничке документације, којом je 

на подручју региона jужне и источне Србије подржало 15 јединица локалне самоуправе средствима у 

износу од 22.319.239,56 динара, и то: Бујановац, Кучево, Дољевац, Трговиште, Бабушницу, Медвеђу, 

Житорађу, Сурдулицу, Ражањ, Куршумлију, Голубац, Жагубицу, Сокобању, Петровац на Млави и 

Димитровград.  

За општину Бујановац суфинансирана је израда пројектно-техничке документације за пројекат „Изградња 

система за пречишћавање отпадних вода“ у износу од 7.495.200,00 динара.  

За општину Медвеђа суфинансирана је израда пројектно-техничке документације за три саобраћајнице у 

укупном износу од 351.000,00 динара.  

Општина Прешево није имала поднетих пријава за ову меру.  

2. Меру суфинансирања годишње чланарине јединица локалних самоуправа за рад и пословање 

акредитованих регионалних развојних агенција којом је на подручју региона јужне и источне Србије 

подржано 15 јединица локалне самоуправе средствима у укупном износу од 5.681.795,44 динара, и то: 

Неготин, Кладово, Сокобања, Књажевац, Велика Плана, Велико Градиште, Жагубица, Петровац на Млави, 

Жабари, Мало Црниће, Кучево, Власотинце, Владичин Хан, Трговиште, Голубац.  

Општине Бујановац, Прешево и Медвеђа нису имале поднете захтеве за ову меру. 

Служба Координационог тела Владе Републике Србије расписала је 6. септембра 2016. године конкурс за доделу 

средстава за субвенције привредним субјектима у приватном власништву у општинама Прешево, Бујановац и 

Медвеђа. Рок за подношење пријава био је 30. септембар 2016. године. 

Након спроведеног конкурсног поступка, на предлог Комисије, од 39 пристиглих пријава, Служба Координационог 

тела донела је Одлуку о додели субвенција за 15 привредних субјеката (из општине Бујановац осам, из општине 

Прешево шест и из општине Медвеђа један привредни субјект). Укупно је додељено 40.000.000,00 динара, и то: 

општини Медвеђа 1.599.220,00 динара, општини Прешево 16.743.552,40 и општини Бујановац 21.657.227,60 динара. 

2017/1 

За реализацију Програма Ученичка компанија опредељена средства у 2017. години 

износе 10.000.000,00 динара. Носилац реализације овог Програма је Министарство 

привреде, а спроводи га организација Достигнућа младих у Србији. У школској 2016/17. 

години у реализацији овог програма учествује 22 средњих стручних школа и гимназија 

са територије Бољевца, Медвеђе, Прешева, Бојника, Лебана, Владичиног Хана, Врања, 

Сурдулице, Блаца, Бујановца, Књажевца, Кучева, Сврљига и Власотинца. 

Кроз развојни програм Европски ПРОГРЕС спроведено је неколико активности које 

доприносе развоју предузетништва и унапређењу конкурентности Бујановца, Прешева, 

и Медвеђе. Микро предузеће Гумал продукт из Ораовице, у општини Прешево, добило 

је машину за полимеризацију пудера, која ће значајно унапредити прераду гуме, 

алуминијума и других металних производа и омогућити отварање два нова радна места. 

У Прешеву је у оквиру истог програма израђена Стратегија за одржавање и развој 

општинског Географског информационог система (ГИС), испоручен софтвер и 

именована особа одговорна за одржавање ГИС-а. 

У Медвеђи је у оквиру Пројекта Канцеларија за смањење сиромаштва (коју спроводи 

ромско Удружење ЕЛАН, у партнерству са општином) запослено три Ромкиње из 
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социјално угрожене категорије. Додатно, 26 жена из социјално угрожених категорија 

завршило је обуку за помоћ у кући, која би требало да им помогне у бољој 

запошљивости. Када је реч о самозапошљавању младих: три корисника из Бујановца 

започела су сопствени бизнис (ИТ сектор, производња рамова за кошнице и 

производња ваљаних сатних основа) – регистрација предузећа и набавка опреме је у 

току. У оквиру истог програма једна жена из Бујановца добила је опрему за играоницу 

која је регистрована и која је отпочела добро пословање.  

 

Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте Министарства привреде, у циљу 

реализације ове активности спроводи следеће програме/мере: 

Програм за подршку развоја пословне инфраструктуре  

Министарство привреде у 2017. години наставља са реализацијом радова на изградњи 

комуналне и саобраћајне инфраструктуре за три пројекта из Програма за подршку 

развоја пословне инфраструктуре за 2016. годину на подручју региона Јужне и Источне 

Србије, који се суфинансирају средствима Министарства привреде у висини од 

55.509.524,00 динара. Исти износ од 55.509.524 динара обезбеђен је од стране градова и 

општина. 

Такође, у 2017. години планирано је спровођење Програм за подршку развоја пословне 

инфраструктуре, које ће Министарство привреде суфинансирати са 178.110.566,00 

динара, за извођење радова на изградњи и обнови саобраћајне, комуналне и енергетске 

инфраструктуре у осам градова и општина на подручју региона Јужне и Источне 

Србије. Износ у висини од 178.282.988,00 динара обезбеђен је од стрaне градова и 

општина. Министарство учествује у финансирању пројекта у висини до 60% вредности 

пројекта без ПДВ, док градови и општине финансирају преосталу вредност пројекта. 

Очекује се покретање поступака јавних набавки, након чега следи закључивање уговора 

за реализацију наведених пројеката. 

Програм за подршку развоја пословних зона 

На подручју региона Јужне и Источне Србије, у оквиру Програма за подршку развоја 

пословних зона у 2017. години, наставиће се са реализацијом пројекта израде 

пројектно-техничке документације за изградњу тематског етно-парка традиционалног 

градитељства Јужне Србије у Сурдулици, укупне уговорене вредности 17.092.800,00 

динара, од чега учешће Министарства привреде износи 14.660.000,00 динара, а учешће 

општине Сурдулица 2.432.800,00 динара. 

Програм подстицања регионалног и локалног развоја у 2017. години 

 

У циљу подршке регионалном и локалном развоју, унапређењу међуопштинске и 

међурегионалне сарадње и повезивању свих субјеката регионалног развоја на 

националном, регионалном и локалном нивоу, Министарство привреде Уредбом о 
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утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2017. години 

(Службени гласник РС бр. 5/17), реализује наведени Програм кроз: 

1. Меру суфинансирања јединица локалних самоуправа за израду пројектно-

техничке документације, за коју су обезбеђена средства у износу од 

140.000.000,00 динара. Након расписаног Јавног позива (Службени гласник РС 

бр. 6/17), пристигло је 105 пријава и евалуација је у току. Са подручја региона 

Јужне и Источне Србије поднето је 37 захтева, за 34 јединице локалне 

самоуправе. 

2. Меру суфинансирања годишње чланарине јединица локалних самоуправа 

за рад и пословање акредитованих регионалних развојних агенција, за коју 

су обезбеђена средства у износу од 20.000.000,00 динара. Суфинансирање 

чланарине врши се за јединице локалне самоуправе разврстане у трећу и четврту 

групу развијености и девастирана подручја, у складу са Уредбом о утврђивању 

јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе 

(Службени гласник РС, бр. 104/14) и Уредбом о утврђивању услова, критеријума 

и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања 

акредитације пре истека рока на који је издата (Службени гласник РС, бр. 74/10 

и 4/12). Рок за подношење пријава је 1. октобар 2017. године. 

 

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: 
2016/1-2  

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 Службени 

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 Службени 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 
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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. 

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 

Службени гласник РС, бр. 104/2014) јединице локалне самоуправе које су према степену развијености сврстане у 

трећу групу јесу оне код 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 Службени 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. 
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Подстицаји за запошљавање одређених категорија прописани су Законом о порезу на доходак грађана (Службени 

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 (Службени 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 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.  

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 
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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. 

2016/3-4  

Развојна агенција Србије је у сарадњи са Београдским сајмом организовала и успешно спровела 8. новембра 2016. 

године инвестициону конференцију о индустрији намештаја у Србији: Serbian Furniture Industry Conference. 

Конференција је била посвећена представљању потенцијала у индустрији намештаја у Србији, могућностима за 

улагање, сарадњи, као и искуствима досадашњих инвеститора, домаћих привредника и међународних институција на 

различитим пројектима. Своја искуства потенцијалним инвеститорима и партнерима представили су Ergomade, GIR, 

Јела Јагодина, HealthCare, UniCredit Bank, USAID, Studio structura, као и представници релевантних институција. 

Сврха одржавања ове Конференције огледа се, између осталог, и у привлачењу нових инвестиција или у проширењу 

делатности постојећих. Имајући у виду да је покривеност шумом на територији Републике Србије највећа на истоку, 

југозападу и југу државе, и то у следећим јединицама локалне самоуправе: 

1. Пријепоље (девастирано подручје према важећој Уредби о утврђивању јединствене листе развијености 

региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину) – преко 80% покривености шумом; 

2. Прибој (четврта група развијености јединица локалне самоуправе према истој Уредби) – пошумљеност 61-

80%; 

3. Куршумлија (девастирано подручје) – пошумљеност 61-80%; 

4. Кучево (четврта група развијености) – пошумљеност 41-60%; 

5. Жагубица (четврта група развијености) – пошумљеност 41-60%; 

6. Деспотовац (трећа група развијености) – пошумљеност 41-60%; 

7. Бољевац (трећа група развијености) – пошумљеност 41-60%, 

Конференција је одржана са идејом унапређивања дрвне индустрије у Србији и искоришћавања природних ресурса у 

овим општинама. Улагање у дрвну индустрију довело би до развијања наведених јединица локалне самоуправе кроз 

привредни раст и запошљавање нових људи, укључујући и припаднике националних мањина. 

Када је реч о постојећим уговорима, у III и IV кварталу (1. јул – 27. децембар) 2016. године, исплаћено је девет 

транши по основу реализације пет пројеката у вредности од 460.252.169,11 динара, чиме је омогућено запошљавање 

207 лица на одређено и 184 лица на неодређено време, односно укупно 391 новозапослено лице у јединицама 

локалне самоуправе које су према степену развијености сврстане у трећу и четврту групу, укључујући и девастирана 

подручја. 

Напомињемо да је период за испуњење уговорне обавезе запошљавања одређеног броја лица која је основ за исплату 

транши дужи од посматрана два квартала. Наиме, број запослених у посматраним кварталима представља само део 

обавезе запошљавања која је била основ за исплату. То значи да је Корисник средстава одређени број запослених 

морао да запосли и пре посматрана два квартала када су транше исплаћене. 
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Додатно, уговорима се предвиђа запошљавање значајно већег броја лица од оног који је тренутно реализован. 

Период испуњења уговорних обавеза је најмање три године, што значи да се тек у наредном периоду очекује веће 

запошљавање свих категорија лица. Додатно, природни ток реализације инвестиционих пројеката подразумева да се 

на почетку реализације запошљава мањи број лица, да би се током даље имплементације пројекта број запосених 

прогресивно увећавао све до коначног испуњења презуетих обавеза. 

Још једном се указује да је сваки инвеститор слободан да у складу са одредбама Закона о раду и другим важећим 

прописима врши запошљавање лица, без обзира на чињеницу да ли су припадници националних мањина. 

ПКС: Привредна комора Србије је организовала заједно са ЕУ Билдом и експертском организацијом Build Energy 

Team - BET Међународни годишњи инвестициони програм – Како искористити Коридоре за привлачење страних 

инвестиција 29. и 30. новембра 2016. године. Meђунaрoдни гoдишњи инвeстициoни прoгрaм прeдстaвљa jeдинствeну 

пoслoвну плaтфoрму сa циљeм пoвeћaњa кaпaцитeтa Србиje и њeних приврeдникa у кoришћeњу прeднoсти кoje 

Србиjи дoнoсe мeђунaрoдни кoридoри кojи прoлaзe крoз њeну тeритoриjу. Овај скуп је омoгућио успoстaвљaнe 

дирeктних и нeпoсрeдних кoнтaкaтa прeдстaвникa српскe приврeдe и лoкaлних сaмoупрaвa сa пoтeнциjaлним 

стрaним инвeститoримa, финaнсиjeримa и кoмпaниjaмa нoсиoцимa нaпрeдних тeхнoлoгиja у oблaсти eнeргeтикe, 

грaђeвинaрствa, сaoбрaћajнe и жeлeзничкe инфрaструктурe, тeлeкoмуникaциoних тeхнoлoгиja, eнeргeтскe 

eфикaснoсти, oбнoвљивих извoрa eнeргиje и зaштитe живoтнe срeдинe. Пoсeбaн aкцeнт је стaвљeн нa изгрaдњу и 

пoдизaњe кaпaцитeтa кoришћeњa пoтeнциjaлa инфрaструктурних, eнeргeтских и тeлeкoмуникaциoних кoридoрa у 

привлaчeњу стрaних инвeстициja и рaзвoja српскe приврeдe. 

Делегације чланова Регионалне привредне коморе Суботица учествовали су на сајмовима у иностранству: 

6. Сајам АГРАР у Бијељини, Република Српска, 22. септембра 2016. године уз учешће четири предузећа са 

територије Регионалне привредне коморе Суботица 

7. На 49. међународном сајму занатства и предузетништва МОС у Цељу, у Словенији, од 13. до 18. септембра 

2016. године, учествовало је три предсавника са територије Регионалне привредне коморе Суботица. 

8. На 54. међународном пољопривредном сајму прехране и аграра, у Горњој Радгони, у Словенији, од 20. до 

25. свгуста 2016. године учествовало је 26 предузећа. 

Чланови РПК Суботица су из вишенационалних средина и присуство на наведеним сајмовима осигурало је 

могућност представљања потенцијала региона и самих предузећа за развој привредне сарадње и отварање 

могућности за привлачење и остварење нових инвестиција у подручју РПК, где бенефите могу имати и представници 

националних мањина који су запослени у тим предузећима. 

РПК Суботица организовала је 14. новембра 2016. године састанка са директором Италијанске агенције за спољну 

трговину, представништво у Београду, на тему потенцијала за нове инвестиције у Суботици. Реализацијом нових 

инвестиција пружа се могућност стварања нових радних места на која могу конкурисати заинтерсовани. Досадашње 

искуство је показало да кандидати са знањем страних језика (знање мађарског језик се карактерише као познавање 

страног језика) имају већу шансу да буду ангажовани.  

Представник РПК Суботица учествовао је у раду Актива директора средњих школа на креирању плана уписа у 

складу са потребама тржишта рада тј. привреде. Политехничка школа у Суботици планира проширење понуде 

образовних профила паралелно на два наставна језика (српски и мађарски) у наредној школској години у складу са 

исказаним потребама и интересовањима ученика. 

Представник РПК Суботица је члан Савета за запошљавање Града Суботице. На састанку савета одржаног 14. 

новембра 2016. године разматрани су потенцијални елементи за израду Акционог плана запошљавања за 2017. 

годину, где ће једна од основних активности бити укључивање Рома у мере активне политике запошљавања кроз 

оснивање социјалних предузећа. 

Током октобра и новембра 2016. године Регионална привредна комора Кикинда, између осталог, промовисала је 

инвестиционе потенцијале и радила на привлачењу инвестиција у Чоку (припада трећој групи развијености), Нови 

Кнежевац (друга група) и Кикинди (прва група). 

Једна од промотивних манифестација био је 10. мини-сајам предузетништва и пословни скуп у РПК Кикинда 8. 

октобра 2016. године, у оквиру шире манифестације Дани лудаје у Кикинди. Поред потенцијалних партнера из БиХ, 
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Републике Српске, Хрватске, присутни су били партнери из Румуније и Мађарске – тј. земаља матица националних 

мањина које су једне од највећих на овом подручју, а којима су презнетовани инвестициони потенцијали. 

Још једна промотивна активност РПК Кинкинда била је у току Мађарско-српског пословног форума у Сегедину, који 

је одржан 10. новембра 2016.године. Том приликом, на Мини-експо изложби, али и после на Б2Б сусретима, 

промовисане су инвестиционе могућности општине Чока свим заинтересованим инвеститорима. Ово је од посебне 

важности јер је у овој општини највећа мађарска инвестиција том подручју „Аутофлекс ливница д.о.о. Чока“, а 

мађарска национална мањина је доминантна у овој општини. 

2017/1 

Од дана 31. децембра 2016. године на снази је Уредба о условима и начину привлачења 

директних инвестиција (Службени гласник РС, бр. 110/2016). Члан 35. став 4. прописује 

да ... даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о условима и начину 

привлачења улагања (Службени гласник РС, број 27/16)“. 

Уредбом, између осталог, ближе су уређени критеријуми, услови и начин привлачења 

директних инвестиција и улагања од посебног 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 инвестиција ради 

раста запослености и јачања привредног развоја и укупног економског развоја. 

Уредба, између осталог, као и уредба која јој је претходила, наводи критеријуме за 

инвестирање у трећој и четвртој групи (укључујући и девастирана подручја) општина 

који су знатно нижи, 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 јединице локалне самоуправе које су према степену развијености 

сврстане у трећу и четврту групу, укључујући и девастирана подручја. 

У првом кварталу (1. јануар – 17. март) 2017. године потписана су два нова уговора 

(Sveti Nikola AD Sečanj – трећа група и Soylemez Rubber&Plastic DOO Žitorađa – 

девастирано подручје) који ће се реализовати у јединицама локалне самоуправе које су 

према степену развијености сврстане у трећу и четврту групу, укључујући и 

девастирана подручаја. 

Када је реч о постојећим уговорима, у истом периоду, из буџетских средстава, по 

основу подстицаја, исплаћено је 134.616.490,14 динара привредном друштву DOO 

Teklas Automotive Vladičin Han, које послује на девастираном подручју. 

Када је реч о подацима о броју новозапослених лица у првом кварталу 2017, Развојна 

агенција Србије ће бити у могућности да их достави у наредном извештају, јер исте 

добија од Министарства привреде, које извештаје претходно добија од Централног 

регистра обавезног социјалног осигурања. 

Привредна комора Србије је заједно са општинама Бач и Сврљиг, организовала скупове 

Дани Бача – промоција инвестиционих потенцијала, 24. јануара и Дани Сврљига у 
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Београду – промоција инвестиционих потенцијала 10 фебруара 2017. године.. На скупу 

су представљени привредни и туристички потенцијали општина, којима је 

присуствовао велики број државних и општинских званичника, амбасада националних 

мањина и привредника са територије поменутих општина.   

У циљу пружања подршке привредницима, њиховог повезивања, унапређења услова за 

инвестициона улагања, као и поспешивања свеукупног развоја привреде од 1. марта 

2017. године почеле су са радом кaнцеларије Привредне коморе Србије у Бујановцу и 

Прешеву. Дани Бујановца и Прешева у Београду биће прва конкретна активност коју ће 

канцеларије ПКС у Бујановцу и Прешеву реализовати, када ће се представити 

инвестициони потенцијали и компаније из ове две општине. Такође, обе општине биће 

укључене у пројекат који ПКС припрема у сарадњи са Програмом УН за развој (UNDP), 

који има за циљ повећање обима инвестиција у локалне средине од стране дијаспоре, 

чиме ће се убрзати развој и подстицати отварање нових радних места за домаће 

становништво.   

Немачка организација HELP и град Лесковац реализовали су током 2015. године 

пројекат Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања 

маргинализованих и угрожених група становништва, са фокусом на Ромкиње у 

Републици Србији. Укупно 14 Рома је потписало уговор о донацији опреме за 

започињање сопственог бизниса.  

Невладина организација Поречије Вучије из Вучија реализовала је неколико пројекта 

који су допринели побољшању економског положаја националних мањина: наиме, 

Пројекат Подршка сакупљачима секундарих сировина на територији града Лесковца, 

реализован захваљујући партнерству са Амбасадом Краљевине Норвешке током 2016. 

године, обезбедио је 15 грантова, за које је конкурисао укупно 41 сакупљач, који је 

предходно прошао тродневну обуку у Еко-кампу на Кукавици. Поред тога, подељено је 

15 трицикала у Лесковцу, пет у Бојнику и пет у Гаџином Хану, преко 40 сакупљача из 

Лесковца је прошло тродневну обуку из области заштите на раду (сви су упознати са 

мерама заштите на раду и начином управљања комуналним отпадом), а подељена је и 

заштитна опрема за 20 сакупљача који су предходно прошли обуку. Логистичку 

подршку приликом реализације пројекта добили су Дом културе Рома Лесковац – 

градска институција која је дала значајан допринос реализацији пројекта. 

Пројекат Економско оснажени Роми/Ромкиња путем легализације рада индивидуалних 

сакупљача секундарних сировина, укључивањем сакупљача у легалне токове, реализован 

уз подршку ЕУ Прогреса током 2016/17. године и још је у току. Пројекат је обезбедио 

дводневну обуку за безбедно управљање отпадом за 20 учесника пројекта, као и 

комплетну опрему за заштиту на раду за 20 сакупљача отпада. У оквиру пројекта 

формирано је Удружење сакупљача секундарних сировина, које тренутно има више од 

40 чланова, и отворена канцеларија Удружења. Одељење за заштиту животне средина 

Градске управе града Лесковца донирало је Удружењу пет контејнера за сакупљање 

батерија. 
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У првом кварталу 2017. године, тачније 2. фебруара 2017. године, у оквиру пројекта 

Оснажити! Друштвено-економска инклузија Рома и најсиромашнијег сеоског 

становништва кроз процес рециклаже, Регионална привредна комора Расинског 

управног округа, узела је учешће на округлом столу под називом Неформални 

сакупљачи секундарних сировина – локалне иницијативе и изазови као полазна тачка у 

дефинисању модела за увођењe сакупљача у легалне токове. Циљ састанка је био 

покретање дијалога са релевантним актерима, најпре на локалном нивоу, како би се 

дефинисао прихватљив модел за увођење сакупљача у легалне токове, узимајућу у 

обзир ситуацију на терену и актуелне иницијативе у сектору управљања отпадом. С 

обзиром да су сакупљачи углавном примаоци социјалне помоћи који делатност 

сакупљања обављају нелегално, неопходно је радити на системском решавању 

проблематике ове циљне групе, узимајући у обзир да у Србији, у сивој зони, ради око 

30.000 неформалних сакупљача.  

Регионална привредна комора Сремског управног округа је 21. фебруара 2017. године 

организовала презентацију актуелних јавних позива које су објавили Министарство 

привреде, Развојни фонд Војводине и Национална служба за запошљавање:  

- У оквиру јавних позива Развојног фонда Војводине представљене су ниже 

каматне стопе за привредне субјекте који имају седиште и послују на подручју 

недовољно развијених јединица локалне самоуправе на подручју Сремског 

управног округа, разврстаних у трећу групу развијености - Ириг и Шид.  

- У Јавном позиву за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма 

подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте који је почетком 

године расписало Министарство привреде за недовољно развијене јединице 

локалне самоуправе и изразито недовољно развијене ЈЛС, дати су повољнији 

услови за инструменте обезбеђења у односу на вредност кредита.  

Информације о објављеним јавним позивима достављене су електронском поштом 

великом броју привредних субјеката, као и онима који имају седиште и послују на 

подручју општина Ириг и Шид. 

На територији Јужнобачког округа током јанаура, фебруара и марта 2017. године 

одржано је више састанака поводом увођења дуалног образовања у школе. Састанку на 

тему Предлога плана уписа за школску 2017/2018. годину, одржаног 15. марта 2017. 

године, присуствовали су представници локалних самоуправа, школске управе, 

директори школа, представници националне службе за запошљавање и ПКС - 

Регионалне привредне коморе Јужнобачког управног округа. На састанку је договорено 

да се, с обзиром на то да је територија Јужнобачког округа вишенационална средина, 

ова чињеница узме у обзир приликом уписа ученика у средње школе и да се обезбеди 

одређени број места за ученике припадника националних мањина. У складу са тим, за 

припаднике мађарске националне мањине на територији општине Бечеј обезбеђено је 
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30 места у гимназији и 144 места у средњим стручним школама. У Темерину је 

обезбеђено 60 места за упис у средњу стручну школу за припаднике мађарске 

националне мањине, док је у Бачком Петровцу обезбеђено 90 места за упис у гимназију 

за припаднике словачке националне мањине. 

У Суботици су у јануару месецу 2017. године одржана два састанка са почасним 

конзулом Италије у Суботици, који је у склопу својих надлежности овлашћен за 

подстицање и стварање контаката између домаћих и италијанских предузећа, као и за 

презентацију инвестиционих потенцијала АП Војводине инвеститорима из Италије, са 

посебним нагласком на регион Суботице. У склопу вођених разговора размењена је 

информација о доласку новог инвеститора у Суботицу у склопу Привредне зоне у, 

Малом Бајмоку, где се предвиђа отварање нових 120 радних места и где ће постојати и 

могућност за запошљавање припадника националних мањина.  

Представник ПКС – Регионална привредна комора Суботица је члан Савета за 

запошљавање града Суботице. На састанку савета одржаног дана 25. јануара 2017. 

године разматран је нацрт Локалног акционог плана запошљавања за 2017. годину где 

је једна од основних активности била укључивање Рома у мере активне политике 

запошљавања. 

У Малом Иђошу је 13. фебруара 2017. године одржан састанак на тему Повезивање 

привреде, локалне самоуправе и школа на пројекту дуалног образовања, као наставак 

састанка који је одржан у Суботици у ПКС - РПК Суботица 8. фебруара 2017. године, 

како би се привредници са територије општине Мали Иђош упознали са увођењем 

система дуалног образовања, где би се, у зависности од интересовања ученика, 

образовни програм одвијао на два наставна језика, на српском и на мађарском. 

Приликом посете амбасадора Индонезије ПКС - Регионалној привредној комори 

Севернобачког управног округа 15. марта 2017. године вођени су разговори са 

привредницима који виде потенцијал у сарадњи са том земљом и у учешћу њихових 

предузећа на сајму у Џакарти у октобру месецу ове године, путем којег би се могла 

остварити робна размена која би допринела увећању капацитета и додатног ангажовања 

предузећа и запослених у тим фирмама из региона.  

Регионална привредна комора Севернобанатског управног округа је у току првог 

квартала 2017. године имала контакте са пословним партнерима – привредним 

коморама из Мађарске, Румуније и Хрватске, приликом којих је, између осталог, 

промовисала инвестиционе потенцијале и покушала привлачење инвенстиција у 

општини Чока (која је једина на том подручју у 3. групи по развијености).  

Једна од промотивних манифестација на којој је РПК, путем флајера и промотивног 

материјала промовисала инвестиционе потенцијале, био је и 22. међународни сајам 

привреде Вироекспо, који је одржан од 24. до 26. фебруара у Вировитици.  
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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. 

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: 
2016/1-2  

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). 

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 
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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 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 
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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 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 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 
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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 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. 

2016/3-4  

У III и IV кварталу 2016. године, укупно је 38.432 лица припадника националних мањина било укључено у неку од 

мера активне политике запошљавања, а од тог броја 37.699 лица припадника националних мањина припада некој од 

категорија теже запошљивих лица.  

Посматрано по мерама активне политике запошљавања, следећи број припадника националних мањина је био 

укључен у: 

1. Саветовање за запошљавање (Процена запошљивости и израда ИПЗ) - 34.231 лице; 

2. Информисање о могућностима за развој каријере - 107 лица; 

3. Саветовање - 130 лица; 

4. Селекција за послодавце - 171 лице; 

5. Селекција за додатно образовање и обуку - 69 лица; 

6. Клуб за тражење посла - 85 лица; 

7. Обука за активно тражење посла АТП 1 - 484 лица; 

8. Тренинг самоефикасности АТП 2 - 73 лица; 

9. Мотивационо-активациона обука за лица без квалификација и нискоквалификована лица - 787 лица;  

10. Радионица за превладавање стреса услед губитка посла - 15 лица; 

11. Остале обуке и радионице у организацији посредовања - 168 лица; 

12. Сајмови за запошљавање - 589 лица; 

13. I циклус,,Друга шанса“ ФООО - 179 лица; 

14. Основна обука из области предузетништва - 115 лица; 

15. II циклус,,Друга шанса“ ФООО - 241 лице; 

16. III циклус,,Друга шанса“ ФООО - 258 лица; 

17. Обука за тржиште рада - 20 лица; 

18. Обука на захтев послодавца - 9 лица; 
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19. Обука за тржиште рада ИПА 2012 - 1 лице; 

20. Стручна пракса ВСС - 12 лица; 

21. Стручна пракса ВШС - 2 лица; 

22. Стручна пракса ССС - 3 лиоца; 

23. Стручна пракса ВШС – практична знања и вештине - 4 лица; 

24. Стручна пракса ССС – практична знања и вештине - 17 лица; 

25. Стицање практичних знања – 9 лица; 

26. Информисање и саветовање за развој предузетништва – 329 лица; 

27. Субвенција за самозапошљавање - 11 лица; 

28. Субвенција за самозапошљавање – Роми - 9 лица; 

29. Исплата новчане накнаде у једнократном износу – 1 лице; 

30. Субвенција за отварање нових радних места - 46 лица; 

31. Субвенција дела зараде корисника новчане социјалне помоћи - 1 лице; 

32. Лица са инвалидитетом - 2 лица; 

33. Јавни радови – 25 лица; 

34. Приправници ВСС, ИПА 2012 – 1 лице; 

35. Припадници ВШС, ИПА 2012 – 1 лице; 

36. Приправници ССС, Ипа 2012 - 12 лица; 

37. Субвенција зараде за ОСИ без радног искуства -3 лица; 

38. Стручна пракса ОСИ ССС – практична знања и вештине - 1 лице; 

39. Обука за тржиште рада ОСИ - 28 лица; 

40. ОСИ Субвенција за запошљавање незапослеих лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним 

радним местима - 4лица; 

41. ОСИ Јавни радови - 1 лице; 

42. ЛАПЗ - Субвенција за самозапошљавање - 4 лица; 

43. ЛАПЗ - Субвенција за отварање нових радних места - 29 лица; 

44. Стручна пракса ЛАПЗ ВСС - 10 лица; 

45. Стручна пракса ЛАПЗ ВШС - 3 лица; 

46. Стручна пракса ЛАПЗ ВСС практична знања и вештине - 7 лица; 

47. Стручна пракса ЛАПЗ ССС практична знања и вештине - 9 лица; 

48. ЛАПЗ – Обуке на захтев послодавца - 3 лица; 

49. ЛАПЗ – Јавни радови - 110 лица. 

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. 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.  

Дана 9. новембра 2016. године усвојен је Национални акциони план запошљавања за 2017. годину (Службени 

гласник РС, бр. 92/2016), који представља основни стратешки документ за реализацију мера активне политике 

запошљавања у 2017. години. Карактерише га боље таргетирање категорија теже запошљивих лица, односно давање 

приоритета за укључивање у мере активне политике запошљавања оних категорија унутар категорије теже 

запошљивих незапослених лица која су у неповољнијем положају на тржишту рада, као и заснованост мера активне 

политике запошљавања на резултатима спроведених евалуација утицаја.  

Сходно наведеном документу, у 2017. години статус теже запошљивих лица, која ће имати приоритет при 

укључивању у мере активне политике запошљавања, имаће: млади до 30 година живота, вишкови запослених, 

старији од 50 година, лица без квалификација и нискоквалификовани, особе са инвалидитетом, Роми, радно способни 

корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени (на евиденцији дуже од 12 месеци, а посебно 

незапослена лица која траже посао дуже од 18 месеци), млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца, 

млади до 30 година старости који су имали/имају статус детета без родитељског старања, жртве трговине људима и 

жртве породичног насиља.  

Такође, у програме и мере активне политике запошљавања укључиваће се и остала теже запошљива лица из посебно 

осетљивих категорија незапослених, као што су: жене, рурално становништво, избегла и расељена лица, повратници 

према споразуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружници из породице у којој су оба супружника 



  

244 

 

незапослена, родитељи деце са сметњама у развоју и сл. на начин којим се омогућава њихова интеграција на 

тржиште рада и побољшање квалитета живота. 

Према подацима Националне службе за запошљавање на дан 31. октобра 2016. године, на евиденцији незапослених 

налазило се 25.578 лица која су се изјаснила као припадници ромске националне мањине (од којих је 11.834 жена), 

што представља учешће од 3,72% у укупној регистрованој незапослености. 

Посматрано према образовној структури, лица без квалификација, односно са ниским нивоом квалификација (I и II 

ССС) чине 89,4% регистроване незапослености Рома/Ромкиња (22.863 незапослених лица), лица са средњим нивоом 

образовања (III и IV ССС) чине 10,1% регистроване незапослености Рома/Ромкиња (2.578 лица), док лица са вишим 

и високим образовањем учествују са 0,54% у укупној регистроване незапослености Рома/Ромкиња (V и VI ССС – 83 

незапослених лица, VII ССС– 54 незапослених лица). Неповољна образовна структура незапослених Рома/Ромкиња и 

даље представља кључни отежавајући фактор њиховог конкурентног иступања на тржишту рада и утиче на низак 

ниво интересовања послодаваца за њихово запошљавање/радно ангажовање. 

Посматрано према старосној структури, на евиденцији незапослених лица налазило се 8.213 Рома/Ромкиња до 30 

година старости, 12.760 лица која припадају старосној групи од 30-50 година, док је број незапослених лица старијих 

од 50 година износио 4.605.  

Посматрано према дужини тражења запослења, 36,3% незапослених Рома/Ромкиња (9.282) посао тражи до годину 

дана, док је 63,7% у статусу дугорочне незапослености (16.296 незапослених лица).  

Према подацима из Извештаја о реализацији Споразума о учинку Националне службе за запошљавање за период 

јануар - септембар 2016. године, у мере активне политике запошљавања укључено је 2.870 незапослених лица 

припадника ромске националне мањине, од којих је 1.149 жена, што представља удео од 2,7% у укупном броју 

незапослених лица укључених у мере активне политике запошљавања (107.954).  

Преглед укључености Рома и Ромкиња у мере активне политике запошљавања у периоду јануар-септембар 2016. 

године: 

Мера активне политике запошљавања 
Број лица укључених у меру 

Укупно Жене 

Обука за активно тражење посла / АТП-1 1.248 546 

Тренинг самоефикасности / АТП-2 26 9 

Клуб за тражење посла 31 17 

Сајам запошљавања 935 377 

Обука за развој предузетништва 139 53 

Програм стручне праксе 6 3 

Стицање практичних знања 4 1 

Обуке за тржиште рада 1 1 

Обуке на захтев послодаваца 7 3 

Функционално основно образовање одраслих 35 19 

Приправници ИПА 2012 1 0 

Субвенције за самозапошљавање 63 25 

Субвенције за послодавцима за отварање нових радних места 68 24 

Субвенција дела зараде корисника НСП  1 0 

Јавни радови 304 71 

Субвенције зараде особе са инвалидитетом без радног искуства 1 0 

УКУПНО 2.870 1.149 

Извор: НСЗ, Извештај о реализацији Споразума о учинку НСЗ за период јануар-септембар 2016. године 
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У току првих десет месеци 2016. године, са евиденције Националне службе за запошљавање запослено је 2.412 

припадника ромске националне мањине. 

Такође, закључно са 30. септембром 2016. године, у мере активне политике запошљавања предвиђених локалним 

акционим плановима запошљавања укључено је 130 Рома/Ромкиња. 

У оквиру спровођења мера активне политике запошљавања, кроз програме запошљавања, самозапошљвања, стручне 

праксе и јавних радова, јавни позиви Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова 

били су 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. 

2017/1 

У првом кварталу 2017. године од укупног броја незапослених (који износи 696.579) 

196.741 незапослено лице са евиденције Националне службе за запошљавање било је 

обухваћено мерама активне политике запошљавања. У истом периоду укупно је 19.467 

лица припадника националних мањина било укључено у неку од мера активне политике 

запошљавања (9,89% од укупног обухвата лица активним мерама).  

Посматрано по мерама активне политике запошљавања, припадници националних 

мањина били су укључени у: 

1. Саветовање за запошљавање (Процена запошљивости и израда ИПЗ) - 18.690 лица; 

2. Информисање о могућностима за развој каријере - 96 лица; 

3. Саветовање о могућностима за развој каријере - 78 лица; 

4. Селекцију за послодавце - 118 лица; 

5. Селекцију за додатно образовање и обуку - 109 лица; 

6. Клуб за тражење посла - 49 лица; 

7. Обуку за активно тражење посла АТП 1 - 335 лица; 

8. Тренинг самоефикасности АТП 2 - 45 лица; 

9. Мотивационо - активациону обуку за лица без квалификација и 

нискоквалификована лица - 536 лица;  

10. Радионицу за превладавање стреса услед губитка посла - 6 лица; 

11. Остале обуке и радионице у организацији посредовања - 43 лица; 

12. Сајмове за запошљавање - 28 лица; 

13. Обука за предузетништво - 302 лица; 

14. Обука за тржиште рада - 4 лица; 

15. Обука на захтев послодавца - 6 лица; 

16. Обука за тржиште рада ИПА 2012 - 144 лица; 

17. Стручна пракса ССС – практична знања и вештине - 1 лице; 

18. Стицање практичних знања – 1 лице; 

19. Информисање и саветовање за развој предузетништва – 445 лица; 

20. Субвенција за отварање нових радних места - 2 лица; 

21. Лица са инвалидитетом - 2 лица; 

22. Субвенција зараде за ОСИ без радног искуства -1 лице; 

23. Обука за тржиште рада ОСИ - 2 лица; 

24. Стручна пракса ЛАПЗ ССС - 1 лице; 

25. Стручна пракса ЛАПЗ ВСС - 2 лица; 

26. Стручна пракса ЛАПЗ ВШС - 1 лице; 
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27. ЛАПЗ – Обуке на захтев послодавца - 21 лице. 

Број
21 

незапослених лица на евиденцији Националне службе за запошљавање на дан 31. 

децембар 2016. године је 700.947 лица, од којих су 360.877 жене (51,48%). Од наведеног 

броја 26.065 незапослених лица изјаснили су се као припадници ромске националне 

мањине (од којих су 11.993 жене), што представља учешће од 3,72% у укупној 

регистрованој незапослености. 

Преглед кретања регистроване незапослености Рома и Ромкиња 

СТАЊЕ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2016. 

 2014. година 2015. година 2016. година 

Укупно 21.791 22.930 26.065 

Ромкиње 10.053 10.669 11.993 

 Извор: НСЗ 

Посматрано према образовној структури, лица без квалификација, односно са ниским 

нивоом квалификација (I и II ССС) чине близу 90% регистроване незапослености 

Рома/Ромкиња, што представља значајно отежавајући фактор њиховог конкурентног 

иступања на тржишту рада и утиче на низак ниво интересовања послодаваца за њихово 

запошљавање/радно ангажовање. 

Током 2016. години у мере активне политике запошљавања било је укључено 146.891 

незапослено лице, од којих је 4.308 Рома. Роми су у највећој мери укључивани у обуке 

за активно тражење посла (1.665 лица), сајмове запошљавања (1.247 лица), затим у 

програм функционалног основног образовања (661) и јавне радове (318). Одређени број 

Рома засновао је радни однос уз субвенцију послодавцу за отварање нових радних 

места (93), а један број Рома, који је успешно завршио обуку за развој предузетништва, 

започео је сопствени посао уз доделу субвенције за самозапошљавање (65) и подршку 

менторства у првој години пословања. 

Укљученост Рома и Ромкиња у мере АПЗ у 2016. години 

МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
Роми 

Укупно Женe 

Обука за активно тражење посла – АТП 1,665 725 

Тренинг самоефикасности 34 14 

Радионица за превладавање стреса услед губитка посла 2 1 

Клуб за тражење посла 34 19 

Сајмови запошљавања 1,247 513 

Обука за развој предузетништва 155 61 

Програм стручне праксе 8 3 

Стицање практичних знања 4 1 

Обуке за тржиште рада 6 4 

Обуке на захтев послодавца 13 7 

                                                      
21 Имајући у виду да су јавни позиви/конкурси за реализацију мера активне политике запошљавања расписани од 

стране Националне службе за запошљавање дана 7. фебруара 2017. године, није могуће дати пресек укључености 

припадника националних мањина у мере активне политике запошљавања за први квартал 2017. године.  
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Функционално основно образовање одраслих 661 368 

Приправници ИПА 2012 1 0 

Субвенције за самозапошљавање 65 26 

Субвенције за запошљавање незапослених из категорије теже 

запошљивих 
93 37 

Субвенција дела зараде корисника новчане социјалне помоћи 1 0 

Јавни радови 318 72 

Субвенције зараде особе са инвалидитетом без радног искуства 1 0 
Извор: НСЗ, Извештај о реализацији Споразума о учинку НСЗ за период јануар-децембар 2016. године 

Закључно са 31. децембром 2016. године, у мере активне политике запошљавања 

предвиђених локалним акционим плановима запошљавања укључено је 173 Рома, од 

којих је 37 Ромкиња. 

Према подацима Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, 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. 

У општини Бела Паланка 479 лица ромске националности налази се на евиденцији 

Националне службе за запошљавање, док је двоје лица поднело апликацију за 

самозапошљавање. 

Национална служба за запошљавање – филијала Бојник константно спроводи 

активности мера активне политике запошљавања. Међутим, до сада су углавном 

забележени случајеви краткорочног (ситуирања Рома) запошљавања путем јавних 

радова. 

Општина Пландиште сваке године доноси ЛАП за запошљавање. У току 2016. године 

запослено је осам лица путем мера активне политике запошљавања (на јавним 

радовима), а у 2017. години планирано је запошљавање 25 лица. 

Општина Србобран планирала је за 2017. годину 3.500.000,00 динара за финансијску 

подршку привредне активности које се односи на предузетнике, мала и средња 

предузећа са територије опшштине. 

Експозитура Националне службе за запошљавање у Медвеђи не поседује евиденцију о 

броју незапослених лица из категорије теже запошљивих који су се изјаснили као 

припадници националне мањине. У наредним циклусима извештавања подаци ће бити 

прибављени од НЗС филијале у Лесковцу. 

Будући да је на територији града Пожаревца значајан број евидентираних Рома без 

завршене основне школе, предвиђено је њихово укључивање у програм функционалног 

основног образовања одраслих. Незапослена лица без школе или са незавршеном 

основном школом приликом пријављивања се приоритетно упућују на упис у школу за 
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основно образовање одраслих, на основу споразума о реализацији функционалног 

основног образовања одраслих који Национална служба за запошљавање потписује 

сваке године. Са овим пројектом наставиће се и у наредним годинама. 

Како Градска управа Пожаревца наводи, приметан је релативно низак степен 

могућности за укључивање у различите програме и мере припадника ромске 

националне мањине, и то у већој мери код жена, углавном из разлога бриге о деци и 

породици, а код мушкараца услед ниског степена образовања, рада у сивој економији, 

опадања мотивације услед дугорочне незапослености и суочавања са предрасудама на 

тржишту рада. 

Са Удружењем Рома Браничевског округа из Пожаревца град је партнерски спровео у 

2014/15. години следеће програме који се тичу подстицаја и унапређења запошљавања 

Рома и Ромкиња: 

 Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања 

маргинализованих и угрожених група становништва са фокусом на Ромкиње у 

Србији – Удружење је било задужено за организацију мотивационих и 

информативних радионица за локално незапослено ромско и неромско 

становништво, а у циљу конкурисања за доделу опреме. Информисано је било 

више од 150 појединаца о могућностима добијања бесповратних средстава. 

Пројекат је град спровео уз подршку организације ХЕЛП Србија. 

 Развој задругарства у функцији запошљавања Рома и Ромкиња на територији 

града Пожаревца, донатор Мисија ОЕБС у Србији. 

 Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања 

маргинализованих и угрожених Ромкињa у граду Пожаревцу, обуком за писање 

бизнис планова, основама економије и информатичком обуком било је 

обухваћено 30 Ромкиња. Средства је обезбедио град Пожаревац. 

 Подршка запошљавању тражилаца азила и повратника по споразуму о 

реадмисији на територији града Пожаревца са посебним фокусом на Ромкиње, 

уз донаторску подршку КИРС Србија 

 Хоћу своју шансу, пројекат се фокусирао на развој предузетништва код младих 

Рома и Ромкиња. Донатор је био град Пожаревац. 

У циљу повећања мотивације и активације Рома за учешће на тржишту рада, 

мотивационе тренинге од 2013. до 2015. године, закључно са месецом октобром 

завршило је 50 лица са територије града Пожаревца, од чега 20 жена, а мотивационо-

активациони тренинг за лица са ниским нивоом квалификација је завршило 20 лица, од 

чега осам жена. Ове тренинге је спровела Регионална развојна агенција Браничево-

Подунавље у циљу преношења основних знања за писање бизнис планова и 

омогућавање корисника да аплицирају за средстава НЗС. 

Према достављеним информацијама од стране Националне службе за запошљавање - 

филијала Пожаревац, укључивање лица ромске националности у јавне радове било је у 
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већем броју, посебно у претходним годинама. Јавним радовима спроведеним у 2016. 

години у граду Пожаревцу и градској општини Костолац обухваћено је 15 лица ромске 

националности. Програмима опремања радних места и самозапошљавањем обухваћено 

је четири лица. Обукама у области предузетништва обухваћено је седам лица, а обукама 

ИПА 2012 програма које се спроводе и у 2017. години четири лица ромске 

националности (информатичка обука – два лица, геронтодомаћице и пекар по једно 

лице). 

У наредном периоду НСЗ – филијала Пожаревац наставиће са активностима на 

подстицању запошљавања Рома и повећању учешћа ромске популације у програмима 

АМТР, као једне од категорија теже запошљивих лица, кроз:  

- програм субвенција за запошљавање;  

- унапређивање и даље развијање модела интегрисаних услуга (повезивањем, 

успостављањем и развијањем сарадње са релевантним установама и 

институцијама, унапређивањем интегрисаних услуга на локалном нивоу); 

- укључивање Рома без квалификација и неквалификованих Рома у програме 

додатног образовања и обуке, и у друге мере активне политике запошљавања; 

- укључивање корисника новчане социјалне помоћи у нове субвенције за 

запошљавање;  

- организовање мотивационих тренинга у циљу активације Рома, посебно 

корисника новчане социјалне помоћи; 

- подстицање предузетништва и запошљавање Рома (повећање броја Рома који 

активно траже посао, повећање броја Рома укључених програме и мере активне 

политике запошљавања, реализација едукативних семинара и обука о 

предузетништву за незапослене Роме); 

- подстицај запошљавању жена из посебно осетљивих категорија; 

- подстицај женском предузетништву (спровођење обука за предузетништво и 

додељивање субвенција за самозапошљавање); 

- учешће у финансирању програма и мера активних политика запошљавања 

предвиђених локалним акционим плановима запошљавања и средствима из 

буџета Републике Србије. 

 

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: 
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2016/1-2  

Привредна комора Србије је заједно са Привредном комором Косова*22 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*23, Maкeдoниje и Србиje, кao и кoмoрe Хрвaтскe и Слoвeниje, a њихoви прeдсeдници чинe Упрaвни oдбoр. 

Прojeкaт су пoдржaлe Приврeднa кoмoрa Aустриje, Aсoциjaциja нeмaчких приврeдних кoмoрa ДИХК, кao и 

Eврoкoмoрe. 

2016/3-4  

Привредна комора Србије је, у сарадњи са Business Albania, организовала Пословни форум Србија-Албанија, који је 

14. октобра 2016. године у Официрском дому у Нишу. Форум је одржан на маргинама заједничког састанка 

председника Владе Републике Србије и председника Владе Републике Албаније, уз учешће привредника обе стране.  

Том приликом потписан је Меморандум о разумевању имеђу Привредне коморе Србије и Пословне асоцијације 

Business Albania, а у вези са оснивањем Албанско-српске трговинско-индустријске коморе са седиштем у Тирани, 

као платформе за развој и јачање међусобно корисне, континуиране и дугорочне сарадње и подстицања трговинске и 

инвестицоне сарадње између Албаније и Србије, као и промовисања и заштите заједничких интереса својих чланова.  

На Пословном форуму је учествовало преко 400 привредника (211 представника српских и 41 представник 

албанских компанија). У радном делу Пословног форума, у организацији ПКС, реализовано је око 350 Б2Б сусрета 

привредника, у складу са интересима наведеним у апликативној пријави за учешће на Форуму. 

Приврeднa кoмoрa Србиje је 28. oктoбрa 2016. гoдинe у ПКС, у сaрaдњи сa Приврeднoм кoмoрoм Maкeдoниje, 

oргaнизовала Пoслoвни фoрум Србиja-Maкeдoниja. Фoрум је oдржaн нa мaргинaмa зajeдничкoг сaстaнкa 

прeдсeдникa Рeпубликe Србиje и Рeпубликe Maкeдoниje, уз учeшћe приврeдникa oбe стрaнe.  

Том приликом потписан је Спoрaзум o успoстaвљaњу ближe сaрaдњe у зajeдничкoм рaду и дoпринoсу изгрaдњи 

jaчих eкoнoмских, тeхнoлoшких и људских oднoсa измeђу двe зeмљe, путeм успoстaвљaњa Пoслoвних сaвeтa при oбe 

кoмoрe.  

На Пословном форуму учествовало је више од 120 представника из 83 компаније (61 компанија из Србије и 22 

компаније из Македоније). У радном делу Пословног форума, у организацији ПКС, реализовано је око 100 Б2Б 

сусрета привредника, у складу са интересима наведеним у апликативној пријави за учешће на Форуму. 

ПКС је организовала 21. новембра 2016. године заједно са Мађарском националном трговинском кућом Пoслoвни 

фoрум Србиja–Maђaрскa у Нишу. 

Нa Пословном форуму je учeствoвaлo oкo 170 мaђaрских и српских кoмпaниja. У радном делу Пословном форума, у 

организацији ПКС, реализовано је око 250 Б2Б сусрета привредника у складу са интересима наведеним у 

апликативној пријави за учешће на Форуму. 

Национални савет египатске националне мањине контактирао је амбасаду своје матичне државе и очекује састанак 

по питању ове активности. 

                                                      
22 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. 
23 Ibid. 
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2017/1 

Национални савет мађарске националне мањине је координатор за Војводину програма 

2017 - година породичних предузећа Владе Мађарске, који пружа субвенције, обуку и 

подршку породичним предузећима. 

Национални савет словачке националне мањине ће иницирати даље састанке и рад већ 

формиране Српско-словачке привредне коморе. 

У Лесковцу је у оквиру програма Функционално образовање одраслих, уписано 60 особа 

ромске националности у Школу за основно образовање одраслих Доситеј Обрадовић, 

захваљујући активностима мобилног тима града Лесковца и Националне службе за 

запошљавање. Подаци о Ромима и Ромкињама који немају потпуо завршену основну 

школу добијени су из базе података Националне службе за запошљавање, филијала 

Лесковац.  

За припаднике националних мањина који се налазе на евиденцији, филијала НСЗ у 

Лесковцу планира у току априла месеца и обуку Пут до успешног предузетништва. У 

току је обилазак ромских насеља и евидентирање заинтересованих полазника. Такође, у 

току је и јавни позив НСЗ незапосленим особама ромске националности за доделу 

субвенција за самозапошљавање. 

Према наводима општине Сента и града Суботице, за програм помоћи за економско 

оснаживање у Војводини, мађарска влада је одобрила помоћ од око 160 милиона евра, 

која ће се за три године дистрибуирати преко Фондације Просперитати. Основни 

предуслов за коришћење средстава је да подносиоци захтева имају двојно 

држављанство Србије и Мађарске. По првом конкурсу процена је да је предато око 

1.900 захтева. 

Према наводима града Сомбора матичне земље  су улежиле средства у повећање 

процента запослености националних мањина кроз различите инвестиције. 

Фондација Владе Мађарске Просперитати финансира предузетнике, 

пољопривреднике, микро и мала предузећа чији су власници мађарске националности 

на основу јавних конкурса за доделу средстава за економско оснаживање Мађара који 

живе на територији Србије, а све ради њиховог останка на подручјима где живе, раде и 

имају своје корене. Регионална привредна комора Суботица нема директан утицај на 

рад фондације, али кроз контакте са руководством има информације о објављеним 

конкурсима и резултатима конкурса, и у могућности је да обавештава своје чланове 

који су заинтересовани за учешће на конкурсима. Први Конкурси за прибављање 

неповратних средстава за подстицај малих привредника у вредности од 100.000.000 

динара и Конкурс за куповину пољопривредних машина, у укупној вредности од 

150.000.000 динара, као и Конкурс за подршку стварања парцела са вишегодишњим 

засадима, у укупној вредноти од 30.000.000, закључени су 31. јануара 2017. године. 

Према информацијама из Фондације, за наведене конкурсе пристигло је више од 4.000 
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пројеката од правних лица чији су оснивачи или у већем броју запослени припадници 

мађарске националне мањине. 

Регионална привредна комора Севернобанатског управног округа подржала је промо 

активност кикиндске градске управе на сајму у Будимпешти 4. марта 2017. године, 

током које су по трећи пут промовисани туристички и инвестициони потенцијали града 

Кикинде. 

РКП Севернобанатског управног округа континуирано ради на одржавању врло добрих 

пословних односа како са руководством Аутофлекс ливнице Чока (реч је о највећој 

мађарској инвестицији у Округу), тако и са Мађарско-српском трговинско-

индустријском комором, са седиштем у Сегедину, која је директно гранична комора са 

мађарске стране границе. Битно је напоменути да се преко Мађарско-српске 

трговинско-индустријске коморе одржавају добри односи и са потенцијалним 

машарским инвеститорима и са институцијама Мађарске које имају канцеларије и на 

подручју Републике Србије, а подстичу робно-новчану размену између две земље, 

заједничке или мађарске инвестиције у Србији.  

Поред тога, РПК Севернобанатског управног округа активно ради и на сарадњи са 

Румунијом и фирмама из Румуније, као и колегама из коморе у Темишвару 

(Трговинско-индустријско-аграрна комора жупаније Тимиш, Темишвар) са којом је у 

завршној фази обједињавање пројектне документације потребне за добијање одобрења 

за потписивање Уговора о реализацији пројекта на ИПА ЦБЦ програму Румунија-

Србија. Овај пројекат ће делом утицати и на румунску националну мањину, које ипак 

има мање него у средњем и посебно јужном Банату. Битно је напоменути и одржавање 

добрих односа са највећом „румунском“ инвестицијом у Округу (реч је о италијанској 

фирми, али пошто је пресељен погон из Румуније, у овом случају је мајка-фирма 

српског погона фирме Зопас румунско правно лице и већина руководства је румунског 

порекла). Делегација РПК их је посетила  у фебруару 2017. и понудила своје услуге, док 

су они потврдили чланство у ПКС, тј. плаћање чланарине и даљу активну сарадњу. 
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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: Извештај надлежне институције није достављен. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство спољних послова 

 Ресорна министарства 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

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. 

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 
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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. 

2016/3-4  

Током III и IV квартала 2016. године није склопљен ниједан нови билатерални или мултилатерални докуменат у 

односу на питања од значаја за регион или односе између држава, као што је заштита и остваривање права 

мањинских заједница. 

2017/1 

Нема података 

 

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 надлежне институције није достављен. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство спољних послова 

 Ресорна министарства 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/3-4  

Министарство спољних послова нема сазнања о поменутим активностима током предметног извештајног периода. 

Министарство државне управе и локалне самоуправе и Канцеларија за људска и мањинска права учествовали су у 

регионалном пројекату Европске уније (ЕУ) и Савета Европе (СЕ) Промоција људских права и заштите мањина у 

Југоисточној Европи. Пројекат има за циљ да побољша приступ мањинским правима на разним нивоима власти, 

засноване на стандардима Савета Европе у овој области, а нарочито Оквирне конвенције за заштиту националних 

мањина и Европске повеље о регионалним или мањинским језицима, и полази од чињенице да искуства и изазови 

које постоје на локалном нивоу, укључујући ограничене ресурсе који су на располагању, могу бити веома слични у 

свим корисницима пројекта и да практичне мере које се успешно спроводе за повећање кохезије и приступ 

мањинским правима у једној општини, такође могу бити веома корисне и у другим. Пројекат се финансира 

средствима Савета Европе и Европске уније. 

Реч је о регионалном пројекту за југоисточну Европу. Циљ пројекта је да се побољша приступ правима мањина на 

различитим нивоима власти, засноване на стандардима Савета Европе у овој области, а нарочито на Оквирној 

конвенцији за заштиту националних мањина и Европској повељи о регионалним или мањинским језицима. 

 

Регионална конференција на високом нивоу, одржана 16-17. новембра 2016. године у Тирани, означила је завршетак 
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заједничког пројекта ЕУ и СЕ у региону југоисточне Европе - Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора, 

Србија, Македонија и Косово*24. Манифестација одржана у Тирана окупила је представнике државних институција 

свих седам земаља корисница, градоначелнике и друге представнике 35 одабраних општина у којима се пројекат 

спроводио, али и националне, регионалне и међународне стручњака, представнике Савета Европе и Европске уније. 

Република Србија је била изабрала шест локалних самоуправа које успешно спроводе своје пројекте у промоцији 

људских права и заштите мањина. 

Кроз директну подршку укупно 35 општина у региону, пројекат је допринео између осталог: потпуном спречавању 

напуштања школе ученика египатске националне мањине у Тивту, модернизацији издавања општинских образаца и 

докумената на мањинским језицима у Суботици, успостављању центра за обуку за писање пројеката намењених 

националним мањинама у Градишкој, заједно са обуком за службенике у Пули, изради прве општинске стратегије за 

укључивање мањинских заједница у Вучитрну, као и преквалификацији и запошљавању жена, припадница 

националних мањина у Старом Нагоричану. 

Пројекат је обезбедио мешавину практичних политика и локалне подршке, на основу препорука мониторинг тела две 

конвенција у области заштите мањина. То је био главни циљ и највећи успех - приближавање европских стандарда и 

препорука и стварних људи који живе и баве се питањима са којима се националне мањине суочавају сваки дан, 

управо на местима где живе.  

Поред подршке на локалном нивоу, пројекат је подржао државе кориснице и на политичком нивоу, од израде 

Акционог плана за остваривање права националних мањина у оквиру Поглављу 23 у претприступним преговорима у 

Србији, до ревизије Закона о мањинама у Албанији. Пројекат је допринео промоцији првог извештаја о стању права 

националних мањина у Босни и Херцеговини, али и јачању капацитета релевантних институција које се баве 

извештавањем и политикама у области заштите националних мањина у Црној Гори. 

2017/1 

Нема података 

 

АКТИВНОСТ: 11.3. Организовање радионица/конференција посвећених 

питањима од значаја за односе између држава у региону, као што је суочавање са 

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: 
2016/1-2  

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. 

                                                      
24  
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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). 

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. 

2016/3-4  

Нема података 

2017/1 

Центар за регионализам је 22. фебруара 2017. године у Новом Саду одржао 

конференцију на тему ЕУ интеграције и питање националних мањина. Конференција је 

имала три панела: Права мањина у светлу ЕУ интеграција-нормативни оквир и пракса, 

Погледи из суседства, Погледи из угла националних мањина. Панелисти су били 

представнци највиших државних органа, тела, представници амбасада Хрватске, 

Мађарске, Румуније и Бугарске, као и експерти за мањинске политике и представнци 

хрватског, мађарског и румунског националног савета. Конференцију је подржала 

Фондација Ханс Зајдел. 

Конференцији су присуствовали представници националних мањина, народни 

посланици из редова националних мањина, представници посланичких група у 

Скупштини Војводине, представници цивилног сектора и медији. На скупу је  

констатовано да су мањине мостови у процесу ЕУ интеграција, као и да сва отворена 

питања треба решавати дијалогом. Предложено је да се билатерални споразуми користе 

као механизми решавања отворених питања. Такође је речено да би требало више 

поштовати садржај до сада четири потписана билатерална споразума (Србија-Хрватска, 

Србија-Мађарска, Србија-Румунија, Србија-Македонија), али и приступити њиховој 

редефиницији (фреквенција одржавања мешовитих међувладиних комисија, као и 
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оправданост појединих тачака споразума), јер је прошло већ 15 година како су они 

потписани. 

На скупу су назначена и отворена питања са којима се мањине у Србији суочавају - 

област образовања (уџбеници, недостатак квалификованог кадра, нострификација 

диплома) и информисања (приватизација локалних електронских медија и гашење 

бројних мањинских редакција у њима), а као најизраженија отворена питања наведена 

су политичка партиципација мањина на сва три нивоа власти и учешће мањина у раду 

државних органа и тела. 

На конференцији је указано и на статистички податак да мањине живе у 

најнеразвијеним деловима Србије (осим севера Војводине) и да би државе матичног 

народа требало заједно са домицилном државом да предузимају мере на економском 

развоју тих делова Србије, као што је то учинила држава Мађарска са својом мањином. 

 

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: Извештај надлежне институције није достављен. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство спољних послова 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

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.  

2016/3-4  

Стање непромењено. 

2017/1 

Нема података 
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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: 
2016/1-2  

Копредседници мешовитих комисија за националне мањине су у обавези да извештавају Владу о договореним 

мерама и активностима у спровођењу билатералних 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. 

2016/3-4  

Министарство спољних послова, с обзиром на то да у извештајном периоду није било састанака међудржавних 

комисија које се баве проблематиком заштите права националних мањина, известило је да није било ни обавеза које 

проистичу из наведене активности. 

Влада је навела да је на својој 25. седници 15. децембра 2016. године донела Закључак о усвајању одговора на 

додатна питања Комитета за права човека Уједињених нација у вези са трећим периодичним извештајем о примени 

Међународног пакта о грађанским и политичким правима. Предлагач Закључка била је Канцеларија за људска и 

мањинска права. 

2017/1 

Влада је на својој 42. седници од 10. марта 2017. године, на предлог Канцеларије за 

људска и мањинска права, донела Закључак о прихватању Платформе за учешће 

делегације Републике Србије на 119. заседању Комитета за права човека, ради 

представљања Трећег периодичног извештаја о примени Међународног пакта о 

грађанским и политичким правима, који је одржан од 6-29. марта 2017. године у 

Женеви.   

 

АКТИВНОСТ: 11.6. Повећати свест о могућностима и о важности прекограничне 
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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: 
2016/1-2  

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.  

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. 

2016/3-4  

У периоду од 1. септембра до 31. децембра 2016. године у оквиру програма прекограничне и транснационалне 

сарадње одржано је више радионица и промотивних догађаја на којима су учествовали представници локалних 

самоуправа: представници програма прекограничне сарадње са Мађарском су на конференцији за штампу 7. октобра 

2016. године објавили затварање програма из перспективе 2007-2013, као и почетак програма прекограничне сарадње 

у оквиру перспективе 2014-2020. година. Представницима медија су дате информације о достигнућима претходног и 
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плановима новог програма. На конференцији су говорили представници Скупштине Војводине и Канцеларије за 

европске интеграције, а били су присутни представници локалних самоуправа са територије која је обухваћена 

програмом прекограничне сарадње са Мађарском (АП Војводина).  

Поводом објављеног јавног позива за прикупљање предлога пројеката (3. октобар 2016) одржане су и две 

информативне радионице за промоцију програма прекограничне сарадње са Мађарском: у Новом Саду 28. новембра 

и у Суботици 29. новембра 2016. године. Рок за доставу предлога пројеката је 31. јануар 2017. године.  

У оквиру програма прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 9. новембра је у Београду одржана 

радионица за спровођење пројеката који су одобрени за финансирање у оквиру трећег јавног позива на којој су 

присуствовали представници општина Шид и Љубовија.  

Одржана је и једна радионица за подизање капацитета корисника у оквиру трећег јавног позива из програма 

прекгораничне сарадње са Црном Гором. Ова дводневна радионица је одржана 28-29. новембра 2016. године на 

Златибору, са учешћем три представника општине Ариље.  

Такође, након потписивања уговора о донацији у оквиру првог јавног позива програма прекограничне сарадње 

Бугарска-Србија 2014-2020, 24. новембра 2016. године одржана је конференција поводом потисивања уговора о 

донацији у Софији, где су учествовали представници локалних самоуправа и организација из Републике Србије које 

су водећи партнери у пројектима одобреним за финансирање (територија програма обухвата Зајечарски, Нишавски, 

Јабланички, Пчињски, Пиротски и Топлички округ). Такође су одржане и три радионице за спровођење пројеката 

одобрених за финансирање у Републици Србији – једна у Алексинцу (06. децембра 2016) и две у Нишу (7. и 13. 

децембра 2016) са учешћем представника локалних самоуправа из Кладова, Бољевца, Зајечара, Пирота, Града Ниша, 

Нишке Бање, Медијане – Ниш, Црвени Крст – Ниш, Палилула – Ниш, Гаџин Хан, Мерошина, Бојник, Сурдулица и 

Врање).  

Програм прекограничне сарадње са Румунијом је у новембру у Вршцу организовао конференцију поводом затварања 

програма из перспективе 2007-2013, на којој су учествовали представници града Вршца, заједничких тела програма и 

представници локалних самоуправа са територије обухваћене програмом прекограничне сарадње са Румунијом 

(Северно-Банатски, Средње-Банатски, Јужно-Банатски, Браничевски, Зајечарски и Подунавски округ).  

Поводом потписивања уговора о донацији у оквиру програм прекограничне сарадње са Хрватском (трећи јавни 

позив из перспективне 2007-2013) у Новом Саду су одржане две радионице за спровођење пројеката (7. и 8. децембра 

2016). 

Канцеларија за европске интеграције, у сврху промоције програма прекграничне и транснационалне сарадње у 

Републици Србији, сваке две године организује и Конференцију о програмима прекограничне и транснационалне 

сарадње. Тим поводом је у Београду, 21. октобра 2016. године одржана Пета конференција о програмима 

прекограничне и транснационалне сарадње, на којој су присуствовали и учествовали представници свих релевантних 

организација, институција и државних органа из Републике Србије.  

У децембру 2016. године одобрен је и програм прекограничне сарадње са Македонијом, и том приликом је објављена 

вест на електронским адресама Канцеларије за европске интеграције.  

У наредном периоду предвиђа се одржавање радионица за спровођење пројеката у оквиру програма са Мађарском, 

Бугарском и Румунијом. Такође се планира и објављивање првих јавних позива у оквиру програма прекограничне 

сарадње са Босном и Херцеговином, Црном Гором и Македонијом, у оквиру којих ће бити организоване 

информативне радионице. 

2017/1 

У периоду 1. јануар - 31. март 2017. године, у оквиру програма прекограничне и 

транснационалне сарадње, одржани су састанци Заједничких одбора за праћење 

програма на којима је донета одлука о листама пројеката предложених за финансирање. 

На Интеррег ИПА програму прекограничне сарадње Мађарска – Србија 31. јануара 
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2017. године истекао је рок за доставу предлога пројеката у оквиру Другог јавног 

позива, а сам позив је генерисао велико интересовање, које се огледа у 259 поднетих 

пријава и износу потраживаних средстава која четири пута превазилазе доступних 21,5 

милиона евра алоцираних за овај позив.  

Крајем јануара 2017. је у Сегедину одржан и други састанак Заједничког надзорног 

одбора Програма, на којем је донешена одлука о финансирању пет пројеката у оквиру 

Стратешког позива за прикупљање предлога пројеката, у укупној вредности ИПА 

донација од 24,2 милиона евра. Ова средства ће бити пласирана у оквиру три 

приоритетне области:  

1. унапређивање прекограничних система за управљање водама и превенцију 

ризика, 

2. смањивање броја уских грла у прекограничном саобраћају, и  

3. стимулисање сарадње у области туризма и културног наслеђа.  

 

Заједнички одбор за праћење програма прекограничне сарадње са Хрватском, на 

састанку који је одржан 20. марта 2017. године, одобрио је листу од 24 пројекта који су 

предложени за финансирање. Заједнички пројекти обухватају сарадњу локалних и 

регионалних управа, факултета, школа, регионалних развојних агенција у области 

заштите животне средине, развоја туризма и предузетништва, као и унапређење 

запошљавања и конкурентности. За програм прекограничне сарадње са Хрватском 

2007-2013, одржан је састанак Заједничког одбора за праћење 25. јануара 2017. године, 

када су установљени наредни кораци у процесу затварања програма и надзора над 

спровођењем пројеката из трећег јавног конкурса.  

У оквиру програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина у Сарајеву је 

22. марта 2017 одржана свечана конференција поводом потписивања уговора у оквиру 

трећег јавног позива Програма прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 

2007-2013, којем су, поред корисника средстава, присуствовали представници 

Уговорних тела и Оперативних структура програма, као и представници националних, 

регионалних и локалних институција из обе државе. Такође, истога дана је у Сарајеву 

одржан и састанак Заједничког надзорног одбора Програма на којем је дискутовано о 

будућим корацима везаним за затварање самог Програма. Заједнички технички 

секретаријат за Програм прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 2014-

2020 и Програм прекограничне сарадње Србија- Црна Гора 2014-2020 почетком марта 

2017. године почео је са пружањем подршке потенцијалним подносиоцима предлога 

пројеката у циљу подстицања припреме квалитетних предлога пројеката у оквиру 

наведених програма.  

Наведена подршка обухвата питања из свих области које су релевантне приликом 

припреме предлога пројеката, а корисницима на располагању стоје и локалне 

канцеларије наведених програма, и то: локална канцеларија у Ужицу за Програм 
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прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 2014-2020, као и локална 

канцеларија у Пријепољу Програм прекограничне сарадње Србија-Црна Гора 2014-

2020. 

У програму прекограничне сарадње са Бугарском у Нишу су, 17. и 18. јануара 2017. 

године, одржане две обуке за рад на Корисничком порталу, за представнике пројектних 

тимова пројеката одобрених за финансирање, а којима су присуствовали представници 

локалних самоуправа из Кладова, Бољевца, Зајечара, Пирота, града Ниша, Нишке Бање, 

Медијане – Ниш, Црвени крст – Ниш, Палилула – Ниш, Гаџин Хан, Мерошина, Бојник, 

Сурдулица и Врање. На обукама су такође учествовали и представници заједничког 

секретаријата, првостепене контроле и Националног тела. Обукама је присуствовало 62 

учесника, а предавач је био представник Управљачког тела Програма. 

У оквиру Програма прекограничне сарадње са Румунијом, након што је Заједнички 

надзорни одбор одобрио листу добро оцењених пројеката са предлогом листе пројеката 

за финансирање, Заједнички секретаријат у Темишвару, током фебруара и марта 

организује предуговорне посете партнерским организацијама. По завршетку 

предуговорних посета стварају се услови да се у наредном периоду потпишу уговори, а 

затим и одрже радионица за спровођење пројеката.  

За спровођење програма прекограничне сарадње са Македонијом почеле су активности 

успостављања Заједничког техничког секретаријата у Лесковцу, чиме ће се 

заинтересованим странама за учешће у овом програму омогућити контакт на 

територији која је обухваћена програмом. У оквиру транснационалног програма Дунав, 

у оквиру првог позива на располагању је 7,5 милиона евра из ИПА фонда, и 76 милиона 

евра из Европског фонда за регионални развој. У периоду 24-26. јануар 2017. у 

Будимпешти су организовани семинари за водеће партнере, за координаторе 

приоритетних области, као и за комуникацију везану за имплементацију пројеката 

одобрених у оквиру Првог позива за достављање предлога пројеката. 

У наредном периоду предвиђа се одржавање радионица за спровођење пројеката у 

оквиру програма са Мађарском, Бугарском, Румунијом, транснационалном програму 

Дунав. Такође се планира и објављивање првих јавних позива у оквиру програма 

прекограничне сарадње са Босном и Херцеговином, Црном Гором, Македонијом и у 

транснационалном програму Дунав у оквиру којих ће бити организоване информативне 

радионице. 

 


