
 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 3/2018  

О СПРОВОЂЕЊУ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 



  

2 

 

 

~ САДРЖАЈ ~ 

 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ ......................................................................................................................... 3 

I ЛИЧНИ СТАТУСНИ ПОЛОЖАЈ ........................................................................................... 5 

II ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ......................................................................................... 33 

III ОБЛАСТ КУЛТУРЕ И МЕДИЈА .......................................................................................... 90 

IV СЛОБОДА ВЕРОИСПОВЕСТИ.......................................................................................... 342 

V УПОТРЕБА ЈЕЗИКА И ПИСМА ........................................................................................ 347 

VI ОБРАЗОВАЊЕ ..................................................................................................................... 398 

VII ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА .............................................................................. 593 

VIII ОДГОВАРАЈУЋА ЗАСТУПЉЕНОСТ ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У 

ЈАВНОМ СЕКТОРУ И ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ......................................................... 596 

IX НАЦИОНАЛНИ САВЕТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА .............................................. 630 

X ЕКОНОМСКИ ПОЛОЖАЈ ПРИПАДНИКА МАЊИНСКИХ ЗАЈЕДНИЦА .................. 658 

XI МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА ............................................................................................ 754 

 

 

  



  

3 

 

 ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 

(за активности које доспевају закључно са III кварталом 2018. 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.  

Девети циклус извештавања спроведен је у периоду од 3. до 24. септембра 2018. 

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. 

 



  

5 

 

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 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. 

2017/2 

У складу са Пословником Владе, прибављена су мишљења надлежних органа. По прибављању мишљења Европске 
комисије, Нацрт закона биће достављен на разматрање Влади Републике Србије. 

Измене и допуне закона биле су предмет расправе и на седници Савета за националне мањине, која је одржана 23. 

маја 2017. године. 

2017/3  

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је после шест месеци одлагања стигло мишљење 

Европске комисије на текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних 

мањина, након спроведене TAIEX експертске мисије од 31. јула до 3. августа 2017. године у циљу израде експертске 

анализе на текст нацрта поменутог закона и у складу са тим биће утврђен коначан текст нацрта овог закона.  

 
2017/4 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је посебна радна група припремила текст Нацрта 

закона о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина. У складу са Пословником 

Владе текст Нацрта закона достављен је Генералном секретаријату Владе и 28. новембра 2017. године на седници 

Одбора за правни систем и државне органе разматран је и утврђен текст поменутог закона. Очекује се да Влада 

утврди предлог закона у што краћем року на некој од својих наредних седница. 

 
2018/1 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је стање непромењено. 

  

Национални савет немачке националне мањине, као и председник саветa, редовно прате дешавањa и информације 

везане за измене и допуне Закона о заштитити права и слобода националних мањина. Такође континуирано учествују 

на округлим столовима. 

 

Национални савет ромске националне мањине наводи да су на састанцима Координације националних савета 

националних мањина, сви савети обавештени о напретку спровођења наведених активности и сви савети могу да 

учествују у давању својих коментара на измене и допуне Закона о заштити права  и слобода националних мањина.    

 
2018/2 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је Влада на својој седници од 24. маја 2018. године 

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

достављен Народној скупштини Републике Србије на разматрање и усвајање.  

 

Изменама и допунама овог закона, пре свега, уређује се право 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, што је изискивало да се приступи изменама и 

допунама Закона о матичним књигама ради уређења начина уписа податка о националној припадности у матичну 

књигу рођених и такође, измене и допуне овог закона биће створена основа за прописивањe афирмативних мера за 

националне мањине, кроз увођење одредаба у посебним законима којима се уређује радно-правни статус запослених 
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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, прописане афирмативнe мерe за националне мањине, кроз увођење одредаба у 

посебним законима којима се уређују радно-правни статус запослених у јавном сектору, које ће омогућити давање 

предности националним мањинама при запошљавању/отпуштању при истим условима на свим нивоима власти на 

текст поменутог закона израђена је експертска анализа Европске комисије. 

 

На Седмом ванредном заседању Народне скупштине у 2018. години, 20. јуна 2018. године донет је Закон о изменама 

и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина („Службени гласник РС“ број 47/18). Овим 

законом предвиђено је да право припадника националних мањина да се подаци о њиховој националној припадности 

уписују у службене евиденције и збирке података о личности, у складу са посебним законом. Податак о националној 

припадности може се користити само у сврху за коју је прикупљен и на начин предвиђен законом који уређује 

заштиту података о личности.   

 

Национални савети националних мањина наводе да је Закон о изменама и допунама Закона о заштити права и 

слобода националних мањина усвојен и да се чека почетак примене.   

 

2018/3 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да Закон о изменама и 

допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина, пре свега, уређује 

право 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, што је изискивало да се 

приступи изменама и допунама Закона о матичним књигама ради уређења начина уписа 

податка о националној припадности у матичну књигу рођених и такође, измене и 

допуне овог закона стварају основу за прописивањe афирмативних мера за националне 

мањине, 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. На текст поменутог закона израђена је експертска анализа Европске 

комисије. 

  

Национални савет хрватске националне мањине је поднео своје амандмане за измену 

закона, али до данас није стигао одговор која је судбина тих амандмана.  

 

 

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 у потпуности реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове државне управе и локалне 

самоуправе 

 Народна скупштина  

 Национални савети националних мањина.  

ИЗВЕШТАЈ: 
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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. 

2017/2 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе спроводи активности на изменама и допунама Закона о 

матичним књигама и у том смислу одржано је седам састанака Посебне радне групе за припрему текста Нацрта 

закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама. 

Национални савет мађарске националне мањине организовао је 30. јуна 2017. године у Суботици конференцију на 

тему правних и преводилачких наука, о пракси службене употребе матерњег језика националних мањина у Србији, 

Карпатском басену и Европској унији. Бројне званице, углавном адвокати, судије, правници и преводиоци из 

јединица локалне самоуправе и покрајинских органа, упознали су се с упоредном праксом и најбољим примерима 

службене употребе мањинских језика и писма. На конференцији је посебна пажња посвећена упознавањем са 

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

органа према припадницима националних мањина и афирмативним мерама које се могу захтевати од њих. 

2017/3 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наставља активности на изменама и допунама Закона о 

матичним књигама и у том смислу одржано је тринаест састанака Посебне радне групе за припрему текста Нацрта 

закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама. 

 

Националном савету немачке националне мањине је врло важно остваривање права уписа података о националној 

припадности у матичну књигу рођених. Савет се бори  за остваривање права у овој области и предузима сваку меру 

коју закон дозвољава. 

 
2017/4 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је посебна радна група припремила текст радне 

верзије Нацрта закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама. Министарство ће у наредном периоду у 

складу са Пословником Владе спровести јавну расправу о поменутом закону. 

 
2018/1 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наставља активности на изменама и допунама Закона о 

матичним књигама и у том смислу у периоду од 29. јануара до 19. фебруара 2018. године спроведена је јавна 

расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама. У оквиру спровођења јавне расправе 

текст Нацрта закона представљен је на округлом столу под називом „Представљање Нацрта закона о изменама и 

допунама Закона о матичним књигама“, које је Министарство државне управе и локалне самоуправе организовало 

13. фебруара 2018. године у Београду. Учесници у јавној расправи били су представници државних органа, органа 

државне управе, јединица локалне самоуправе, стручне јавности, невладиног сектора, као и остали заинтересовани 

субјекти.    
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Након одржане јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе у складу са Пословником Владе 

доставило је текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама надлежним органима ради 

давања мишљења. По прибављању мишљења предстоји достављање Нацрта закона Влади на разматрање и 

одлучивање, након чега ће бити упућен  у скупштинску процедуру. 

 

Представници Националног савета Влаха присуствовали су скупу који је организован од стране Министарства 

државне управе и локалне самоуправе у вези са представљањем нацрта Закона о изменама и допунама закона о 

матичним књигама.   

 

Национални савет египатске националне мањине наводи да подржава измене и допуне Закона о матичним књигама 

који представља значајан помак у очувању националног идентитета. Посебно наводе члан 45а који гласи да се 

„податак о националној припадности уписује на захтев родитеља“, што како наводе даје право и слободу родитељу 

да у матичне књиге упише националну припадност детета.  

  

Национални савет мађарске националне мањине је учествовао у јавној расправи о нацрту Закона о изменама и 

допунама закона о матичним књигама, слањем писаних предлога за измену у одређеном периоду. Извештај о 

усвајању или одбијању предлога савет није добио у извештајном периоду. 

 

Национални савет немачке националне мањине континуирано прати информације и дешавања везане за допуне 

Закона о матичним књигама ради уређења начина уписа података о националној припадности у матичну књигу 

рођених и пружа информације припадницима немачке националности за остваривање права у овој области.  

 

2018/2 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је на седници Владе, 10. маја 2018. године, утврђен 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама, који је достављен Народној скупштини 

Републике Србије на разматрање и усвајање.  

 

Изменама Закона о матичним књигама прописан је начин уписа податка о националној припадности у матичну 

књигу рођених у складу са уставним принципом слободног изражавања националне припадности. 

 

На Седмом ванредном заседању Народне скупштине у 2018. години, 20. јуна 2018. године донет је Закон о изменама 

и допунама Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“ број 47/18). Овим законом је утврђено да се у 

матичну књигу рођених уписује податак о националној припадности. Овај податак се уписује на захтев родитеља на 

основу њихове заједничке изјаве. Закон такође регулише ситуацију ако се родитељи  не сагласе у погледу 

националне припадности детета, када  један од родитеља није жив или није познат, као и у вези промене или 

брисања података о националној припадности детета.   

         

Национални савети националних мањина наводе да је Закон о изменама и допунама Закона о матичним књигама 

усвојен и да се чека почетак примене.   

 

Национални савет немачке националне мањине континуирано прати измене и допуне Закона о матичним књигама, 

такође води разговоре и сарађује са малим националним саветима везано за ову тему ради усаглашавања ставова и 

размене искуства у овој области.  

 

 

АКТИВНОСТ: 1.3. Измене и допуне подзаконских аката који се доносе на основу 

Закона о матичним књигама ради усклађивања са допунама Закона и обезбеђење 

услова за примену прописа који уређују упис податка о националној припадности 

у матичну књигу рођених  

РОК: IV квартал 2017. године 

СТАТУС: Активност је делимично реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове државне управе и локалне 

самоуправе 
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ИЗВЕШТАЈ: 
2017/4  

Нема података.  

 

2018/1 

 

Нема података. 

 
2018/2 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да Закон о изменама и допунама Закона о матичним 

књигама („Службени гласник РС“, број 47/18), који је усвојен 20. јуна 2018. године, ступа на снагу 01.01.2019. 

године. У складу са изменама поменутог закона Министарство ће припремити подзаконска акта – Упутство, ради 

усклађивања са допунама Закона у циљу обезбеђења услова који уређују начин уписа података о националној 

припадности у матичну књигу рођених у складу са уставним принципом слободног изражавања националне 

припадности.  

 

2018/3 

 

С обзиром на то да Закон о изменама и допунама Закона о матичним књигама 

(„Службени гласник РС“, број 47/18), има одложену примену, односно да почиње да се 

примењују од 1. јануара 2019. године, Министарство државне управе и локалне 

самоуправе предузима активности на доношењу подзаконског акта, ради усклађивања, 

између осталог, са допунама Закона који уређује упис податка о националној 

припадности у матичну књигу рођених. У том смислу, припремљена је радна верзија 

измена и допуна подзаконског акта – Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима 

матичних књига, која ће бити упућена на мишљење органима државне управе са чијим 

делокругом је повезано питање на које се акт односи.   

 

 

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

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

циљу што прецизнијег ажурирања података уз обезбеђење поверљивости истих. 

РОК: IV квартал 2015. године 

СТАТУС: Активност је у потпуности реализована.  

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 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. 



  

11 

 

2017/1 

Нема података. 

2017/2 

 

Стање непромењено. 

2017/3 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је у току рад на успостављању нове унапређене 

апликације за ПБС.  

 

2017/4 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је у току рад на успостављању нове унапређене 

апликације за ПБС. 

 

2018/1 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је израђена тестна верзија нове апликације ПБС-а за 

потребе спровођења обука овлашћених службеника за вођење ПБС-а у јединицама локалне самоуправе. Тестна 

верзија апликације ПБС-а има успостављене основне функционалности које су потребне за спровођење обука. 

Министарство ће у наредном периоду наставити рад на успостављању осталих функција у апликацији ПБС-а које се 

односе на спровођење поступка избора за чланове националних савета. Нова апликација ПБС-а ће бити пуштена у 

продукциони рад најкасније почетком јула 2018. године. 

 
2018/2 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је у финалној фази израда нове апликације Посебног 

бирачког списка и очекује се да ће бити пуштена у продукциони рад у јулу месецу 2018. године. 

 

2018/3 

 

Нова апликација Посебан бирачки списак националне мањине пуштена је у јулу месецу 

2018. године у продукциони рад и омогућен је приступ овлашћеним лицима у свим 

јединицама локалне самоуправе. Министарство државне управе и локалне самоуправе 

пружа подршку за несметано ажурирање бирачког списак јединицама локалне 

самоуправе којима је то поверен посао.  

 

 

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 у потпуности реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове државне управе и локалне 

самоуправе 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/3-4  
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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. 

2017/2 

 

Стање непромењено. 

2017/3 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је у току рад на успостављању унапређене 

апликације за ПБС. Из тог разлога сматрају нецелисходним да се обука запослених у јединицама локалне самоуправе 

започне пре успостављања финалне верзије апликације за ПБС. 

 

2017/4 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је у току рад на успостављању унапређене 

апликације за ПБС. Из тог разлога сматрају нецелисходним да обука запослених у јединицама локалне самоуправе 

започне пре успостављања финалне верзије апликације за ПБС. 

 
2018/1  

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је припремило Нацрт плана обука за све овлашћене 

службенике за вођење ПБС-а у јединицама локалне самоуправе и њихове руководиоце, преко 200 овлашћених 

службеника и исто толико руководилаца. Планирано је да се обуке за тестну верзију апликације ПБС-а спроведу у 

другој половини маја и почетком јуна 2018. године.  

 

У складу са Законом о националним саветима националних мањина, јединице локалне самоуправе, које воде посебан 

бирачки списак, као поверени посао, редовно ажурирају посебан бирачки списак до његовог закључења. 

 
 

2018/2 

 

У складу са Планом обука за све овлашћене службенике за вођење ПБС-а у јединицама локалне самоуправе, 

Министарство државне управе и локалне самоуправе је током маја и почетком јуна 2018. године спровело обуке за 

све овлашћене службенике за вођење ПБС-а у јединицама локалне самоуправе и њихове руководиоце. Учешће у 

обукама узело је преко 200 овлашћених службеника и исто толико руководилаца, што је укупно 395 службеника из 

184 ЈЛС – градова, општина и градских општина. Службеници су прошли обуку за тестну верзију апликације ПБС-а 

и истовремено су упознати са предложеним изменама и допунама закона. Обуке су одржане у Новом Саду, Кањижи, 

Београду, Нишу, Крагујевцу и Лесковцу. Континуирано се пружа техничка и стручна помоћ општинским и градским 

управама, које у складу са одредбама Закона о националним саветима националних мањина воде посебне бирачке 

спискове, 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. 

2017/2 

Министарство унутрашњих послова, у оквиру своје надлежности активно учествује у извршавању 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 13. марта 2017. године до 16. јуна 2017. године Министарство унутрашњих послова је за 128 лица, 

међу којима су већина припадници ромске националне мањине који живе у неформалним насељима, решењем 

утврдило пребивалиште на адреси надлежних центара за социјални рад, након чега су им издата и лична документа.  

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

Београда, Министарство унутрашњих послова је за грађане из дела неформалног нехигијенског насеља „Белвил-

Траса“, који су расељени у Орловско насеље, у општини Звездара, извршило две пријаве пребивалишта, односно 

издало три личне карте и две путне исправе. За лица расељена у насеље Јабучки Рит на општини Палилула извршено 

je седам пријава пребивалишта, односно издата једна лична карта и једна путну исправу. За девет лица пресељена са 

територије општина Раковица и Чукарица у село Мислођин, у општини Обреновац, извршена је пријава 

пребивалишта и издате су три личне карте и једна путна исправа. За лице које је пресељено у насеље Камендин, у 

Земун поље, у општину Земун издата је лична карта. 

У сарадњи са Градском управом града Панчева у периоду од 13. марта 2017. године до 16. јуна 2017. године, за 15 

социјално угрожених грађана ромске националности наведена градска управа је извршила уплату накнада за 

издавање личне карте. 

Од планираних пет обука које је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања договорило са 

УНХЦР-ом за запослене у систему социјалне заштите на тему Промоција толеранције, сузбијање дискриминације и 

поштовање права интерно расељених лица у Србији у потрази за трајним решењима за 2017. годину, одржане су 

две обуке за запослене у центрима за социјални рад, и то у Пожаревцу и Врању. Преостале три обуке биће одржане у 

септембру, октобру и новембру у оним центрима за социјални рад на чијој територији има интерно расељених лица 

ромске националности. 

2017/3 

Иако је наведена активност завршена у планираном року, Заштитник грађана указује да и даље има грађана и деце 

који су за систем невидљиви, што 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, запошљавање, борачка и социјална питања и Високи Комесаријат за избеглице УН – 

представништво у Србији (УНХЦР) организују семинар на тему ''Промоција толеранције, сузбијање дискриминације 
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и поштовање права интерно расељених лица у Србији у потрази за трајним решењима''. У мају је одржан семинар у 

Пожаревцу на коме су присуствовала 22 стручна радника, а у јуну у Врању где су такође присуствовала 22 стручна 

радника. Три преостала семинара биће одржана у септембру, октобру и новембру.  

 

2017/4  

Иако је наведена активност завршена у планираном року, Заштитник грађана наставља 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, запошљавање, борачка и социјална питања је у сарадњи са УНХЦР - представништво у Србији, 

за представнике центара за социјални рад на чијој територији живе интерно расељена лица, организовало 5 семинара 

„Промоција толеранције, сузбијање дискриминације и поштовање права интерно расељених лица у Србији у потрази 

за трајним решењима“. Наведени семинар прихваћен је одлуком Коморе социјалне заштите број: 5507-868/2017 и за 

учеснике семинара обезбеђено је 5 бодова за лиценцирање.  

 

Семинари су реализовани следећом динамиком:  

 26. маја 2017. године у Пожаревцу  

 2. јуна 2017. године у Врању 

 13. септембра 2017. године у Крагујевцу  

 4. октобра 2017. године у Зрењанину  

 8. новембра 2017. године у Београду  

 

Наведеним семинарима присуствовало је више од 120 учесника, а из сваког центра за социјални рад прусуствала су 

по два представника.  

 

На семинару су обрађене следеће теме:  

- интерно расељена лица, основи међународних стандарда заштите и положај ИРЛ у Србији, 

- поступање Заштитника грађана по притужбама ИРЛ,одговор локалне заједнице (примери добре праксе), 

- основни принципи забране дискриминације и положај вишеструко дискриминисаних група.   

 

2018/1 

Иако је наведена активност завршена у планираном року, Заштитник грађана наставља 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.    

 
2018/2 

 

Иако је наведена активност завршена у планираном року, Заштитник грађана наставља 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.  

 

2018/3 

 

Иако је наведена активност завршена у планираном року, Заштитник грађана наставља 

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.   
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АКТИВНОСТ: 1.7. Развој и имплементација електронских процедура за размену 

података и докумената између матичара и других органа и установа који 

учествују у поступку уписа чињенице рођења у матичну књигу рођених, ради 

законитог и делотворног остваривања права на упис чињенице рођења у матичну 

књигу рођених у прописаном року за пријаву те чињенице. 

- веза са Оперативним закључцима са семинара о социјалном укључивању Рома 

РОК: IV квартал 2017 

СТАТУС: Активност је у потпуности реализована.  

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове државне управе 

 Министарство надлежно за унутрашње послове 

 Министарство надлежно за послове рада, запошљавања, борачких 

и социјалних питања 

 Министарство надлежно за послове здравља 

ИЗВЕШТАЈ:  

 
2017/4  

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе је успоставило електронске процедуре у вођењу матичне књиге 

рођених и у оквиру реализације Пројекта „Бебо добро дошла на свет“. Већина општинских, односно градских управа 

на чијем подручју се налазе породилишта у потпуности су прешле на рад електронског уписа чињеница и података у 

матичну књигу рођених у оквиру Централног система за електронско вођење матичних књига (у продукциони рад 

пуштено је 54 јединица локалне самоуправе односно породилишта у оквиру овог пројекта). На овај начин обезбеђена 

је  унапређена координација између надлежних органа и установа као и законито и делотворно остваривање, између 

осталог, и права на упис чињенице рођења у матичну књигу рођених у прописаном року за пријаву те чињенице. 

 

Министарство унутрашњих послова је у сарадњи са другим државним органима и институцијама реализовало 

пројекат "Бебо добро дошла на свет", којим је родитељима новорођене деце, укључујући и родитеље новорођене 

деце из социјално угрожених група, олакшана административна процедура приликом пријављивања новорођеног 

детета у званичну евиденцију из здравствене установе-породилишта. Овим пројектом омогућено је, између осталог, 

одређивање јединственог матичног броја грађана, а потом и пријава пребивалишта новорођеног детета преко 

Портала Е-Управа, без одласка родитеља у надлежну Полицијску управу, односно станицу. 

 

Министарство здравља је утврдило критеријуме за ангажовање лица на Програму 1802 „Превентивна здравствена 

заштита“ - Пројекат 0010 „Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији“ која се финансира из 

средстава буџета Републике Србије. Предвиђена допуна програма 15 здравствених медијаторки и проширење 

програма ангажовањем 10 нових здравствених медијаторки су спроведени. Објављен је Јавни позив за одабир и 

обављени интервјуи у четвртом кварталу 2017. године.  За потребе пројекта „Унапређење доступности здравствене 

заштите ромској популацији“, а за послове здравственог медијатора, изабрано је 25 незапослених лица са најмање 

завршеном основном школом. Ангажовање ће се вршити путем Уговора о делу које ће Министарство здравља 

закључити са изабраним извршиоцима.  

Подржане су ОЦД за активности које доприносе очувању здравља Рома и Ромкиња (унапређење хигијенско-

епидемиолошких услова у ромским насељима, повећање обухвата обавезном имунизацијом, побољшање 

репродуктивног здравља, превенција хроничних незаразних обољења, побољшање нутритивног статуса одојчади и 

мале деце у ромским насељима, смањење болести зависности и други ризици). Спроведен је Јавни позив, комисијски 

је изабрано 12 програма за финансирање и сачињени су уговори са удружењима грађана. Опредељена су средства у 

износу од 4.569.000 динара за пројекте који су усмерени на унапређење здравља Рома. Програми су се спроводили до 

20. децембра 2017. године.  

У четвртом кварталу 2017. године предат је предлог за буџетирање програма Декаде Рома - пројекат „Спровођење 

Акционог плана о здравственој заштити Рома“ у износу од 39.650.000 динара.  
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Предвиђен буџет за 85 здравствених медијаторки у 2018. години у износу од 34.100.000 динара и за подржавање 

ОЦД активности које доприносе очувању здравља Рома и Ромкиња, укупно 5.500.000 динара.  

 

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  

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), 
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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). 

2017/2 

Стање је непромењено. 

2017/3 

У периоду од 1.7.2017. до 30.9.2017. године управни инспектори извршили су укупно 4  (четири) надзора над радом 

општинских и градских управа у повереним пословима вођења матичних књига.  

 

Укупан број наложених мера у области матичних књига је 1 (један). Рок за извршење наложене мере још увек тече.    

 
2017/4 

У периоду 1.10.2017. до 21.12.2017. године управни инспектори извршили су укупно 1 (један) надзор над радом 

општинских и градских управа у повереним пословима вођења матичних књига, без налагања мера.  

2018/1  

У периоду 1.1.2018. до 22.3.2018. године, управни инспектори извршили су укупно 61 (шездесетједан) надзор над 

радом општинских и градских управа у повереним пословима вођења матичних књига. 

Укупан број наложених мера у области матичних књига је 58 (педесетосам), а укупан број реализованих мера је 9 

(девет). Рокови за извршење наложених мера још увек теку.  

2018/2 

У периоду 1.4.2018. до 21.6.2018. године, управни инспектори извршили су укупно 77 (седамдесетседам) надзора над 

радом општинских и градских управа у повереним пословима вођења матичних књига. 

Укупан број наложених мера у области матичних књига је 75 (седамдесетпет), а укупан број реализованих мера је 43 

(четрдесеттри). Рокови за извршење наложених мера још увек теку.  

                                                      
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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2018/3 

 

У периоду 1.7.2018. до 24.9.2018. године, управни инспектори извршили су укупно 45 

(четрдесетпет) надзора над радом општинских и градских управа у повереним 

пословима вођења матичних књига. 

Укупан број наложених мера у области матичних књига је 63 (шестдесеттри), а укупан 

број реализованих мера је 62 (шестдесетдве). Рок за извршење наложене мере још увек 

тече.  

 

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

њиховим правима везаним за регулисање личног статуса и наставити пружање 

бесплатне правне помоћи припадницима наведених заједница у овим поступцима 

од стране надлежних органа и организација цивилног друштва које се баве 

заштитом људских и мањинских права. 

Ојачати приступ бесплатној правној помоћи у складу са Законом о бесплатној 

правној помоћи и осигурати пун приступ правима припадницима ромске, 

египатске и ашкалијске заједнице. 

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

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

друштва – Континуирано  

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

квартала 2017. године 

СТАТУС: 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 
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надлежних центара за социјални рад, након чега су лицима издата и лична документа. У току 2015. године 

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

У Дому омладине у Костолцу, уз присуство представника Полицијске управе у Пожаревцу, Градске општине 

Костолац, матичне службе, директора основних и средњих школа у Костолцу, представника здравствених 

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

Канцеларије за ромска питања, представника Мисије ОЕБС-а и 32 грађанина ромске националности, одржана је 15. 

априла 2016. године трибина под називом Буди равноправан – региструј се. Трибина је реализована у циљу 

подизања свести заједница Рома, Ашкалија и Египћана који бораве на подручју градске општине Костолац о значају 

регистрације, односно уписа у матичне књиге и поседовања личних докумената, која су неопходна за оставаривање 

Уставом и законом загарантованих људских и мањинских права.  

У поступку издавања личних докумената овој категорији грађана, као претходно питање појављује се питање уписа у 

матичну књигу рођених, с обзиром на то да већина њих није уписана у матичне књиге, а што је у надлежности 

Министарства државне управе и локалне самоуправе. 

На основу Споразума о разумевању између тадашњег Министарства правде и државне управе, Заштитника грађана и 

Високог Комесаријата УН за избеглице – Представништво у Србији (видети Активност 1.6), донета је одлука о 

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

Споразума - упис у матичну књигу рођених припадника ромске националне мањине који до сада нису уписани у ову 

службену евиденцију.  

Министарство је учествовало на скуповима на тему Новости у области уписа у матичне књиге рођених, пријаве 

пребивалишта и прибављања личних докумената, који 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. 
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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 

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 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 
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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:  

 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.  
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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 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 прoписимa5 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 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. 

2017/2 

Као и током претходних извештајних периода, упркос општем смањењу броја правно невидљивих лица, Праксису су 

се обраћале особе за које је неопходно спровести неки од пoступака кojи имajу зa циљ упис у мaтичнe eвидeнциje 

или стицaњe држaвљaнствa. До почетка јуна 2017. године, Праксис је покренуо 151 управни и судски поступак, што 

потврђује да проблеми у вeзи сa приступoм личним дoкумeнтимa нису у пoтпунoсти рeшeни.  

Додатно, рефундирани су трошкови прибављања личне карте за 1.377 корисника. У вези са резултатима пројекта 

Бeбo, дoбрo дoшлa нa свeт у оквиру кога је пojeднoстaвљeнa прoцeдурa уписa у матичну књигу рођених (МКР) и 

применом Упутства зa спрoвoђeњe упрaвних пoступaкa вeзaних зa рoђeњe дeтeтa пo систeму свe нa jeднoм мeсту, 

којим је прeдвиђeн нaчин уписa у MКР и зa дeцу чиje мajкe нe пoсeдуjу дoкумeнтe, упркос позитивним новинама 

                                                      
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). 



  

24 

 

које уводи, Праксис поново указује да тaj aкт ниje oбaвeзуjући и у супрoтнoсти je сa вaжeћим прoписимa6 кojи и 

дaљe прeдвиђajу дa сe пoдaци o рoдитeљимa уписуjу у MКР нa oснoву извoдa из MКР (и извoдa из мaтичнe књигe 

вeнчaних, aкo су рoдитeљи вeнчaни) и личних кaрaтa, oднoснo пaсoшa зa стрaнцe. Такође, у пракси Праксиса још 

увек није забележен случај уписа детета мајке без податка рођења, а у неким породилиштима је правницима 

Праксиса усмено речено да упис не би могао да се спроведе уколико мајка не поседује лична документа.  

У том смислу може се закључити 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 односу на усвајање Закона о бeсплaтнoj прaвнoj пoмoћи, Праксис наводи да је неопходно је да се Зaкoнoм 

oбeзбeди ширoк круг пружaлaцa бeсплaтнe прaвнe пoмoћи, кaкo би сe oдгoвoрилo нa пoтрeбe рaњивих групa. 

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 oствaривaњe прaвa нaциoнaлних мaњинa и Aкциoни плaн зa 

Пoглaвљe 23 прeдвидeли кao нoсиoцe aктивнoсти информисања и пружaњa бeсплaтнe прaвнe пoмoћи припaдницимa 

рoмскe зajeдницe у пoступцимa зa рeгулисaњe личнoг стaтусa), искључивaњe oргaнизaциja цивилнoг друштвa из 

кругa пружaлaцa бeсплaтнe прaвнe пoмoћи мoглo би дa oтeжa приступ прaвди припaдницимa нajугрoжeниjих групa. 

Преко писарнице општине Бојник обезбеђено је бесплатно пружење правне помоћи грађанима у циљу остваривања 

права на удовољење захтевима везаним за регулисање личног статуса. 

У оквиру Градске управе Кикинда бесплатна правна помоћ пружа се припадницима националних мањина 

континуирано. Такође, у извештајном периоду у Кикинди је у сарадњи са Удружењем Мултикултурни Банат, 

Канцеларијом за инклузију Рома и Праксисом одржана трибина о пружању бесплатне правне помоћи. 

У оквиру Градске управе града Лесковца, у Одељењу за општу управу и заједничке послове, налази се Канцеларија 

за пружање правне помоћи грађанима. Сви социјални радници Центра за социјани рад Лесковац упознати су са 

услугама које пружа Канцеларија за правну помоћ7. Информације о бесплатној правној помоћи могу се добити и од 

координатора за ромска питања града Лесковца у Дому културе Рома, у терминима рада са странкама, два пута 

недељно.   

У периоду од 1. јануара 30. маја 2017. године припадницима ромске националне мањине у Лесковцу дато је 235 

правних савета и сачињено 62 писана акта. 

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 упис чињенице рођења припадника националних 

мањина, и то: 

 3 упис у МКР за матично подручје Лесковац 

 10 уписа у МКР за матично подручје Урошевац и 

 1 упис у МКР за матично подручје Качаник. 

У периоду од 1. марта 1. јуна 2017. године било је укупно три захтева странака за накнадни упис чињенице рођења у 

матичну књигу рођених. 

У општини Сјеница ради канцеларија невладине организације Балкански центар за миграције и хуманитарне 

активности, која се бави пружањем бесплатне правне помоћи интерно расељеним лицима и домицилном 

становништву. Општина Сјеница обезбедила је канцеларију за лице ангажовано на пружању бесплатне правне 

помоћи и делимично учествује у обезбеђењу зараде за запослено лице на тим пословима.  

                                                      
6
 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 гласник РС, бр. 109/2009, 4/2010, 10/2010, 25/2011, 5/2013 и 94/2013). 
7 На основу Статута града Лесковца (,,Службени гласник Градаграда Лесковца бр.12/08,7/11, 43/12,29/16, 54/16“) 

члан 16. став 1, тачка 31, у надледжностинадлежности града Лесковца је организовање службе правне помоћи, која је 

басплатнабесплатна за кориснике социјалне помоћи 
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Oпштина Шид је, уз помоћ Балканског центра за миграције и хуманитарне активности, отворила канцеларију за 

пружање бесплатне правне помоћи у згради општине. Правна помоћ је доступна свим грађанима (укључујући и 

припаднике националних мањина).  

Информисање Рома, Египћана и Ашкалија о њиховим правима и пружање бесплатне правне помоћи у Градској 

управи града Зрењанина континуирано се врши кроз рад координатора за ромска питања, који је запослен у Градској 

управи од 2010. године. 

У општини Житиште ради канцеларија оформљена од стране Балканског центра за миграције и хуманитарне 

активности, која пружа бесплатну правну помоћ и информације о остваривању права мањинских заједница на 

територији општине. 

Почев од 2007. године, у сарадњи са Адвокатском комором Војводине, у општини Житиште спроводи се и пројекат 

бесплатне правне помоћи. 

2017/3 

Министарство унутрашњих послова, у оквиру своје надлежности активно учествује у извршавању 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 16.06.2017. године до 15.09.2017. године, у сарадњи са Градском управом града Београда и 

Секретаријатом за социјалну заштиту града Београда, Министарство унутрашњих послова је за грађане из дела 

неформалног нехигијенског насеља „Белвил-Траса“, који су расељени у "Орловско насеље", општина Звездара 

извршило 2 пријаве пребивалишта, односно издало 1 личну карту и 3 путне исправе, и издало 1 личну карту за лице 

које је пресељено у село Мислођин, општина Обреновац, док је извршило пријаву пребивалишта за 1 лице које је 

пресељено у насеље Камендин, Земун Поље, општина Земун.  

 
У сарадњи са Градском управом града Панчева у периоду од 16.06.2017. године до 15.09.2017. године, издато је 14 

личних карата социјално угроженим грађанима ромске популације, за које је уплату накнада за издавање овог 

документа извршила наведена Градска управа. 

 

Министарство правде наставља преговоре са адвокатским коморама у погледу пружалаца бесплатне правне помоћи. 

Нацрт закона је израђен, па се планира одржавање низа округлих столова широм земље. Циљ ових округлих столова 

је да се подигне свест јавности (стручне јавности, али и грађана) о садржини закона и спорним питањима која 

одлажу усвајање закона. Истовремено, један од циљева округлих столова јесте и интензивнија партиципација 

јединица локалне самоуправе које, поред организација цивилног друштва, већ годинама пружају бесплатну правну 

помоћ. Важно је напоменути и да се у оквиру припремне јавне расправе о изменама Устава Републике Србије, у делу 

који се односи на правосуђе, разматра предлог организација цивилног друштва о измени члана 67. Устава, управо у 

циљу разјашњења овлашћених пружалаца бесплатне правне помоћи. 

 

Општина Ада наводи информисање Рома о њиховим правима везаним за регулисање личног статуса, уз сарадњи са 

цивилнм сектором и пружање помоћи у сређивању личних докумената.  

 

У Општини Бечеј именована је координаторка за ромска питања,  која помаже Ромима у остваривању права везаних 

за регулисање личног статуса. 

 

У Општинској управи Бела Црква бесплатна правна помоћ пружана је од стране запослених према свим 

припадницима ових заједница. Надлежни органи и организације цивилног друштва у општини Бела Црква које се 

баве заштитом људских и мањинских права редовно обавештавају Роме, Египћане и Ашкалије о њиховим правима, 

везаним за регулисање личног статуса и пружају бесплатну правну помоћ припадницима ромске заједнице у овим 

поступцима.  

 

Општина Бојник наводи да је преко писарнице обезбеђено бесплатно пружење правне помоћи грађанима у циљу 

остваривања права везаних за регулисање личног статуса.  
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Општина Чока наводи да се врши информисање Рома о њиховим правима везаним за регулисање личног статуса од 

стране општинске управе и удружења Рома.  

 

Општина Ириг је потписала Меморандум о сарадњи са Балканским центром за миграције и хуманитарне активности. 

Сврха овог Меморандума је успостављање сарадње између страна потписница, којом се конкретизује опредељење да 

се заједнички унапреди владавина права, убрза демократизација и обезбеди право на бесплатну правну помоћ за 

избеглице, интерно расељена лица и грађане у општини Ириг. У наредним данима ће бити запослен правник, на 

одређено време, који ће пружати бесплатну правну помоћ свим грађанима којима је то потребно.  

 

Општина Ковин наводи да надлежни органи и организације, уз помоћ координатора за ромска питања, редовно 

обавештавају Роме о њиховим правима везаним за регулисање личног статуса.  

 

У општини Кула, од 1. октобра 2017. године, при Центру за социјални рад отпочиње са радом служба за пружање 

бесплатне правне помоћи мигрантима и расељеним лицима као и осталом становницима општине Кула, којом ће 

свакако бити обухваћена и поменута циљна група националних мањина.   

 

Општинa Мали Иђош наводи да је у изради Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској 

управи и стручним службама, којим се предвиђа радно место координатор за ромска питања. Наведени правилник ће 

се усвојити до краја текуће године. Надлежни органи општине Мали Иђош пружају правну и стручну помоћ 

грађанима по њиховом захтеву.  

 

У општинској управи општине Мерошина, постоји Служба за пружање правне помоћи у којој се припадници ромске 

националности могу информисати о својим правима.  

 

Општина Пландиште наводи да Роми остварују правну помоћ на следећи начин:  

 - правна помоћ приликом остваривања права из области социјалне заштите (једнократне новчане помоћи, 

   новчана социјална помоћ, помоћ у натури, бесплатан школски прибор, право на бесплатну   

   месечну карту, права на бесплатан боравак у ученичким и студентским домовима); 

 - правна помоћ приликом остваривања права дечијег додатка; 

 - правна помоћ приликом остваривања права прворођеног детета.  

 

Општина Шид наводи да је усвојен Локални акциони план за унапређење положаја Рома у области образовања, 

запошљавања, здравствене заштите и становања за период 2015-2019. године. Општина Шид има координатора за 

ромска питања.   

 

У граду Сомбору се континуирано информише ромска заједница о правима и начинима за њихово остваривање 

путем координатора за ромска питања запосленог у Градској управи града Сомбора. У просеку се на дневном нивоу 

10 до 15 пропадника ромске националне мањине обраћа координатору за ромска питања. Инфомисање се врши и 

путем мобилног тима за инклузију Рома, који посећује ромске породице минимум једном у току месеца. У протекла 

3 месеца за 20 Рома и Ромкиња су обезбеђена лична документа (личне карте) у сарадњи са организацијом ПРАКСИС 

из Београда.  

 

Општина Стара Пазова истиче да координатор за ромска питања редовно информише  Роме, такође се наводи да је 

све врсте бесплатне правне помоћи користило око 100 ромских породица.   

 

У Општинској управи Тител, у оквиру Правилника о систематизацији постоји опис послова за координатора за 

ромска питања, који даје информације о правима везаним за регулисање личног статуса и других права Рома, 

Ашкалија и Египћана.  

 

Град Врање наводи састављање поднеска којим се покреће поступак пред судом или које се подноси у поједином 

делу поступка пред судом (састављање тужбе, захтева, предлога, молбе, притужбе, приговора, жалбе и другог 

правног средства). 

 

Општина Врбас наводи пројекат пружања бесплатне правне помоћи, на основу споразума о сарадњи између 

општинске управе и НВО Балкански центар за миграције и хуманитарне активности из Београда. Сарадња ће бити 

настављена и у наредном периоду, од октобра 2017. године до октобра 2018. године.  
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Град Вршац наводи да Балкански центар за миграције и хуманитарне активности редовно обавештава Роме, 

Ашкалије и Египћане о њиховим правима везаним за регулисање личног статуса и пружа бесплатну правну помоћ, 

континуирано у току године. 

 

Канцеларијa за инклузију Рома општине Жабаљ редовно обавештава припаднике наведених заједница о њиховим 

правима везаним за регулисање личних статуса и помаже у остваривању тих права. 

 

У општини Житиште ради канцеларија оформљена од стране Балканског центра за миграције и хуманитарне 

активности која пружа бесплатну правну помоћ и информације о остваривању права мањинских заједница на 

територији општине. У општини Житиште спроводи се и пројекат бесплатне правне помоћи у сарадњи са 

Адвокатском комором Војводине почев од 2007. године и сваке године се уговори продужавају. Оба механизма 

правне помоћи доприносе да се приступ бесплатној правној помоћи омогући континуирано  и на стручан начин. 

 

Град Суботица наводи да удружење грађана Едукативни центар Рома (ЕЦР) има вишегодишње искуство по питању 

информисања и подршке у процесу обезбеђивања личних докумената за припаднике Рома, Ашкалија и Егишћана. У 

сарадњи са организацијом ПРАКСИС из Београда и Екуменском хуманитарном организацијом из Новог Сада, у 

трећем кварталу обезбеђена су лична документа: 

- за 4 особа изводи из матичне књиге рођених, уверење о држављанству; 

- за брачни пар повратника из Немачке извод из матичне књиге венчаних;  

- за две особе  су плаћене таксе за личне карте;  

- уручене су 462 здравствене књижице за припаднике ромске заједнице у Суботици. Ови документи нису били 

подигнути више од 6 месеци.  

- за једну породицу која је враћена из ЕУ и једину са статусом ИРЛ је дато појашњење у вези са легализацијом 

њихових стамбених објеката.  

 

2017/4 

У октобру, Министарство правде је уз подршку Мултидонаторског повереничког фонда за подршку сектору 

правосуђа у Републици Србији (МДТФ ЈСС), почело спровођење широке јавне расправе о садржини Нaцртa зaкoнa o 

бeсплaтнoj прaвнoj пoмoћи. До сада су одржани округли столови у Крагујевцу и у Нишу 20. нoвeмбрa. Oснoвни циљ 

ових oкруглих стoловa jeстe дискусиja рaзличитих aктeрa кojи пружajу бeсплaтну прaвну пoмoћ у Рeпублици Србиjи 

o прeдлoжeним рeшeњимa у Нaцрту, дaклe jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe, aдвoкaтa, oргaнизaциja цивилнoг друштвa, 

прaвних клиникa итд. Истовремено, циљ ове јавне расправе је и да се сви учесници ближе упознају са основним 

концептом закона, образложењем решења садржаних у закону, као и да се евентуално приближе супротстављени 

ставови и отклоне недоумице. 

 

Министарство правде, у сарадњи са Српским удружењем за кривичноправну теорију и праксу, а уз подршку MДTФ-

JСС пројекта, организовало је Регионалну конференцију 14-15. децембра 2017. године на тему „Бeсплaтнa прaвнa 

пoмoћ - ratio legis, обим и услови примене“. Током ове конференције било је представљено 20 стручних радова на 

тему бесплатне правне помоћи, као и искуства из региона везана за увођење система бесплатне правне помоћи.  

  

Министарство унутрашњих послова, у оквиру своје надлежности, активно учествује у извршавању 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 15.9.2017. године до 8.12.2017. године, Министарство унутрашњих послова је за 131 лицe, 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 истима издата и лична документа.  

 

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

Београда, Министарство унутрашњих послова је за грађане из дела неформалног нехигијенског насеља „Белвил-

Траса“, који су расељени у "Орловско насеље", општина Звездара издало 4 личне карте и 3 путне исправе, а за лица 

расељена у насеље „Јабучки Рит“ на општини Палилула, извршило je 2 пријаве пребивалишта, док је извршило 

пријаву пребивалишта за 3 лица пресељена са територије општина Раковица и Чукарица у село Мислођин, општина 

Обреновац, и издало 1 личну карту и 4 путне исправе, и извршило пријаву пребивалишта за 1 лице које је пресељено 

у насеље Камендин, Земун поље, општина Земун. 
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У сарадњи са Градском управом града Панчева у периоду од 15.9.2017. године до 8.12.2017. године, издато је 16 

личних карата социјално угроженим грађанима ромске популације, за које је уплату накнада за издавање овог 

документа извршила наведена Градска управа. 

 

У Општини Бечеј, у сарадњи са Екуменском Хуманитарном Организацијом из Новог Сада, обезбеђена су лична 

документа за 25 лица ромске националности. У наведеном периоду преко 30 особа је тражило савете у Канцеларији 

за ромска питања. Право на бесплатну правну помоћ се пружа на језицима који су у службеној употреби у општини 

Бечеј, на српском и мађарском језику.  

 

Општина Ириг наводи да бесплатна правна помоћ у општини Ириг постоји од 2.10.2017. године и до сада се за 

помоћ обратило свега неколико грађана, пре свега за правни савет и за писање тужбе за издржавање родитеља како 

би остварили право на социјалну помоћ и тужбе за развод брака. 

 

Oпштина Кула наводи да поред Саветовалишта за бесплатну правну помоћ при Центру за социјални рад које своја 

извршења обавља континуинирано, у Општинској управи Кула са радом је отпочело саветовање за бесплатну 

правну-имовинску помоћ која такође обухвата и поменуту циљну групу националних мањина.  

 

У оквиру Градске управе града Лесковца, у обављању послова правне помоћи, у периоду од 1.1.2017 до 30.11.2017. 

године припадницима ромске националне мањине дато је 635 правних савета и сачињена су 164 писана акта. 

 

Општинa Мали Иђош наводи да је Правилником о организацији и систематизацији радних места у општинској 

управи и стручним службама („Службени лист општине Мали Иђош“ , бр. 33/2017) систематизовано радно место 

координатор за ромска питања у оквиру радног места - послови збрињавања избеглих и расељених лица, послови 

ажурирања бирачких спискова, исплате корисницима борачко-инвалидских примања. Радно место пружања правне 

помоћи није попуњено, али се стручна помоћ пружа од стране надлежних органа општине Мали Иђош по захтеву 

грађана.  

 

У општини Медвеђа запослено је једно лице за пружање правне помоћи расељеним лицима са КИМ и избеглицима 

преко пројекта Балканског центра за миграције и хуманитарне активности. Пројекат траје до 30. септембра 2017. 

године. 

 

Градска општина Нишка Бања континуирано настоји да обезбеди пружање бесплатне правне помоћи националним 

мањинама, која је организована у Управи градске општине Нишка Бања у оквиру Одсека за правне и заједничке 

послове. 

 

У Градској управи града Новог Пазара у оквиру својих одељења све службе правне помоћи имају обавезу да у 

оквиру својих делатности штите интересе ових група и припадника националних мањина. Што се тиче избеглица, 

тако и избеглица припадника ромске заједнице, у градској управи града Новог Пазара постоје и именована лица која 

имају улогу повереника за избеглице, као и координатора за Роме, тако да су и на овај начин припадници ромске 

заједнице информисани о могућностима које им град Нови Пазар пружа. 

 

У граду Новом Саду Биро за пружање правне помоћи је, између осталог, пружио правну помоћ великом броју 

припадника Рома, Египћана и Ашкалија. Припадници ових националних мањина су уједно и најчешћи корисници 

Бироа, а обраћају се са разним захтевима. Захтеви се највише односе на састављање поднесака помоћу којих 

остварују своја права пред правосудним и другим органима. Најчешћи су захтеви за остваривање права на социјалну 

помоћ у виду новчане накнаде, дечијег додатка, утврђивање вршења родитељског права и развода брака. У граду 

Новом Саду постоји координатор за ромска питања, радно место је систематизовано и ангажован је на неодређено 

време.  

 

Општина Шид наводи да је продужен уговор са Балканским центром за миграције и хуманитарне активности до 

30.9.2018. године и да се наставља активност пружања бесплатне правне помоћи.   

 

Град Суботица наводи да су у четвртом  кварталу обезбеђена лична документа: 

- за 5 особа изводи из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (3 жене и 2 мушкарца); 

- за два брачна пара из Немачке у процесу је пријава пребивалишта и плаћене су таксе; 

- за три особе су плаћене таксе за личне карте (1 мушкарац и 2 жене);  

- урађена је исправку имена у уверењу о држављанству; 
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- поднесен је захтев за интернационалним изводима за двоје деце која су рођена у иностранству. Родитељи су 

повратници по споразуму о реадмисију; 

- поднесен је захтев за лична документа за троје деце која су рођена на Косову и Метохији; 

- поднесен је захтев за нострификацију сведочанства из иностранства за петоро ученика; 

- покренут је поступак за накнадни упис у матичне књиге рођених за пунолетну особу која је враћена из Немачке 

после 18 година. 

 

2018/1 

Министарство унутрашњих послова, у оквиру своје надлежности активно учествује у извршавању Стратегије за 

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

издавања личних докумената која су потребна за остваривање социјалних, здравствених и других права. 

У периоду од 08.12.2017. године до 10.03.2018. године, Министарство унутрашњих послова је за 100 лица, међу 

којима је већина припадника ромске полулације, који живе у неформалним насељима, решењем утврдила 

пребивалиште на адреси надлежних Центара за социјални рад, након чега су истима издата и лична документа.  

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

Београда, Министарство унутрашњих послова је за грађане из дела неформалног нехигијенског насеља „Белвил-

Траса“, који су расељени у "Орловско насеље", општина Звездара извршило 3 пријаве пребивалишта и издало 4 

личне карте и 2 путне исправе, а за лица расељена у насеље „Јабучки Рит“ на општини Палилула, извршило je 3 

пријаве пребивалишта, односно издало је 6  личних карата,  док је за лица пресељена са територије општина 

Раковица и Чукарица у село Мислођин, општина Обреновац издало 1 личну карту и 1 путну исправу, и извршило 

пријаву пребивалишта за 2 лица у општини Раковица и издало 1 личну карту и 5 путних исправа. Такође, 

Министарство унутрашњих послова је извршило пријаву пребивалишта за 1 лице пресељено из општине Обреновац 

у село Бољевац, општина Сурчин и издало 2 личне карте и извршило пријаву пребивалишта за 1 лице које је 

пресељено у насеље Камендин, Земун поље, општина Земун и издало 1 личну карту и 5 путних исправа. 

У сарадњи са Градском управом града Панчева у периоду од 08.12.2017. године до 10.03.2018. године, издато је 13 

личних карата социјално угроженим грађанима ромске популације, за које је уплату накнада за издавање овог 

документа извршила наведена Градска управа. 

У оквиру општинске управе Бечеја попуњено је радно место на пословима правне помоћи грађанима и саветника за 

заштиту права пацијената у оквиру које се  пружају правне информације, почетни правни савети, правни савети и 

правна помоћ у састављању поднесака, савети о могућностима постизања мирног решавања спора, информације о 

поступцима пред органима јавне власти, о трошковима поступка, начину извршења и други послови у складу са 

прописима којим је уређено пружање правне помоћи грађанима.  

 

Скупштина општине Жабаљ је на седници одржаној 19.2.2018. године поставила Заменика Општинског 

правобраниоца чиме је кадровски ојачано постојеће Општинско правобранилаштво у оквиру кога се пружа 

бесплатна правна помоћ за одређену категорију правних ствари.   

 

Општина Ириг наводи да услуге које пружа канцеларија бесплатне правне помоћи односе се на давање општих 

правних информација, усмених правних савета, као и на писање одређених поднесака (тужби, жалби), али не и на 

услуге заступања. Канцеларија је почела са радом крајем 2017. године и до данас се 20-так странака обратило за 

правну помоћ. Не постоје никакви критеријуми за одабир корисника услуга, свакој странци која се обрати биће 

пружена бесплатна правна помоћ. 

 

Општина Кањижа наводи саветовање у оквиру службе правне помоћи у погледу регулисања личног статуса. 

Општина Ковин наводи да надлежни органи и организације, уз помоћ координатора за ромска питања, редовно 

обавештавају Роме о правима везаним за регулисање личног статуса.  

У оквиру Градске управе града Лесковца, у обављању послова правне помоћи, у периоду од 01.01.2018 до 

20.03.2018. године, припадницима ромске националне мањине дато је 147 правних савета и сачињено 102 писана 

акта. У наведеном периоду у матичну књигу рођених чије вођење обезбеђује Одељење за општу управу и заједничке 

послове, Градске управе града Лесковца извршена 3 накнадна уписа чињенице рођења припадника националних 

мањина и то: 

- 1 упис у МКР за матично подручје Лесковац 

- 2 уписа у МКР за матично подручје Урошевац. 
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Општина Мали Иђош наводи да се од 01.03.2018. године пружање бесплатне правне помоћи обавља у Центру за 

социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош. Путем Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава 

градовима и општинама са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања од 

стране Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, општина Мали 

Иђош ангажовала је координатора за ромска питања почевши од 03.01.2018. године.  

Град Нови Сад наводи да се у периоду од 1. јануара 2018. године до 10. марта 2018. године, Координаторки за 

ромска питања града Новог Сада обратило око 150 Рома, Ашкалија и Египћана (РАЕ) ради решавања статусних 

питања. Координаторка за ромска питања је у назначеном периоду припадницима РАЕ популације пружила око 500 

саветодавних услуга односно информација, 150 административних услуга у виду попуњавања молби, пријава и 

захтева према органима и организацијама у граду Новом Саду. Припадници РАЕ популације су се најчешће 

обраћали Центру за социјални рад града Новог Сада ради остваривања права на материјално обезбеђење.  

Општина Шид наводи да је 8 особа добило лична документа, а 3 особе су оствариле право на дечији додатак. У 

оквиру пружања правне помоћи у периоду јануар - март 2018. године, правне услуге затражило је 16 припадника 

националних мањина, међу којима 2 припадника ромске националне мањине. 

 

Град Суботица наводи да у првом кварталу 2018. године уз помоћ координатора за инклузију Рома за три особе, из 

категорије расељених лица, обезбеђена потврда о немању имовине на територији АП Косово и Метохија. Удружење 

грађана Едукативни центар Рома има вишегодишње искуство по питању информисања и подршке у процесу 

обезбеђивања личних докумената за припаднике Рома, Ашкалија и Егишћана. У сарадњи са организацијом ПРАХИС 

из Београда, Екуменском хуманитарном организацијом из Новог Сада, у првом кварталу обезбеђена су лична 

документа: 

 - за 15 особа средњошколаца, који су напунили 16 година обазбеђене су таксе  за прву личну карту, 

  - за једну особу је плаћена такса за личну карту. Особа је добила личне  документе; 

 - за двоје деце која су рођена у иностранству, обезбеђени су  интернационални  изводи и на основу тога 

су добили наше изводе из МКР.  

 

Општина Стара Пазова наводи помоћ при прикупљању личних докумената, докумената за остваривање дечијег 

додатка, докумената за оставривање једнократне помоћи при Центру за социјални рад. 

 

Град Сомбор наводи пружање правне помоћи које обухвата: давање правних савета, пружање помоћи у попуњавању 

разних образаца, састављање исправа (уговора, завештања и др.) и састављање поднесака (молбе, захтеви, предлози, 

пријаве, приговори, тужбе, жалбе и др.). 

 
2018/2 

Министарство правде наводи да у је првоj половини 2018. одржано више консултација са Адвокатском комором у 

циљу утврђивања решења везаних за пружаоце бесплатне правне помоћи.  

Министарство унутрашњих послова, у оквиру своје надлежности активно учествује у извршавању 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 10.03.2018. године до 11.06.2018. године, Министарство унутрашњих послова је за 111 лица, међу 

којима је већина припадника ромске полулације, који живе у неформалним насељима, решењем утврдила 

пребивалиште на адреси надлежних Центара за социјални рад, након чега су истима издата и лична документа.  

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

Београда, Министарство унутрашњих послова је за грађане из дела неформалног нехигијенског насеља „Белвил-

Траса“, који су расељени у "Орловско насеље", општина Звездара извршило 1 пријаву пребивалишта, а за лица 

расељена у насеље „Јабучки Рит“ на општини Палилула, извршило je 2 пријаве пребивалишта и издало 1 путну 

исправу,  док је за лица пресељена са територије општина Раковица и Чукарица у село Мислођин, општина 

Обреновац извршило 8 пријава пребивалишта и издало 3 личне карте,  и извршило пријаву пребивалишта за 7 лица у 

општини Раковица и издало 1 личну карту и 2 путне исправе. Такође, Министарство унутрашњих послова је 

извршило пријаву пребивалишта за 1 лице које је пресељено у насеље Камендин, Земун поље, општина Земун и 

издало 2 путне исправе. 
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У сарадњи са Градском управом града Панчева у периоду 10.03.2018. године до 11.06.2018. године, издато је 24 

личне карте социјално угроженим грађанима ромске популације, за које је уплату накнада за издавање овог 

документа извршила наведена Градска управа. 

 

Општина Ириг наводи да Канцеларија бесплатне правне помоћи континуирано ради и пружа савете и помоћ. У 

претходном периоду радило се на промоцији Канцеларије, како би се грађани упознали са постојањем бесплатне 

правне помоћи што је довело до тога да се много више странака обраћа за правну помоћ. 

 

На територији општине Бујановац нема интерно расељених лица која не поседују личне исправе, тако да нема 

правно „невидљивих“ лица. Општинска управа ће, у сарадњи са Центром за социјални рад, пружати бесплатну 

правну помоћ и осигурати пун приступ правима припадницима ромске, египатске и ашкалијске заједнице. 

 

Општини Врбас наводи да планира организацију једне трибине/округлог стола на тему која се тиче самосталног 

заступања грађана и понашања грађана у судским поступцима у ситуацијама када не могу себи да приуште 

адекватно заступање од стране адвоката. Предавачи су из Комитета правника за људска права ЈУКОМ, чији тим чине 

аутори Водича за самозаступање грађана и Водича - први пут на суду, први пут у суду.  

 

Општина Димитровград унапређење положаја Рома остварује преко лица запосленог у Општинској управи које 

обавља послове координатора за ромска питања. Ромима у Димитровграду се пружају саветодавне услуге за 

решавање било које врсте проблема (попуњавање разних образаца, молби, пријава, захтева и сл.). Aктом о 

систематизацији и организацији радних места није установљена служба бесплатне правне помоћи. На територији 

општине Димитровград не постоји организација цивилног друштва која се бави пружањем бесплатне правне помоћи.  

 

У оквиру Градске управе града Лесковца у обављању послова правне помоћи, у периоду од 20.03.2018 до 01.06.2018. 

године припадницима ромске националне мањине дато је 102 правних савета и сачињено 62 писана акта. 

Посебан бирачки списак у Градској управи града Лесковца - Одељењу за општу управи и заједничке послове води 

један запослени. У периоду од 20.03.2018. до 01.06.2018. године, а уписана су 13 лица ромске националности. 

У наведеном периоду у матичну књигу рођених чије вођење обезбеђује Одељење за општу управу и заједничке 

послове, Градске управе града Лесковца извршено је 3 накнаднa уписa чињенице рођења припадника националних 

мањина и то: 

 - 4 упис у МКР за матично подручје Лесковац 

 - 6 уписа у МКР за матично подручје Урошевац. 

 

Општина Оџаци наводи да је подржала израду личних докумената за 13 припадника ромске националности. 

 

Општина Медвеђа наводи да на територији општине нема интерно расељених лица која не поседују личне исправе, 

тако да нема правно ''невидљивих'' лица. Општинска управа ће у сарадњи са Центром за социјални рад, пружа 

бесплатну правну помоћ и осигурава пун приступ правима припадницима ромске, египатске и ашкалијске заједнице. 

 

У Одељењу за општу управу Градске управе Града Пожаревца 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 

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

приговора, изјава).  

 

Општина Шид наводи да је у периоду март - јун 2018. године, правну помоћ затражило 14 припадника националних 

мањина, међу којима 4 припадника ромске националне мањине. 

 

Град Суботица наводи да је у извештајном периоду помагла: 

- у набављању личне документације ради израде личне карте, 

- да се прикупе документа за остваривање права за социјалну помоћ за пет породица.  
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2018/3 
 

Министарство правде наводи да је Предлог Закона о бесплатној правној помоћи  

усвојен на седници Владе и упућен је по редовној процедури у Народну Скупштину на 

усвајање. 

Министарство унутрашњих послова, у оквиру своје надлежности активно учествује у 

извршавању 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 11.06.2018. године до 17.09.2018. године, Министарство унутрашњих 

послова је за 150 лица, међу којима је већина припадника ромске полулације, који живе 

у неформалним насељима, решењем утврдила пребивалиште на адреси надлежних 

Центара за социјални рад, након чега су истима издата и лична документа.  

 

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

Секретаријатом за социјалну заштиту града Београда, Министарство унутрашњих 

послова је за грађане из дела неформалног нехигијенског насеља „Белвил-Траса“, који 

су расељени у „Орловско насеље“, општина Звездара извршило 1 пријаву 

пребивалишта и издало 1 путну исправу, а за лица расељена у насеље „Јабучки Рит“ на 

општини Палилула, извршило je 1 пријаву пребивалишта и издало 1 личну карту и 1 

путну исправу, док је за лица пресељена са територије општина Раковица и Чукарица у 

село Мислођин, општина Обреновац извршило 1 пријаву пребивалишта и издало 2 

личне карте и 3 путне исправе,  и извршило пријаву пребивалишта за 3 лица у општини 

Раковица. Такође, Министарство унутрашњих послова је извршило пријаву 

пребивалишта за 2 лица која су пресељена у насеље Камендин, Земун поље, општина 

Земун. 

 

У сарадњи са Градском управом града Панчева у периоду од 11.06.2018. године до 

17.09.2018. године, издато је 13 личних карата социјално угроженим грађанима ромске 

популације, за које је уплату накнада за издавање овог документа извршила наведена 

Градска управа. 

 

Општина Бач наводи да су обезбеђени изводи из матичне књиге рођених и уверења о 

држављанству за упис деце у први разред. 

 

Према подацима Одељења за општу управу и заједничке послове Градске управе града 

Лесковца: 

 1. у периоду 01. јула до 01. септембра 2018. године,  у матичну књигу  рођених чије 

 вођење обезбеђује Одељење за општу управу и заједничке послове Градске управе 

 града Лесковца није извршен ни један накнадни упис чињенице рођења припадника 

 националних мањина. 
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 2. у обављању послова пружања правне помоћи грађанима, припадницима ромске 

 националне мањине дата су 63 правна савета и сачињено 30 писаних акта. 

 

Градска управа Града Пожаревца наводи да бесплатна правна помоћ подразумева 

састављање поднесака, исправа, прибављање докумената, трошкове локалних и 

републичких такси сносе заинтересована лица (осим када се прибављају за сврхе које 

су ослобођене плаћања градских и републичких  административних  такси). Остварена 

је сарадња са невладиним организацијама, ради прибављања извода, уверења и потврда 

о пребивалишту.  

 

У јуну 2018. године, почело је пружање бесплатне правне помоћи од стране Општинске 

управе Сента. 

 

У оквиру пружања правне помоћи коју организује Општина Шид заједно са 

Балканским  центром за миграције и хуманитарне активности, у периоду  1. јун - 1. 

септембар 2018. године, правне услуге је затражило 14 припадника националних 

мањина, међу којима 2 припадника ромске заједнице.   

 

Град Суботица наводи да је у току извештајног периода, координатор за инклузију 

Рома дао подршку за шест ромских породица повратника из ЕУ по Споразуму о 

реадмисији (15 особа) у повезивању са организацијом „Бесплатна правна помоћ“ како 

би решили лична документа.   

 

Граду Сомбор наводи да је у протеклом периоду издато око 16 извода из матичних 

књига. 
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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. 

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 

http://www.pravamanjina.rs/index.php/sr/podaci/dokumenta/-
http://www.ombudsmanapv.org/riv/images/stories/preporuke/NM_preporuke_ps_2015/ps_urbanizam.pdf
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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 

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 

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_nauka.pdf
http://www.ombudsmanapv.org/riv/images/stories/preporuke/NM_preporuke_ps_2015/ps_obrazovanje.pdf
http://www.ombudsmanapv.org/riv/images/stories/preporuke/NM_preporuke_ps_2015/ps_obrazovanje.pdf
http://www.ombudsmanapv.org/riv/images/stories/preporuke/NM_preporuke_ps_2015/ps_poljoprivreda.pdf
http://www.ombudsmanapv.org/riv/images/stories/preporuke/NM_preporuke_ps_2015/ps_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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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 

НМ8 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.  

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 

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

 

 

http://www.ombudsmanapv.org/riv/images/stories/preporuke/NM_preporuke_ps_2015/uprava_za_zaj_poslove.pdf
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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).  

2016/3-4  

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 

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

http://www.ravnopravnost.gov.rs/


  

38 

 

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.9 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.10 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. 

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 

                                                      
9 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. 
10 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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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 значаја11, Законом о заштити података о 

личности12, 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. 

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 

                                                      
11 Службени гралник РС, бр. 120/04, 57/07, 104/09 и 36/10 
12 Службени гралник РС, бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 –Одлука УС и 107/12 
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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 годину13. 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. 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 Србији14 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. 

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 

                                                      
13 Доступан на адреси: http://ravnopravnost.gov.rs/izvestaji/ 
14 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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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 значаја15, Законом о заштити података о личности16, и Правилником 

Повереника о анонимизацији података. 

2017/2 

Повереник за заштиту равноправности је у II кварталу 2017. године поступао у 18 предмета по притужбама у којима 

су подносиоци као основ дискриминације навели националну припадност и етничко порекло. У девет предмета 

наведена је дискриминација по основу припадности ромској националној мањини, у три због припадности хрватској 

националној мањини, у две због припадности бошњачкој, а у по једном предмету бугарској, влашкој и горанској 

националној заједници. У једној притужби није наведено о којој је националнoj мањини реч.  

У извештајном периоду Повереник је покренуо парницу за заштиту од дискриминације припадника ромске 

националне заједнице. По једној притужби поднета је и кривична пријава због постојања основа сумње да је 

извршено кривично дело злостављање и мучење из чл. 137. у вези са чл. 54а Кривичног законика – злочин из мржње.  

Поред тога, поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прeпoручуje oргaнимa jaвнe влaсти и другим 

лицимa мeрe зa oствaривaњe рaвнoпрaвнoсти (члан 33. став 1. тачка 9. ЗЗД), Пoвeрeник зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти 

упутио је прeпoруку мeрa зa остваривање равноправности свим градовима и општинама у Републици Србији. У 

Препоруци (бр. 021-02-1–/2017-02 од 19. априла 2017. године), између осталог, наведено је дa oпштине/грaдови 

прeдузму свe мeрe и aктивнoсти из свoje нaдлeжнoсти у циљу пoдстицaњa рaвнoмeрнe зaступљeнoсти жeнa и 

мушкaрaцa из рaзличитих срeдинa (урбaних и рурaлних) и мaргинaлизoвaних групa у свим сфeрaмa пoлитичкoг и 

jaвнoг oдлучивaњa у вршeњу jaвних функциja у oргaнимa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, установама, као и јавним 

предузећима чији je оснивач локална самоуправа. 

У вези са законом прописаним надлежностима 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 33. став 1. тачка 7. ЗЗД), Повереник за заштиту 

равноправности је у I кварталу 2017. године дао два Мишљења на Нацрт закона о родној равноправности. Имајући у 

виду да су поједине примедбе Повереника усвојене и интегрисане у текст Нацрта закона, док поједине примедбе 

нису уважене, Повереник је у овом извештајном периоду дао још два Мишљења на предметни Нацрт закона (бр. 011-

00-16/2017-02 датум: 7. април 2017. године и бр. 011-00-17/2017-02 датум: 20. април 2017. године). 

Такође, Повереник за заштиту равноправности дао је Мишљење (бр. 110-00-7/2017-02 од 19. маја 2017. године) на 

Предлог уредбе о утврђивању опасног рада за децу. У Мишљењу је наведено да експлоатација деце и дечјег рада 

може представљати и узрок и последицу дискриминације, односно, неједнакости, као и то да су деца која припадају 

појединим друштвеним групама (деца из сиромашних породица, ромских насеља и сл) више и чешће изложена 

дискриминацији и могу бити приморана да раде у домаћинству или да и сами привређују. С тим у вези, Повереник је 

навео у Мишљењу да је потребно обезбедити разноликост услуга подршке породицама, пре свега превентивних 

услуга, како би се овим видом подршке, поред осталог, утицало на окончање дечјег рада у свим његовим облицима.  

                                                      
15 Службени гралникгласник РС, бр. 120/04, 57/07, 104/09 и 36/10 
16 Службени гралникгласник РС, бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 –Одлука УС и 107/12 
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Поред наведеног, поступајући у оквиру законом прописане надлежности да упозорава јавност на најчешће, типичне 

и тешке случајеве дискриминације (члан 33. став 1. тачка 6. ЗЗД), повереница за заштиту равноправности најоштрије 

је осудила инцидент који се догодио у дворишту једне основне школе у Београду, када је група осмака претукла 

ученика седмог разреда само зато што је Ром. У упозорењу јавности од 13. јуна 2017. године, које је упутила 

поводом овог догађаја, повереница је истакла да посебно забрињава чињеница да се насиље догодило у школи, јер је 

управо то место где деца треба да се уче вредностима толеранције и прихватања различитости и да очекује од свих 

надлежних хитну и адекватну реакцију. Том приликом, она је подсетила да сваки грађанин или грађанка који 

сматрају да су претрпели дискриминацију по било ком основу могу да поднесу притужбу Поверенику за заштиту 

равноправности. 

Повереник за заштиту равноправности објавио је почетком јуна 2017. године водич Кодекс равноправности – 

Смернице за израду кодекса антидискриминационе политике послодаваца у Србији. Публикација је настала у оквиру 

ЕУ твининг пројекта Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција на дискриминацију и осмишљена је 

као својеврсни алат и помоћ послодавцима како би унапредили и ојачали механизме за заштиту и унапређење 

равноправности. 

У II кварталу 2017. године, Повереник је у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу и 

Сталном конференцијом градова и општина отпочео серију радионица о антидискриминационом правном оквиру. У 

поменутом периоду реализовано је још четири радионице за представнике органа локалне самоуправе, и то у 

Зајечару, Лозници, Крагујевцу и Новом Пазару. 

Повереник је наставио сарадњу са Министарством унутрашњих послова у оквиру програма обука на тему 

препознавања и реаговања на дискриминацију. Уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији реализоване су још четири 

обуке за полицијске службенике и службенице, и то у Шапцу, Врњачкој Бањи, на Златибору и Сребрном језеру.  

У сусрет Међународном дану Рома, повереница за заштиту равноправности састала се са представницама Ромског 

женског центра Бибија и са женама из ромских насеља. Жене из ромских насеља су у разговору са повереницом и 

запосленима у служби Повереника за заштиту равноправности изнеле проблеме са којима се најчешће суочавају, 

дискриминаторним понашањем службеника у органима јавне власти, школама и другим институцијама.  

Такође, у II кварталу 2017. године, повереница се састала и са саветником УН координатора у Србији за област 

људских права, са којим је разговарала о унапређењу положаја Рома и Ромкиња у Србији. Искуство Повереника, али 

и бројна истраживања указују да је положај Рома и Ромкиња и даље тежак, те да су чешће изложени дискриминацији 

и недопустивом понашању које је засновано на стереотипима и предрасудама, а национална припадност као основ за 

дискриминацију је годинама један од најчешћих по броју поднетих притужби. 

Поред наведеног, повереница се у априлу месецу, заједно са групом студената и студенткиња ромске националне 

мањине, састала и са министром просвете, науке и технолошког развоја и разговарала о могућностима за унапређење 

мера за упис на факултете припадника и припадница ове мањине. Током састанка било је речи и о квотама за 

студирање ромске националне мањине. Договорено је да се у наредном периоду заједнички дефинишу могућа 

решења која ће прецизно утврдити критеријуме за примену афирмативних мера приликом студирања. 

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 значаја17, Законом о заштити података о 

личности18, и Правилником Повереника о анонимизацији података. 

 

2017/3 

Повереник за заштиту равноправности је у III кварталу 2017. године примио 21 притужбу у којима су подносиоци 

као основ дискриминације навели националну припадност и етничко порекло. У 16 предмета наведена је 

дискриминација по основу припадности ромској националној мањини, у три због припадности хрватској 

националној мањини, а у једној притужби због припадности влашкој националној мањини. У једној притужби није 

наведено која је национална мањина у питању, поступак допуне притужбе је у току. 

 

У вези са законом прописаним надлежностима да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење 

или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама 

                                                      
17 „Службени гласник РС”, бр. 120/04, 57/07, 104/09 и 36/10 
18 „Службени гласник РС”, бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 –Одлука УС и 107/12 
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нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (члан 33. став 1. тачка 7. ЗЗД), Повереник за 

заштиту равноправности је у овом извештајном периоду дао Мишљење на Нацрт закона о основама система 

образовања и васпитања (бр. 011-00-34/2017-02 од 28. јула 2017. године). У Мишљењу је наведено да Нацрт закона 

предвиђа могућност оснивања тела на националном нивоу, Националног просветног савета и Савета за стручно 

образовање и образовање одраслих, и с тим у вези, указано је на потребу да се приликом избора састава ових тела 

поштује принцип родне равноправности, пропорционалне заступљености националних мањина, као и заступљености 

особа са инвалидитетом. Уочено је и да је одредбом члана 110. предметног Нацрта закона, дискриминација 

различито дефинисана у односу на Закон о забрани дискриминације, пре свега тако што се у ставу 2. радње које 

доводе до неједнакости не стављају у везу са личним својством, као и у ставу 1. где је приликом набрајања личних 

својстава дошло до неусаглашености са Законом о забрани дискриминације. Повереник је упутио примедбу да 

дефиницију дискриминације треба усагласити са дефиницијом из општег антидискриминационог закона, како би се 

избегле непрецизности и недоумице у тумачењу. 

 

Такође, Повереник је дао Мишљење на Нацрт закона о високом образовању (бр. 011-00-37/2017-02 од 26. јула 2017. 

године). У Мишљењу је наведено да је поједине одредбе Нацрта закона потребно ускладити са одредбама Устава 

Републике Србије и то у Глави XIII - Евиденције и јавне исправе, одредбе које уређују прикупљање, унос и 

ажурирање података у регистру о студентима (члан 119), као и у евиденцијама и регистру запослених у 

високошколским установама (члан 120) у делу који се односи на податке о националној припадности. Повереник је 

указао на члан 47. Устава који утврђује право на слободно изражавање националне припадности и да нико није 

дужан да се изјашњава о својој националној припадности, као и на одредбу члана 5. став 2. Закона о заштити права и 

слобода националних мањина којом је забрањена свака регистрација припадника националних мањина која их 

противно њиховој вољи обавезује да се изјасне о својој националној припадности. Повереник је истакао да је и у чл. 

119. и 120. предметног Нацрта закона потребно прецизирати, како је учињено члану 118, да се подаци о националној 

припадности прикупљају, односно уносе у евиденције и регистре у складу са законом.  

 

Поред наведеног, поступајући у оквиру законом прописане надлежности да упозорава јавност на најчешће, типичне 

и тешке случајеве дискриминације (члан 33. став 1. тачка 6. ЗЗД), повереница за заштиту равноправности Бранкица 

Јанковић осудила је илустрацију на насловној страни недељника НИН (издање 3473), на којој је Србија упоређена са 

концентрационим логором. У упозорењу јавности од 20. јула 2017. године, које је упутила поводом овог догађаја, 

повереница је оценила да је употребом фотографије концентрационог логора Дахау, овај лист увредио све жртве 

Холокауста, али и грађане и грађанке Србије, и да је на крајње непримерен начин покушао да пошаље поруку кроз 

подсећање на идеологију која је распиривала расну, верску и националну мржњу и довела до милиона убијених људи 

током Другог светског рата. Повереница је нагласила да су поштовање људских права и уважавање различитости, 

цивилизацијске тековине које не могу да буду доведене у питање, па ни кроз слободу медија и изражавања, јер се 

границе новинарске етике и елементарне пристојности и људскости не смеју прелазити. 

 

У првој половини јула 2017. године, институцију Повереника за заштиту равноправности посетили су чланови 

експертске мисије Европске комисије. Кључна тема радног састанка биле су активности институције на заштити од 

дискриминације и унапређењу равноправности Рома и Ромкиња у Републици Србији. 

 

Повереник за заштиту равноправности, као члан Европске мреже тела за равноправност ЕКВИНЕТ, учествовао је у 

студији/истраживању „Свеобухватни систем заштите ЕУ за мањине“. Општи циљ студије био је да утврди какав је 

постојећи систем заштите мањина у државама чланицама ЕУ и на који начин се на нивоу Уније може обезбедити 

свеобухватни оквир за заштиту мањина. Опсег студије укључио је изазове и недостатке у стандардима заштите 

различитих мањинских заједница, и обухватио је етничке, верске и језичке мањине у 11 националних студија 

случајева (Шведска, Финска, Француска, Шпанија, Италија, Естонија, Румунија, Мађарска, Словачка, Грчка и 

Србија). Истраживање је, у сарадњи са ЕКВИНЕТ-ом, спровео Центар за студије европских политика (Centre for 

European Policy Studies - CEPS) из Брисела, а резултати студије биће представљени Европском парламенту - Одбору 

за грађанске слободе, правосуђе и унутрашње послове.  

 

На 11. седници Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова Народне скупштине Републике Србије, 

одржаној 20. јула 2017. године, чланови и чланице Одбора разматрали су Редовни годишњи извештај Повереника за 

заштиту равноправности за 2016. годину. Том приликом, повереница Бранкица Јанковић изнела је најважније 

податке из Годишњег извештаја и навела да притужбе поднете у 2016. указују да су у Србији дискриминацији 

највише изложене жене и особе са инвалидитетом, а затим следи дискриминација на основу старосног доба, 

националне припадности, здравственог стања, брачног и породичног статуса. Подсетила је и на податак из 

истраживања Повереника да грађани као најдискриминисаније друштвене групе виде Роме, сиромашне и ЛГБТ 

особе.  
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У извештајном периоду, повереница је учествовала у раду округлог стола о мањинским политикама и подстицању 

интеграције у Србији који је организовао Форум за етничке односе, уз подршку Министарства спољних послова 

Републике Бугарске и Амбасаде Републике Бугарске у Београду. Том приликом, повереница је нагласила важну 

улогу независних институција у унапређењу квалитета живота свих грађана и грађанки и истакла добру сарадњу са 

националним саветима националних мањина и другим актерима који се баве заштитом и унапређењем права 

националних мањина.  

Током августа, институцију Повереника посетили су полазници и полазнице школе ромског лидерства Бaрвaлипe, 

која окупља младе Роме и Рoмкињe посвећене развоју и унапређењу ромске заједнице у Србији. На састанку са 

младим активистима, повереница је истакла важност постојања овакве школе ромског лидерства и нагласила да je 

неопходно наставити са промовисањем примера добре праксе, јер је то један од најбољих начина за мотивисање 

младих Рома и Рoмкињa. Повереница je позвала студенте и студенткиње да реагују ако примете дискриминaтoрнo 

понашање и нагласила да у сваком тренутку могу да се обрате институцији Повереника. 

 

Поводом почетка школске 2017/18. године и поласка у школу деце миграната и избеглица, повереница Јанковић се 

обратила јавности путем саопштења за медије. У саопштењу од 13. септембра 2017. године, повереница је оценила 

да је Србија показала да поштује међународне законе и негује вредности хуманог и толерантног друштва, али да 

постоје појединачни случајеви попут неразумевања и предрасуда родитеља чија деца треба да у Шиду похађају 

школу заједно са децом избеглицама и мигрантима. Подсетила је на чињеницу да су деца једна од најосетљивијих 

друштвених група, а нарочито када су у питању деца која су се сусрела са ужасима рата и суочила са раздвајањем од 

породица, међу којима неки и са губитком најближих. Истакла је да важну улогу у њиховом прилагођавању и 

оснаживању управо имају школе као место на коме се деца, између осталог, уче и вредностима толеранције, 

међусобног поштовања и прихватања различитости, и да очекује да ће у овом случају бити створени услови за 

равноправно остваривање права на образовање.  

 
2017/4  

Повереник за заштиту равноправности је у IV кварталу 2017. године (октобар -децембар) примио 8 притужби у 

којима су подносиоци као основ дискриминације навели националну припадност и етничко порекло. У једној 

притужби наведена је дискриминација по основу припадности словачкој националној мањини, у три по основу 

припадности хрватској националној мањини, у две притужбе због припадности бошњачкој националној мањини. Две 

притужбе поднете су по основу припадности другим националним мањинама.  

 

У складу са законом прописаним надлежностима 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 33. став 1. тачка 7. Закона о забрани 

дискриминације), Повереник за заштиту равноправности је у извештајном периоду дао мишљење на Нацрт закона о 

поштанским услугама (бр. 011-00-60/2017-03 од 3.11.2017. гoдинe). У наводима мишљења, Повереник је, између 

осталог, указао на oдрeдбе Нaцртa зaкoнa кoje сe oднoсe нa унивeрзaлнe пoштaнскe услугe, рeзeрвисaнe пoштaнскe 

услугe, уручуњe пoштaнскe пoшиљкe, а у којима су нaвeдeни судски, упрaвни и прeкршajни пoступци. С тим у вeзи, 

Повереник је укaзао дa je у Нaцрту зaкoнa прoпуштeнo дa сe пoрeд oвих пoступaкa нaвeду и пoступци кoje спрoвoдe 

нeзaвисни држaвни oргaни кao штo je Пoвeрeник зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти, a кojи нe спaдajу ни у jeдну oд 

наведених кaтeгoриja. Пoвeрeник зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти пoступa пo притужбaмa кoje пoднoсe грaђaни и 

грaђaнкe збoг пoврeдa oдрeдaбa Зaкoнa o зaбрaни дискриминaциje. У oвoм пoступку, кojи je дeтaљниje урeђeн 

Пoслoвникoм o рaду Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти, тaкoђe сe врши личнa дoстaвa и тeку рoкoви зa 

пoступaњe, те је у том смислу пoтрeбнo нaвeдeнe члaнoвe Нацрта закона дoпунити и прeдвидeти њихoву примeну и 

нa пoступкe прeд нeзaвисним држaвним oргaнимa.  

Такође, Повереник је указао да је одредбу члaна 9. стaв 4. Нaцртa зaкoнa, којом је прoписaнo дa „Oпшти услoви 

пoштaнских oпeрaтoрa и мaнипулaтивнe испрaвe кoje сe нaлaзe нa пoштaнскoj пoшиљци или прaтe пoшиљку у 

унутрaшњeм пoштaнскoм сaoбрaћajу, мoрajу бити нaписaни нa службeнoм jeзику кojи je у упoтрeби у Рeпублици 

Србиjи“  треба joш jeднoм рaзмoтрити сa aспeктa упућивaњa нa примeну зaкoнa кojим je урeђeнa службeнa упoтрeбa 

jeзикa и писмa. 

Поред наведеног, у оквиру билатералне сарадње, у октобру ове године у Берлину, повереница за заштиту 

равноправности учествовала је на експертској конференцији посвећеној проблемима у односу полиције и других 

представника извршне власти према Ромима и Синтијима, у организацији Савезне агенције за борбу против 

дискриминације и Централног већа немачких Синтија и Рома. Повереница Јанковић је навела случајеве по којима је 
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поступао Повереник за заштиту равноправности, напомињући да је међу притужбама чији је основ национална 

припадност највише оних које се односе на ромску мањину, али и истакла примере добре праксе у интеграцији пре 

свега младих Рома и Ромкиња у циљу побољшања свеукупног положаја ромске заједнице у Србији. 

 

Почетком новембра одржана је конференција „Политичка едукација Рома и Ромкиња: од теорије ка политичкој 

пракси“ у организацију Форума Рома Србије. Конференцији су присуствовали ромски активисти и активистикиње, 

представници/це невладиног сектора, представници/це синдиката и представници/це званичних институција. 

Представник Повереника за заштиту равноправности упознао учеснике са појмом дискриминације и механизмима 

заштите од дискриминације у поступку по притужбама поднетих  Поверенику за заштиту равноправности. 

Истакнуто је да је Поверенику због дискриминације на основу националне припадности највише притужби стигло  

управо због  дискриминације ромске популације, али да, иако ромска популација предњачи по броју притужби, Роми 

ипак ретко пријављују дискриминацију, најчешће због недеовољне информисаности и неспремности да пријављују 

случајеве дискриминације. Овом приликом представник Повереника позвао је све учеснике да пријављују 

дискриминацију, јер ћутањем неће ништа постићи и указао да Република Србија има добре механизме за заштиту од 

дискриминације које треба користити, јер је то начин да се побољша положај Рома, како би постали пуноправни 

чланови друштва.  

 

У новембру ове године Повереник је учествовао и на Првој европској конференцији посвећеној мањинским и 

локалним медијима, у Новом Саду. Конференција је одржана у циљу унапређења информисања мањинских 

заједница и интеркултуралног дијалога између мањинских заједница Европе и медија, као и разменe најбољих 

пракси у области издаваштва у току дигитализације и постојећих демографских друштвених промена. На панелу 

„Европа и мањински медији“ представница Повереника рекла је да су медији добар партнер овој институцији, јер 

могу да допринесу борби против дискриминације и да негују културу разумевања између различитих културних, 

етничких, верских и других друштвених група. 

 

Представник Повереника је учествовао у раду конференције и радионице под називом Пружање правних савета 

ромској заједници, одржаној у Скопљу, у организацији Европског центра за права Рома из Будимпеште. Потреба да 

Роми и Ромкиње дају допринос ромској заједници кроз пружање правних савета и заступање била је тема радионице, 

а представник Повереника, који је након стажирања у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности 

засновао стални радни однос у тој стручној служби, представио је лични пример као пример добре праксе. 

 

На позив Комисије за заштиту од дискриминације Републике Бугарске, званична делегација Повереника за заштиту 

равноправности, предвођена повереницом Јанковић, боравила је у билатералној посети Републици Бугарској. Две 

делегације су размениле искуства у области заштите и унапређења равноправности и сагласиле се да ће у наставити 

даљу сарадњу на билатералном нивоу. Током разговора, повереница је посебно нагласила да Повереник за заштиту 

равноправности има добру сарадњу са Националним саветом бугарске националне мањине. Повереница Јанковић и 

председница Комисије за забрану дискриминације Ана Џумалијева потписале су Изјаву о сарадњи која подразумева 

размену искустава и добре праксе, као и заједничко учешће на пројектима у циљу унапређења поштовања људских 

права у обе државе. Делегација Повереника састала се и са заменицом министра за рад и социјалну политику 

Републике Бугарске и разговарала о унапређењу мањинских права.  

 

Такође, Европска мрежа тела за равноправност (ЕКВИНЕТ), чији је Повереник за заштиту равноправности 

пуноправни члан, објавила је заједнички „позив на акцију“ поводом десетогодишњице доношења пресуде Европског 

суда за људска права о сегрегацији ромске деце у образовању. Организације за људска права и равноправност 

(Канцеларија високог комесара за људска права УН-а, Агенција за људска права ЕУ, OSCE/ODIHR, ENHRI, 

EQUINET) позвале су на улагање двоструких напора како би сва деца била укључена у образовни процес у складу са 

европском посвећеношћу достојанству, равноправности и људским правима.  

 

Случај Д.Х. и остали против Републике Чешке односио се на притужбу 18-оро ромске деце која су била смештена у 

неодговарајуће специјалне школе за децу с менталним и интелектуалним потешкоћама. 13. децембра 2007. Европски 

суд за људска права пресудио је да су деца претрпела дискриминацију у образовању, што је забрањено 

међународним и европским правом. Тужба 18-оро деце покренула је активности широм Европе ради престанка 

одвајања и смештаја ромске деце у исподпросечне образовне институције. Упркос овим напорима, престанак 

сегрегације још увек ние успео. Напротив, премда је укљученост Рома у образовање у сталном порасту широм 

Европе, сегрегација у школама се видно погоршава, како је наведено у најновијем саопштењу Европске комисије о 

средњорочном извештају о спровођењу Оквирне стратегије ЕУ за укључивање Рома. Деца смештена у одвојене 

разреде жртве су дискриминације. Ако се образују одвојено, лоше су оспособљени да се носе с комплексношћу 

наших различитих друштава. Одвојено образовање ускраћује Ромима и другим мањинама, деци с инвалидитетом и 
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деци мигрантима, као и деци већинске заједнице, погодности инклузивног образовања и предности које пружа 

различитост за функционалну демократију и, изнад свега, за људе. Додатно, исподпросечно образовање које ова деца 

добијају озбиљно ограничава њихове шансе у свим подручјима и штети квалитету њиховог живота.  Пресуда у 

случају Д.Х. Европскога суда стигла је прекасно за децу која су уложила тужбу. Наиме, у време када је донета, они 

су већ имали двадесетак година. Заједно са стотинама хиљада Рома широм Европе били су недовољно образовани и 

осуђени на живљење од слабо плаћених послова и искљученост.  Поред легалних обавеза држава да примењују 

европско анти-дискриминационо законодавство и међународне уговоре о људским правима које су потписале, дух 

Агенде 2030 о одрживом развоју „не оставити никога по страни“,  пружа снажан подстицај за обнову посвећености у 

стварању инклузивног образовања.  Како би се пратио напредак, државе би такође требале да удвоструче напоре у 

ширењу знања, прикупљању и објави података из ове области, с дужним поштовањем права на приватност и заштиту 

података. 19  

 

Такође, подсећамо да су сва мишљења и препоруке, као и други акти Повереника доступни целокупној јавности на 

интернет страници Повереника, као и у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја20, 

Законом о заштити података о личности21, и Правилником Повереника о анонимизацији података. 

 
2018/1 

 

Повереник за заштиту равноправности је у првом кварталу 2018. године (јануар – март 2018. године) примио 15 

притужби у којима су подносиоци као основ дискриминације навели националну припадност и етничко порекло. У 

седам притужби наведена је дискриминација по основу припадности црногорској националној мањини, у четири по 

основу припадности ромској националној мањини, а у по једном предмету као основ дискриминације наведена је 

припадност румунској и украјинској националној мањини. Две притужбе поднете су по основу припадности другим 

националним мањинама.  

 

У складу са законом прописаним надлежностима да подноси годишњи и посебан извештај Народној скупштини о 

стању у области заштите равноправности (члан 33. став 1. тачка 5. Закона о забрани дискриминације) Повереник 

за заштиту равноправности је 15. марта 2018. године поднео Народној скупштини Републике Србије Редован 

годишњи извештај о стању у области заштите равноправности за 2017 годину.22 У делу извештаја „Дискриминација 

на основу националне припадности и етничког порекла“ наведено је да је у току 2017. године по основу националне 

припадности или етничког порекла поднет скоро исти број притужби као и у току 2016. године, док је у односу на 

2015. годину број притужби по овом основу смањен. Према учесталости навођења, овај основ дискриминације 

налази се на петом месту (9,8% од укупног броја притужби), иза инвалидитета, старосног доба, пола и здравственог 

стања. У току 2017. године, свака друга притужба на основу националне припадности односила се на 

дискриминацију Рома и Ромкиња. Потом следе притужбе у којима је као основ дискриминације наведена припадност 

бошњачкој националној мањини, хрватској, албанској, румунској и другим националним мањинама. Од укупног 

броја притужби по овом основу, највећи број се односио на поступке пред органима јавне власти, област рада и 

запошљавања, јавну сферу и општу јавност, област приватних односа, а потом следе друге области у којима је 

поднет мањи број притужби. На основу увида стечених у поступку по притужбама током 2017. године, као и на 

основу других релевантних доступних података о проблемима у остваривању равноправности, Повереник је у 

извештају дао 29 препорука за сузбијање дискриминације и унапређење равноправности. Између осталог, у 

препорукама је наведено да је потребно активно радити на унапређењу положаја Рома и посебно Ромкиња у погледу 

обезбеђивања личних докумената, приступа адекватном становању, здравственим, образовним и услугама социјалне 

заштите, као и запошљавању уз остваривање међуресорске сарадње свих актера у систему заштите и остваривања 

појединих права, на свим нивоима. Поред тога, Повереник је дао препоруку да је неопходно предузети све потребне 

мере како би састав државних органа, органа локалне самоуправе и других органа јавне власти одговарао 

националном саставу становништва на њиховом подручју, и предузети мере у циљу управљања националном, 

етничком, верском, језичком и другом разноврсношћу. 

 

                                                      
19 http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/call_to_action_diversity_education_november_2017.pdf. 
20 „Службени гласник РС”, бр. 120/04, 57/07, 104/09 и 36/10 
21 „Службени гласник РС”, бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 – Одлука УС и 107/12 
22 Редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2017 годину, доступно на интернет 

адреси: http://ravnopravnost-5bcf.kxcdn.com/wp-content/uploads/2018/03/RGI-2017_PZR_FINAL_14.3.2018.pdf 

http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/call_to_action_diversity_education_november_2017.pdf
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У складу са законом прописаним надлежностима 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 33. став 1. тачка 7. Закона о забрани 

дискриминације), Повереник за заштиту равноправности је у извештајном периоду дао Мишљење на Нацрт закона о 

уџбеницима (бр. 011-00-2/2018-03 од 14. фебруара 2018. године). У Мишљењу је наведено да је и у делу Нацрта 

закона који не обухвата казнене одредбе, потребно јасно прописати обавезу да се уџбеник и приручник који се 

штампају на језику и писму националне мањине, односно са прилагођеним писмом и/или форматом за ученике са 

сметњама у развоју и инвалидитетом, не може продавати по већој малопродајној цени уџбеника и приручника са 

ПДВ-ом на српском језику. Указано је да посебно треба размотрити и одредбе члана 33. ст. 4. и 5. Нацрта закона, 

којима је прописано да уколико у Каталогу нема одобрених уџбеника за наставу на језику и писму националне 

мањине, школе од одобрених уџбеника на српском језику врше избор уџбеника који ће бити преведен на језик и 

писмо националне мањине, док је ставом 4. овог члана предвиђено да ће се уџбеник који је изабран за коришћење од 

стране највећег броја ученика који похађају наставу на језику и писму националне мањине у односу на укупан број 

ученика који похађају наставу на језику и писму те националне мањине, користити у свим школама у којима се 

образовно-васпитни рад остварује на том језику и писму. Повереник сматра да Нацрт закона не садржи довољно 

јасне критеријуме који ће се користити приликом доношења одлуке о избору уџбеника, нити детаљније уређује сам 

поступак њиховог избора, чиме је остављен простор за различита тумачења и могуће неједнако поступање и примену 

закона у пракси. Повереник је указао да је потребно прописати механизам који ће осигурати да ће ученицима са 

сметњама у развоју и инвалидитетом, као и ученицима који се образују на језику и писму националне мањине, бити 

обезбеђени потребни уџбеници, и у случају да финансијска средства која обезбеђују издавачи уџбеника нису 

довољна, а Влада није обезбедила додатна средства у буџету.  

 

Такође, Повереник је дао Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама (бр. 011-

00-6/2018-02 од 12. марта 2018. године) у којем је похвалио измене Нацрта закона које се односе на могућност уписа 

податка о националној припадности, као и података о промени пола у матичну књигу рођених, на шта је у ранијем 

периоду већ указивао. Међутим, Повереник је указао да наведене измене нису доследно спроведене кроз читав текст 

Нацрта закона, нарочито у погледу обавезе достављања података о овим променама и њихове размене. Такође, 

имајући у виду да дипломатско-конзуларна представништва настављају да воде матичне књиге и врше забележбе о 

промени података о личним стањима грађана и исправке грешака у складу са одредбама закона који уређује матичне 

књиге, није у потпуности јасно да ли дипломатско-конзуларна представништва могу да врше и уписе ових података 

о националној припадности, као и о промени пола. Поред тога, Повереник је указао да се чланом 33. Нацрта закона 

мења члан 86. Закона о матичним књигама тако што се додају овлашћења за министра надлежног за послове управе 

у погледу доношења подзаконских прописа којим се ближе уређује начин уписа података о националној 

припадности, као и о промени пола. Међутим, у члану 21. Нацрта закона додаје се члан 45б којим се у ставу 2. 

прописује да министар надлежан за послове управе и министар надлежан за послове здравља споразумно прописују 

поступак издавања и образац потврде на основу којег се доноси решење које претходи упису података о промени 

пола, те ове одредбе треба усагласити. Такође, у члану 22. Нацрта закона додат је члан 45а којим је прописана 

могућност уписа податка о националној припадности у матичну књигу рођених у којем није поменуто доношење 

подзаконског акта за упис овог податка нити је уређено на шта би се тај акт односио. С тим у вези, Повереник је 

указао да није јасно на шта се односи овлашћење за доношење подзаконског акта из члана 33. став 1. тачка 9а) 

Нацрта закона.  

 

У складу са чланом 40. став 2. Закона о забрани дискриминације, повереница је, у фебруару 2018. године, обавестила 

јавност о непоступању по препоруци коју је упутила Општој болници „Др. Лаза К. Лазаревић“ у Шапцу. У поступку 

који је спроведен по притужби због дискриминације на основу припадности ромској националној мањини, 

повереница је дала мишљење да су прекршене одредбе Закона о забрани дискриминације, и дала препоруку да 

Општа болница предузме мере у оквиру своје надлежности како би отклонила последице дискриминаторног 

поступања, као и да у оквиру својих редовних послова и активности не крши законске прописе о забрани 

дискриминације. С обзиром да ни после опомене Општа болница „Др. Лаза К. Лазаревић“ није поступила по 

препоруци, повереница је о томе обавестила јавност. 

Поред наведеног, поступајући у оквиру законом прописане надлежности да упозорава јавност на најчешће, типичне 

и тешке случајеве дискриминације (члан 33. став 1. тачка 6. Закона о забрани дискриминације), повереница за 

заштиту равноправности Бранкица Јанковић је осудила транспарент и увредљиве изјаве на националној и верској 

основи који су, на кошаркашкој утакмици Црвена Звезда - Олимпијакос, били уперени против кошаркаша Алена 

Омића. Такође, повереница је 5. фебруара 2018. године упутила упозорење јавности поводом појаве нацистичких 

поздрава током скупа посвећеном Милану Недићу у Београду. Уз најоштрију осуду оваквих поздрава, повереница је 

подсетила да је према Закону о забрани дискриминације забрањено изражавање идеја, информација и мишљења 
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којима се подстиче дискриминација и мржња на скуповима и местима доступним јавности, што укључује и 

приказивање порука или симбола који представљају говор мржње. 

 

Поводом Међународног дана сећања на жртве Холокауста, повереница Јанковић се обратила јавности путем 

саопштења за медије. У саопштењу од 27. јануара 2018. године повереница је подсетила да кршење људских права и 

распиривање расне, националне и верске мржње и нетрпељивости може довести до катастрофалних последица 

широких размера. Такође, поводом Међународног дана борбе против расизма, повереница је указала да проблем 

расне дискриминације и нетрпељивости представља велики изазов за сва савремена друштва која треба да почивају 

на вредностима толеранције, равноправности и поштовања људских права. У саопштењу јавности од 22. марта 2018. 

године, она је истакла да је дужност свих надлежних да предузимају мере активне политике запошљавања, 

остваривања права и услуга из социјалне и здравствене заштите, побољшање услова становања и ефикаснију 

инклузију ромске деце у систем образовања, без сегрегације и дискриминације.  

 

У извештајном периоду, институцију Повереника за заштиту равноправности посетио је Комесар за људска права 

Савета Европе Нилс Муижниекс. Теме разговора биле су улога и надлежности независних институција у заштити 

људских права, као и планиране активности усмерене на побољшање положаја најосетљивијих друштвених група. 

Повереница и комесар сагласили су се да је инклузија ромске деце и деце са инвалидитетом у образовни систем 

велики изазов за друштво, те је неопходно уложити додатне напоре за превазилажење баријера, а један од начина је 

и обезбеђивање персоналних асистената деци којој је то неопходно. 

 

Поред наведеног, повереница је у току извештајног периода учествовала на трибини „Грађани последњег реда“, у 

организацији удружења грађана Пешчаник. Повереница је на трибини истакла да су годинама уназад особе са 

инвалидитетом и припадници ромске националне мањине друштвене групе које се изузетно често суочавају са 

дискриминацијом. Подсетила је да, упркос бројним изазовима, постоје помаци у побољшању положаја ових 

друштвених група, пре свега у оквиру образовног система, система здравствене заштите и одређеном броју услуга 

социјалне заштите, али је и упозорила да треба више радити на укључивању ромске деце у систем предшколског 

образовања, јер је то кључна карика у одрастању и од тога зависи излазак из зачараног круга сиромаштва и социјалне 

искључености. 

 

Повереница је говорила и на отварању конференције „Процесуирање злочина из мржње и говора мржње у праву 

Србије и европски стандарди“, посвећеној домаћем законодавном оквиру, правима жртава злочина из мржње и 

говора мржње, као и друштвеном значају санкционисања ових дела. Истакла је да институција Повереника 

континуирано ради на промовисању принципа равноправности и забране дискриминације, као и да је у оквиру 

својих надлежности интензивирала покретање стратешких парница како би се допринело унапређењу судске праксе 

у Србији у овој области.  

 

У оквиру Месеца ромског женског активизма, повереница је учествовала у кампањи „И права Ромкиња су људска 

права“ којом се указује на право на избор партнера и скреће пажња на малолетничке бракове као кршења права деце 

и права жена. 

 

У организацији Савета за регионалну сарадњу, у Берлину је почетком фебруара организована прва регионална 

радионица под називом „Решавање дискриминације и анти-циганизма у региону проширења“. Циљеви скупа били су 

унапређење знања о феномену дискриминације и положају Рома, као и усклађивање дискурса на регионалном нивоу 

са дискурсом на нивоу Европске уније како би земље региона проширења унапредиле механизме у области борбе 

против дискриминације и анти-циганизма. Радионици су, поред представнице Повереника за заштиту 

равноправности, присуствовале и Националне контакт тачке Рома са Западног Балкана и Турске, службеници који се 

баве приоритетним областима образовања, запошљавања, становања, здравства и регистрације грађана, као и 

представници других независних тела.  

 

Такође, подсећамо да су сва мишљења и препоруке, као и други акти Повереника доступни целокупној јавности на 

интернет страници Повереника, као и у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја23, 

Законом о заштити података о личности24, и Правилником Повереника о анонимизацији података.  

 

 

                                                      
23 „Службени гласник РС”, бр. 120/04, 57/07, 104/09 и 36/10 
24 „Службени гласник РС”, бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 – Одлука УС и 107/12 
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2018/2 

 

Повереник за заштиту равноправности је у другом кварталу 2018. године (април – јун 2018. године) примио 19 

притужби у којима су подносиоци као основ дискриминације навели националну припадност и етничко порекло. У 

девет притужби наведена је дискриминација по основу припадности ромској националној заједници, у пет по основу 

припадности мађарској националној мањини, а у по једном предмету као основ дискриминације наведена је 

припадност албанској, румунској и црногорској националној мањини. Две притужбе поднете су по основу 

припадности другим националним мањинама.  

У складу са законом прописаним надлежностима 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 33. став 1. тачка 7. Закона о забрани 

дискриминације), Повереник за заштиту равноправности је у извештајном периоду дао Мишљење на Нацрт закона о 

изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина (бр. 011-00-14/2018-02 од 14. маја 2018. 

године). У Мишљењу је наведено да у текст Нацрта закона треба унети антидискриминациону одредбу, односно 

одредбу која упућује на примену Закона о забрани дискриминације. У свом мишљењу, Повереник је навео и да због 

кратког рока у ком је тражено мишљење на Нацрт закона, није могуће у потпуности сагледати сва предложена 

законска решења и евентуалне последице примене предложених решења, као и све евентуалне проблеме које би у 

пракси могла изазвати примена овог закона. 

На 16. седници Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова Народне скупштине Републике Србије, 

одржаној 22. маја 2018. године, разматран је Редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 

2017. годину. Том приликом, повереница Бранкица Јанковић је члановима и чланицама Одбора представила 

најважније податке из Годишњег извештаја и навела да се у току 2017. године свака друга притужба због 

дискриминације на основу националне припадности односила се на дискриминацију Рома и Ромкиња. Такође, 

повереница је истакла да су, поред тужбе за заштиту од дискриминације коју је Повереник покренуо због изградње 

зида око ромског насеља у Крушевцу, у току 2017. године поднете и три кривичне пријаве због дискриминације 

припадника и припадница ромске националне мањине. 

Поводом обележавања Међународног дана Рома, повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић 

учествовала је на седници Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова Народне скупштине 

Републике Србије под називом „Право на избор партнера и скретање пажње на дечије бракове у ромској 

популацији“. Том приликом, повереница је оценила да је последњих година видљив напредак у сагледавању 

проблема ромске популације, кроз поступање државних органа, центара за социјални рад и веће укључивање 

академске заједнице. Она је нагласила значај стратешких парница због дискриминације које је институција 

Повереника за заштиту равноправности покренула, од којих се половина односи на заштиту права Рома и Ромкиња.  

Током обележавања Месеца ромског женског активизма, у оквиру кампање „И права Ромкиња су људска права“, 

повереница Јанковић је учествовала у шетњи Ромског женског центра „Бибија“ која је имала циљ да укаже на право 

на избор партнера и да скрене пажњу на малолетничке бракове као вид кршења права деце и права жена. 

У току извештајног периода, повереница Бранкица Јанковић посетила је нефомално ромско насеље на Чукарици у 

оквиру кампање „На кафи код...“ и разговарала са Ромкињама о изазовима са којима се свакодневно суочавају и 

начинима за њихово решавање. У разговору са повереницом, Ромкиње су истакле да су најчешћи проблеми са којима 

се сусрећу отежан упис деце у одређене школе, родне улоге правдане традицијом и ромском културом, 

малолетнички бракови, незапосленост, а није ретко ни насиље у породици. 

Поводом Међународног дана Рома, повереница Бранкица Јанковић се обратила јавности путем саопштења за медије. 

У саопштењу од 8. априла 2018. године повереница је оценила да, и поред позитивних помака у претходних 

неколико година, сиромаштво, отежан приступ здравственој заштити, незапосленост и изражена социјална дистанца 

нажалост и даље представљају реалност у којој живи велики број Рома и Ромкиња. Повереница је оценила да је 

ромска национална мањина једна од група која је највише изложена дискриминацији и да је за побољшање њиховог 

положаја кључна већа инклузија ромске деце у образовни систем, као и спречавање напуштања школе. 

Поред тога, у саопштењу јавности од 1. маја 2018. године поводом Међународног дана рада, повереница је указала 

да је број притужби због дискриминације, већ годинама највећи управо у области рада и запошљавања и истакла да 

посебну пажњу треба обратити на најугроженије групе становништва, међу којима су и припадници ромске 

заједнице, и оснажити их да се обраћају институцијама у случају кршења њихових права. 

Активности Повереника за заштиту равноправности на унапређењу положаја националних мањина презентовао је 

представник Повереника на скупу „Заступљеност Рома у јавном сектору – изазови и препреке“ који су организовали 
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Координационо тело за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици 

Србији и Национални савет ромске националне мањине у Републици Србији.  

Поред тога, представница повереника говорила је на конференцији одржаној поводом почетка имплеметације 

програма Савета Европе ROMACTED: Промовисање доброг управљања и оснаживања ромске заједнице на 

локалном нивоу. Том приликом презентована је статистика притужби поднетих Поверенику за заштиту 

равноправности због дискриминације на основу припадности ромској националној мањини. Такође, презентован је 

случај поводом кога је Повереник покренуо стратешку парницу због дискриминације по овом основу, али и пример 

добре праксе, односно како је припадник ромске националне мањине добио посао у једној болници, након мишљења 

и препоруке поверенице у поступку по притужби због дискриминације у поступку запошљавања.  

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

Повереника, као и у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја25, Законом о заштити 

података о личности26, и Правилником Повереника о анонимизацији података.  
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Повереник за заштиту равноправности је у трећем кварталу 2018. године (јул – 

септембар 2018. године) примио девет притужби у којима су подносиоци као основ 

дискриминације навели националну припадност и етничко порекло. У пет притужби 

наведена је дискриминација по основу припадности ромској националној заједници, а у 

по једном предмету као основ дискриминације наведена је припадност македонској и 

влашкој националној мањини. Две притужбе поднете су по основу припадности другим 

националним мањинама.  

У септембру 2018. године Повереник за заштиту равноправности организовао је обуку 

на тему јачања капацитета организација цивилног друштва у области заштите од 

дискриминације и унапређење механизма за ситуационо тестирање дискриминације на 

територији Републике Србије. Ситуационо тестирање представља експерименталну, 

намерно креирану ситуацију помоћу које треба да се провери да ли у одређеној 

друштвеној ситуацији има дискриминације. Користи се онда када се сумња да постоји 

дискриминација, али када она није препознатљива на први поглед. Тродневној обуци 

присуствовали су представници и представнице 16 организација цивилног друштва, са 

територије Републике Србије, које се баве заштитом људских права. Кроз програм 

обуке ојачани су капацитети ових организација за препознавање случајева 

дискриминације и спровођење ситуационог тестирања. 

У трећем кварталу 2018. године, Повереник за заштиту равноправности учествовао је у 

програму „Подршка ЕУ инклузији Рома – оснаживање локалних заједница за инклузију 

Рома“, који спроводи Стална конференција градова и општина. Програм обука о 

заштити људских и мањинских права и примени антидискриминационих прописа, 

намењен је првенствено представницима локалних самоуправа и организацијама 

цивилног друштва, а има за циљ допринос остваривању успешног спровођења мера 

заштите људских и мањинских права, као и подизање свести скроз размену 

информација, знања, научених лекција и примера добре праксе о политикама и мерама 

инклузије на локалном нивоу. На обукама одржаним у Новом Саду и Крагујевцу 

                                                      
25 „Службени гласник РС”, бр. 120/04, 57/07, 104/09 и 36/10 
26 „Службени гласник РС”, бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 – Одлука УС и 107/12 
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представљени су улога и надлежности Повереника, као и поступак заштите од 

дискриминације пред Повереником.  

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић учествовала је на 

конференцији „Срби и Албанци - којим путем даље“, у организацији агенције Танјуг и 

албанске новинске агенције АТА. Повереница Јанковић је о српско-албанским 

односима говорила из угла равноправности и заштите основних људских права. 

Посебно је истакла да две централне државне институције за унапређење 

равноправности у Србији и Албанији – Повереник за заштиту равноправност Републике 

Србије и Повереник за заштиту од дискриминације Републике Албаније, изузетно 

добро сарађују и да су, поред редовних годишњих сусрета, ове године имали и размену 

запослених у циљу размене искустава и јачања капацитета институција за спровођење 

законом поверених надлежности. 

Подсећамо да су сва мишљења и препоруке, као и други акти Повереника доступни 

јавности на интернет страници Повереника, као и у складу са Законом о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја
27

, Законом о заштити података о личности
28

, 

и Правилником Повереника о анонимизацији података.  

  

Покрајински заштитник грађана – омбудсман је настављајући своју акцију усмерену на 

указивање на значај постојања локалних заштитника грађана у оним јединицама 

локалне самоуправе у којима таква институција још не функционише, започету посетом 

општини Сента 19. марта 2018. године, као и општини Пландиште 22. јуна, те општини 

Врбас 3. јула, искористио за промовисање идеје о установљавању локалног омбудсмана 

на нивоу одређене општине или барем заједничког заштитника који би био надлежан за 

подручје неколико суседних општина. Ова иницијатива је оцењена као добра, јер свака 

заједница настоји да обезбеди што бољи живот грађанима, који поред осталог 

подразумева и стварање једнаких институционалних могућности за заштиту њихових 

права, али највећу потешкоћу при остварењу тог циља засад представља ограниченост 

постојећих финансијских, просторних и људских ресурса. 
 

 

АКТИВНОСТ: 2.2. Подизање свести међу широм јавности, припадницима 

националних мањина и функционерима и запосленима у органима јавне власти 

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

као и правима на афирмативне мере где су оне неопходне.   

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Канцеларија за људска и мањинска права 

 Министарство надлежно за послове државне управе 

 Служба за управљање кадровима 

                                                      
27 „Службени гласник РС”, бр. 120/04, 57/07, 104/09 и 36/10 
28 „Службени гласник РС”, бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 – Одлука УС и 107/12 
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 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.  

3. изградњом дописничке мреже - опремањем и модернизацијом дописничких центара, углавном у 
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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 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.  
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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. 

2017/2 

 

У оквиру ИПА 2013 твининг пројекта Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција за дискриминацију 

Канцеларија за људска и мањинска права организује националну медијску кампању под називом Заједно, ми смо 

Србија. Циљ кампање је промовисање поштовања права на различитост и подизање свести међу широм јавности о 

постојању националних мањина. 

Кампања се састоји од видео-спота који ће бити емитован на националној телевизији и друштвеним мрежама, радио-

спота и билборда који ће бити постављени у Суботици, Новом Пазару, Ниш и Нови Сад. 

У оквиру Програма општег континуираног стручног усавршавања државних службеника, у програмској области 

Заштита људских права и тајности података, 24. марта 2017. године реализована је једнодневна обука Права 

припадника националних мањина. Друга обука Права припадника националних мањина планирана је за трећи и 

четврти квартал 2017. године.  

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. Специјална емисија посвећена 

националним мањинама Грађанин, наставља са емитовањем  (Први програм РТС-а, уторак 14.00 сати и реприза 

суботом, Други програм у 11.30), као и емисија на ромском језику на Радио Београду. Емисија Култура и традиција 

Рома,  на ромском језику,  реемитује се недељом на Другом програму. 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 овај начин РТС доприноси подизању свести јавности о правима 

припадника нациналних мањина и уважавању културних и језичких различитости. 

Представници Националног савета македонске националне мањине заједно са замеником републичког Омбудсмана 

учествовали су на округлом столу који је организовало тело за људска и мањинска права општине Врачар. 

Савез јеврејских општина известио је о редовном информисању припадника јеврејске националне мањине путем 

састанака, предавања и прилога на страницама „Јеврејског прегледа“.   

Национални савет русинске националне мањине један је од потписника Протокола о разумевању, сарадњи и 

узајамној подршци у развијању интеркултуралног дијалога међу младима у АП Војводини, који су у априлу месецу 

потписали представници русинске, словачке, румунске и српске заједнице и поједине локалне самоуправе, школе и 

установе, а који за циљ има подизање свести о националним мањинама и међусобно боље упознавање. 

2017/3 

Током ИПА 2013 твининг пројекта „Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција дискриминације“, који 

се спроводио у Канцеларији за људска и мањинска права, у оквиру пројектне активности 1.2, осмишљен је и креиран 

тзв. „E-learning tool“, инструмент за електронско учење намењен јединицама локалне самоуправе и националним 

саветима националних мањина.  

 

„E-learning tool“ је алат који се састоје од 3 модула који чине: основе Закона о дискриминацији, поступање са 

жалбама и спречавање дискриминације, а за циљ има подизање свести о дискриминацији, пружање подршке 

разумијевању и идентификацији дискриминације, и унапређење знања о механизмима за решавање дискриминације.  

  



  

56 

 

„E-learning tool“замишљен је као платформа на интернет страници која ће садржати едукативне видео презентације 

и квиз знања. 

У периоду од јула до септембра 2017. интензивно се радило на усавршавању ове платформе која би у наредном 

периоду требло да буде и на званичној страници nultatolerancija.ljudskaprava.gov.rs, спремна за употребу.  

 

У оквиру истог пројекта реализована је и кампања "Заједно, ми смо Србија" која за циљ има јачање свести шире 

јавности о Србији као држави и друштву богатом различитостима, културним и језичким, националним мањинама, 

као и поруком о важности очувања и неговања те разноликости.  

 

Кампања се састоји од видео спота који се емитује на јавном сервису (РТС) и друштвеним мрежама, радио спота и 

билборда који су били постављени у градовима: Новом Саду, Суботици, Нишу и Новом Пазару. Кампања ће трајати 

до 10. децембра 2017. године, када се обележава Међународни дан људских права, који ће бити посвећен 

националним мањинама. 

 

Служба за управљање кадровима истиче да је друга обука „Права припадника националних мањина“ планирана за 

четврти квартал 2017. године.  

 

Национални савет буњевачке националне мањине донео је одлуку о упућивању јавног позива Хрватском 

националном вијећу за успостављање комуникације и дијалога о свим елементима који су до сада оптерећивали 

односе измећу хрватске и буњевачке националне мањине у Републици Србији. Исти позив прослеђен је и 

Канцеларији за људска и мањинска права, Министарству државне управе и локалне самоуправе, Мисији ОЕБС-а у 

Републици Србији, Генералном конзулату Републике Хрватске у Републици Србији, Суботица, Канцеларији Савета 

Европе у Београду.   

 

Национални савет немачке националне мањине врши континуирану сарадњу са органима јавне власти на свим 

нивоима (локална самоуправа, покрајинска влада, Република) што се тиче подизање свести међу широм јавности и 

информисање јавности о правима националних мањина. Учествује на разним семинарима у овој области нпр. 

Евалуативни састанак о припреми Стратегије превенције и заштите од дискриминације. 

Кроз успостављање наставе на немачком језику у предшколској установи ПУ „Вера Гуцуња“ у Сомбору и 

реализације иницијативе о увођењу билингвалне наставе од предшколског до средњошколског нивоа на територији 

Сомбора, такође и у Суботици, где постоји већ десет година, ове активности и напори биће још видљивији.   

 

Национални савет украјинске националне мањине истиче да су током маја у Новом Саду одржани „Дани Украјине“, 

манифестација која је трајала осам дана, где су грађани имали прилику да се боље упознају са украјинском културом 

кроз трибине, округле столове, изложбе и пројекције украјинских филмова. На манифестацији су, поред стваралаца 

из Украјине, учествовали и представници свих КУД-ова из Србије у којима се негује украјинска култура.  

 

Јавна медијска установа – Радио-телевизија Војводине наводи да на мађарском, словачком, румунском, русинском, 

хрватском и ромском постоје редовне дневне информативне емисије (вести). Такође, на РТВ Другом и Трећем 

програму радија, на мађарском, словачком, румунском, русинском, украјинском и ромском језику, емитују се 

информативне емисије (вести).  

 

2017/4 

Канцеларија за људска и мањинска права организовала је, поводом 10. децембра - Међународног дана људских 

права, други сајам под називом „Сложни мозаик Србије“, посвећен националним мањинама које живе у Републици 

Србији. Сајам је организован у сарадњи са националним саветом ашкалијске, бугарске, буњевачке, влашке, грчке, 

мађарске, македонске, немачке, ромске, румунске, русинске, словачке, словеначке, украјинске, хрватске, црногорске 

и чешке  националне мањине. Поред националних савета националих мањина, учешће су узеле и организације 

цивилног друштва. Представници националних савета представили су богату културну баштину, а у оквиру 

културно-уметничког програма наступала су бројна културно-уметничка друштва са традиционалним играма и 

песмама.  

 

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

цивилног друштва, као и представници медија, уз многобројне грађане који су обилазили штандове. 

Овај догађај био је употпуњен наставком кампање која је започета у оквиру ИПА 2013 твининг пројекта „Подршка 

унапређењу људских права и нулта толеранција за дискриминацију“, емитовањем рекламног спота, приказивањем 
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билборда и емитовањем радио-спота који су сви продукт кампање за подизање свести о правима националних 

мањина. 

 

Интернет платформа „E-learning tool“ је замишљена за едукацију и обучавања шире популације о људским правима 

уопште, о дискриминацији у Републици Србији, случајевима дискриминације, као и борби против дискриминације. 

Осмишљена је као забаван и лако доступан вид учења. Може јој се приступити на интернет страници 

http://nultatolerancija.ljudskaprava.gov.rs/. 

 

У складу са Планом и програмом обука за 2017. годину, Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи 

да је 22. новембра 2017. године, одржана друга у низу обука у 2017. години у оквиру области „Заштита људских 

права и тајности података“, а тема обуке је упознавање полазника са правима припадника националних мањина.  

 

Служба за управљање кадровима наводи да је друга по реду обука „Права припадника националних мањина“ 

одржана 22. новембра 2017. године, којој је присуствовало осморо државних службеника.  

 

Национални савет македонске националне мањине наводи да се припадник македонске националне мањине запослен 

у органу јавне власти обратио националном савету, изражавајући сумњу да су му угрожена права због 

дискриминације по националној основи. Национални савет се обратио Заштитнику грађана, од кога је добио 

упутства како да даље поступи по овом случају. Национални савет македонске националне мањине сматра да 

организовање семинара доприноси подизању свести припадника националних мањина о својим правима.     

 

Национални савет хрватске националне мањине наводи да негативни натписи у медијима о Републици Хрватској 

имају импликације на хрватску заједницу у Републици Србији. Од 2016. године, Одбор за праћење повреде 

мањинских права Хрватског националног савета побројао 311 негативних медијских натписа о Хрватима и 

Хрватској у медијима.   

 

Национални савет немачке националне мањине у сарадњи са фондацијом „Немачка фондација – Deutsche Stiftung“ 

организује разне састанке, којима је циљ проширење знања о овој теми међу функционерима јавне власти.  

 
2018/1 

 

У оквиру програма ИПА 2016 ЕУ подршка инклузији Рома - Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома, који 

спроводи Стална конференција градова и општина обезбеђена је подршка Канцеларији за људска и мањинска права 

као једном од корисника програма. Активности су биле усмерене ка промоцији права националних мањина путем 

серијала „Од злата јабука“, који је емитован на РТС. 

 

Канцеларија за људска и мањинска права и Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са 

градом Београдом, организовали су 2. марта 2018. године округли сто под називом „Београдски сложни мозаик“ 

посвећен правима и положају националних мањина. 

 

У складу са Планом и програмом обука за 2018. годину, Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи 

да је планирана је за 30. април 2018. године, прва у низу обука у 2018. години у оквиру области „Заштита људских 

права и тајности података“, а тема обуке је упознавање полазника са правима припадника националних мањина.  

  

Дана 27.10.2017. године ступио је снагу Закон о Националној академији за јавну управу (Сл. гласник РС, бр. 94/2017)  

којим је почела да ради према положају и делокругу који је утврђен овим Законом.  

 

Служба за управљање кадровима наставила је да ради према положају и делокругу који је утврђен овим Законом. 

 

Национална академија преузела је од Службе за управљање кадровима запослена лица, као и права, обавезе, 

предмете, опрему средства за рад и архиву за вршење надлежности у области стручног усавршавања, дана 

23.02.2018. године. 

 

Према планираним активностима Службе за управљање кадровима/Националне академије за јавну управу, у 

извештајном периоду није било планирано спровођење обуке „Права припадника националних мањина“. 

 

Трећа по реду обука „Права припадника националних мањина“ планирана је за други квартал 2018. године.  

 

http://nultatolerancija.ljudskaprava.gov.rs/
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РТС, 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. Специјалну емисију посвећену нациналним 

мањинама, Грађанин, наставља да емитује (Први програм РТС-а, уторак 13,30 и реприза суботом, Други програм, 

11,30) као и емисију на ромском језику на Радио Београду. Емисију Култура и традиција Рома, на ромском језику, 

реемитујемо недељом на другом програму РТС. О животу, правима и проблемима припадника мањинских заједница 

у Србији извештавамо и кроз емисије Дневник, Ово је Србија, Београдски програм, али и другим емисијама на првом 

и другом програму Јавног медијског сервиса. (Тако стоје ствари, Око, Београдска хроника, Квадратура круга, 

Жикина шареница, Kухиња мога краја, Од злата јабука...) На тај начин РТС доприноси подизању свести јавности о 

правима припадника нациналних мањина и уважавању културних и језичких различитости. 

 

ЈМУ – РТВ је од самог оснивања конципиран као вишејезични медиј: 

а) 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, црногорском, албанском, бугарском, немачком, чешком и руском; два 

телевизијска канала од којих је 2. програм намењен за емитовање „сендвич“ програма на 10 мањинских језика и на 

српском; као и веб страницом која је доступна на 6 језика, са плановима да даље повећање језичке понуде),  

 

б) програмском политиком чија су основна опредељења, дефинисана у Стратегији развоја РТВ:   

 Пошто је специфичност АП Војводине вишенационална и мултикултурална структура, која као њена 

традиција и тековина представља 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 

још не емитује програм. Српски језик је у овом мултијезичком окружењу не само језик већинског народа, 

већ и језик споразумевања припадника бројних националних мањина. 

 

 Програми националних мањина остварују се уз поштовање обавеза према Закону о радиодифузији и у 

сарадњи са националним саветима, 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. 

 

 На мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском и ромском постоје редовне дневне 

информативне емисије (вести), које се на телевизији не потписују (не титлују), па су стога актуелне и баве 

се свим релевантним догађајима у свету и земљи. Такође, на РТВ Другом и Трећем програму радија, на 

мађарском, словачком, румунском, русинском, украјинском и ромском језику, емитују се информативне 

емисије (вести).  

 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 се 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; 

 

в) 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; и  

 

г) 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; 

На овај начин се шири свест о  постојању националних мањина у земљи, њиховим правима као и правима на 

афирмативне мере где су оне неопходне. 

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 о култури, школству, спорту, верским садржајима 

као и забавним  емисијама и серијалима. 

Нпр. телевизијска емисија „Палета“ која је избор садржаја из емисија редакција Другог програма ТВ (укупно на 10 

језика), а са титловима на српском, затим нова емисија „Пулс младих“ – заједничка омладинска емисија Другог 
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програма ТВ (на 7 језика) која се емитује са титловима на српском, хрватском, мађарском, русинском, румунском, 

ромском и словачком језику (тј. постоје верзије са титловима  на сваком од ових језика). 

 

Национални савет мађарске националне мањине је био домаћи носилац пројекта Владе Мађарске око потпуне 

унутрашње реконструкције Суботичке синагоге. Суботичка синагога је једна од најлепших споменика 

грађевинарства мађарске сецесије, које је Србија 1975. године прогласила заштићеним, а 1990. године истакнутим 

спомеником културе, и коју је стручна комисија УНЕСКА 1989. године предложила у ред споменика светске 

културне баштине, и коју је пан-европска непрофитна организација Europa Nostra пре само неколико година 

уврстила у седам најугроженијих јеврејских молитвених домова света. Национални савет мађарске националне 

мањине је 2012. године ово здање прогласио спомеником културе од посебног значаја за Мађаре Војводине. 

Рестаурирани споменик су током посматраног квартала свечано отворили председници двеју држава.   

 

Национални савет ромске националне мањине наводи да је време посвећено подизању свести о правима ромске 

националне мањине, уопште или у оквиру централних емисија на српском језику на задовољавајућем нивоу само на 

територији АП Војводине, док је на територији централне Србије, јако мали број минута посвећен овој теми.  Такође 

наводе да је врло низак ниво спроведених анкета, као и број обука одржаних за функционере и запослене у органима 

власти на свим нивоима.   

 

Национални савет немачке националне мањине редовно и активно учествује на разним састанцима везано за ову 

тему. Такође, стечено искуство примењује у раду и дели са другима из ове области.  

 

2018/2  

 

Реализација циљева у оквиру Пројекта „Јачање заштите националних мањина у Србији“  као дела Хоризонталног 

програма сарадње за Западни Балкан и Турску (ТАПА), биће подржана и кроз активности везане за промоцију права 

националних мањина, наводи Канцеларија за људска и мањинска права. 

  

Према поменутом Закону о националној академији за јавну управу, као и према Закону о изменама и допунама 

закона о државним службеницима, који је 27.10.2017. ступио је на снагу ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005, 81/2005 - 

испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014 и 94/2017), надлежност Службе за 

управљање кадровима у погледу стручног усавршвања је пренета на Националну академију. Стога, након 

преузимања запослених лица, као и права, обавеза, предмета, опреме, средстава за рад и архиве за вршење 

надлежности у области стручног усавршавања у првом кварталу 2018. године од стране Националне академије, 

Служба није спроводила активности из Акционог плана у другом кварталу 2018. године, и убудуће их неће 

спроводити.  

  

Реализована је планирана обука 30. априла 2018. године за област „Заштита људских права и тајности података“, а 

тема обуке је упознавање полазника – државних службеника са правима припадника националних мањина, наводи 

Министарство државне управе и локалне самоуправе.  

  

Савез јеврејских општина известио је о редовном информисању припадника јеврејске националне мањине путем 

састанака, предавања и прилога на страницама „Јеврејског прегледа“. У последње време, сагласно околностима, 

повремено објављују и Информативни додатак основном издању. 

 

Национални савет мађарске националне мањине је 23. маја 2018. године имао састанак са министром државне управе 

и локалне самоуправе у свом седишту. Министар Ружић се у склопу своје посете Суботици састао са 

представницима националних савета мађарске, хрватске, буњевачке, немачке националне мањине и Савезом 

јеврејских општина Србије са којима је разговарао о условима за остваривање права националних мањина у Србији и 

Суботици, о процесу измена и допуна Закона о националним саветима националних мањина, и предстојећим 

изборима за националне савете националних мањина. Састанак су пренели сви значајни домаћи медији, што 

доприноси информисању шире јавности о правима националних мањина. 

 

Национални савет мађарске националне мањине је учествовао на презентацији Министарства државне управе и 

локалне самоуправе о новој апликацији којом се обрађује посебни бирачки списак. На састанку је осим презентације 

апликације, представљен извештај о одржаним обукама лица овлашћених за руковање посебним бирачким списком у 

јединицама локалне самоуправе, као и премијерно представљен  информативни филм којим се подстичу грађани 

припадници националних мањина да искористе своје бирачко право и упишу се у посебан бирачки списак своје 

мањине. 
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Национални савет грчке националне мањине мишљења је да је нефинансирање рада Националног савета последица 

односа Канцеларије за људска и мањинска права према овом Националном савету, а не резултат финансијске 

недисциплине у раду савета. Због чињенице да се из буџета Републике Србије не достављају средства због блокаде 

рачуна националног савета грчке националне мањине, савет је мишљења да не може да функционише, у областима 

која су дефинисана по Закону о националним саветима националних мањина, јер му од 2014. године нису пренета 

средства. Грчки национални савет мишљења је да само обезбеђивањем преноса средстава за период 2014. до 2018. 

године и њиховим дозначавањем Националном савету, савет може да несметано функционише. 

 

Национални савет буњевачке националне мањине и даље инсистира на одређивању Скупштине АПВ по питању 

декрета из 1945. године, о забрани изјашњавања Буњеваца. Национални савет сматра да је за доношење овакве 

одлуке потребна подршка шире друштвене заједнице и свих државних, покрајинских и локалних институција које 

брину о равноправности свих грађана Републике Србије.   

 

Национални савет немачке националне мањине у сарадњи са фондацијом „Немачка фондација – Deutsche Stiftung“ 

континуирано спроводи разне активности у области ове теме. У току је организација манифестације, Промоција 

немачког романтизма као и Промоција немачких културних обичаја, где је  један од главних циљева подизање свести 

међу широм јавности, припадницима националних мањина и функционерима и запосленима у органима јавне власти 

о постојању националних мањина у земљи, њиховим правима, као и правима на афирмативне мере.  

 

2018/3 

 

У јулу 2018. године уз подршку Канцеларије за људска и мањинска права одржана је 

манифестација „West Etnology Fest“ посвећена промоцији нематеријалног културног 

наслеђа и културног богатства којим Србија као мултикултурална држава располаже. 

Током три дана фестивала, кроз разноврсне форме изражавања: модне ревије народних 

ношњи и костима националних мањина које живе у Србији, изложбе, рукотворине, 

документарне филмове, радионице и предавања уважених предавача, представљен је 

значај и важност инспирације нематеријалним културним наслеђем, као и њено 

континуирано присуство у савременом друштву кроз модерну уметност и нове 

генерације. 

 

Канцеларија за људска и мањинска права учествовала је у спровођењу обука о  

људским и мањинским правима, које су одржане 18. и 19. септембра у Крагујевцу и 27. 

и 28. септембра 2018. године у Ужицу, у организацији Сталне конференције градова и 

општина, у оквиру Програма „ПОДРШКА ЕУ ИНКЛУЗИЈИ РОМА - Оснаживање 

локалних заједница за инклузију Рома“, који финансира Европска унија кроз ИПА 2016. 

 

Обуке су намењене представницима локалних самоуправа и организацијама цивилног 

друштва, а имају за циљ допринос остваривању успешног спровођења мера заштите 

људских и мањинских права и антидискриминације, као и подизање свести кроз 

размену информација, знања, научених лекција и примера добре праксе о политикама и 

мерама инклузије на локалном нивоу.  

Национална академија за јавну управу наводи да у оквиру примене усвојеног Програма 

општег континураног стручног усавршавања државних службеника, у програмској 

области Заштита људских права и тајности података, предвиђена је обука ,,Права 

припадника националних мањина“ чија реализација је планирана континуирано током 

2018 године.  
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Предметну обуку реализује предавач именован од стране Министарства државне 

управе и локалне самоуправе који је успешно завршио Тренинг тренера (ТоТ) – развој 

вештина презентације и комуникације. 

Прва једнодневна обука ,,Права припадника националних мањина“ у организацији 

Националне академије за јавну управу одржана је 30. априла 2018. године. Истој је 

присуствовало је седам државних службеника. 

Друга предметна обука у истој организацији одржана је 21. септембра 2018. године 

којој је присуствовало шест државних службеника. 

Укупан број полазника обуке ,,Права припадника националних мањина“ у другом и 

трећем кварталу 2018. је тринаест. 

 

Министарства државне управе и локалне самоуправе наводи да је у  складу са Планом и 

програмом обука за 2018. годину, 21. септембра 2018. године, одржана друга у низу 

обука у 2018. години у оквиру области „Заштита људских права и тајности података“, а 

тема обуке је упознавање полазника са правима припадника националних мањина.   

 

РТС, 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.  У новој програмској шеми, од јесени, РТС ће редовно 

емитовати "Лајмет" - вести на албанском језику, које ћемо правити у 

копродукцији са приватном продукцијом која је прошла на конкурсу јавног 

сервиса. То је модел по коме ћемо покушати да реализујемо и вести на другим 

мањинским језицима - ромском, румунском и бугарском. Специјалну емисију 

посвећену националним мањинама, Грађанин, наставља да емитује, као и емисију 

на ромском језику на Радио Београду. Емисију Култура и традиција Рома,  на 

ромском језику,  реемитујемо недељом на другом програму РТС. О животу, 

правима и проблемима припадника мањинских заједница у Србији извештавамо и 

кроз емисије Дневник, Ово је Србија, Београдски програм, али и другим 

емисијама на првом и другом програму Јавног медијског сервиса. (Тако стоје 

ствари, Око, Београдска хроника, Квадратура круга, Шареница, Kухиња мога 

краја, Од злата јабука...). На тај начин РТС доприноси подизању свести 

јавности о правима припадника нациналних мањина и уважавању културних и 

језичких различитости. 

 

Национални савет буњевачке националне мањине континуирано ради на подизању 

свести националне мањине, како кроз мањинске медије, тако и кроз учешће и сарадњу 

са осталима у земљи и иностранству  - путем учествовања на научним скуповима, 

интервјуа у већинским медијима, разговорима и дебатама у оквиру заједнице и 

гостовањима у Новом Саду, Београду. 
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Национални савет грчке националне мањине наводи да им за првих девет месеци у 

2018. години нису дозначена буџетска средства по решењу Канцеларије за људска и 

мањинска права. Како је рачун Националног савета грчке националне мањине у 

константној блокади од септембра 2016. године, Канцеларија није вршила дотације 

током 2018. године. 

 

Национални савет мађарске националне мањине је 2018. године први пут организовао 

самостално – а не као што је то био дугогодишњи обичај путем удружења или 

институција – прославу националног празника Мађара у Војводини, дан Светог 

Иштвана државотворца, 20. август. На прослави су били присутни бројни покрајински 

званичници, као и председници већине националних савета националних мањина. 

Програм који је био на мађарском језику, а који је титлован у целости на српски језик је 

успео да прикаже не само културну посебност мађарске заједнице у Војводини, већ и на 

овај начин приближи народе ових простора. 

  

 

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

мрежама. 

- веза са мером 3.2.3. Акционог плана за антидискриминацију 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Регулаторно тело за електронске медије 

 Удружење новинара 

 Савет за штампу 

ИЗВЕШТАЈ: 
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. 

2017/2 

Удружење новинара Србије (УНС) путем сајта www.uns.org.rs информише стручну и ширу јавност о најважнијим 

питањима у медијској области, а путем сајта www.komsijskenovosti.rs о свим питањима битним за националне 

мањине, укључујући и област информисања. 

Основни циљеви УНС-а су унапређење српског новинарства, одбрана слободе мисли и изражавања, заштита 

новинара и интереса професије и јачање новинарске солидарности, као и помоћ угроженим колегама. УНС се 

придржава, а када је то потребно, упозорава и новинаре и медије да се придржавају Кодекса новинара Србије. У вези 

http://www.uns.org.rs/
http://www.komsijskenovosti.rs/
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са Акционим планом и тачком 2. Забрана дискриминације, у Кодексу је истакнуто, посебно у оквиру поглавља IV 

Новинарска пажња “да новинар мора бити свестан опасности од дискриминације коју могу да шире медији и 

учиниће све да избегне дискриминацију засновану, између осталог, на раси, полу, старости, сексуалном опредељењу, 

језику, вери, политичком и другом мишљењу, националном или друштвеном пореклу“. 

У својим редовним активностима, УНС се придржава смерница из Кодекса новинара Србије, а у вестима и 

саопштењима јавно реагује када су у медијима прекршени професионални стандарди. 

Претходних година Удружење новинара Србије организовало је и радионице на тему извештавања, утицаја медија на 

стварање предрасуда о мањинама, проблему адекватног образовања новинара мањинских медија и новинара који 

пишу о мањинама, етици на интернету и друштвеним мрежама. 

Удружење је у току 2016. године континуирано пратило и извештавало о вишејезичним медијима после 

приватизације, односно о утицају медијске реформе на положај, медијски садржај и одрживост вишејезичних медија. 

Све информације су објављиване на сајтовима www.uns.org.rs и www.komsijskenovosti.rs.  

Циљ је био да се утврди стање у вишејезичним медијима после приватизације, број, врсте садржаја, дужина 

програма, број запослених и начин финансирања. Праћено је пројектно суфинансирање и процес приватизације до 

окончања поступка. Истраживано је како раде вишејезични медији приватизовани 2015. године. А само истраживање 

било је спроведено у периоду 1. јули - 31. децембар 2016. године.  

Резултати су показали да је, након приватизације, 21 од 28 анкетираних вишејезичних медија наставило да 

производи садржаје на језицима националних мањина у истом обиму, да су два медија повећала број ових садржаја, 

три смањила, док су два потпуно укинула извештавање на мањинским језицима. 

Број запослених није промењен у девет од 28 анкетираних вишејезичних медија, смањен је у 15 медија, док је у 

четири повећан број радника. Од 43 вишејезична медија који су 2015. године били у процесу приватизације, програм 

емитује 29, док је 14 угашено.  

У 2015, години приватизације, 12 вишејезичних медија је угашено, продато је 19, а шансу за опстанак преносом 

капитала на запослене добило је 12 медија. Од овог броја, у 2016. години накнадно су угашена још два – Центар за 

информисање Нови Кнежевац, који је био продат и РТВ Бачка Паланка, претходно приватизована преносом 

капитала на запослене.  

У анализи, од 29 мањинских медија који су након приватизације наставили са радом, посматрано је 28. РТВ Панчево 

једини је вишејезични медиј који није доставио податке. 

Према подацима добијеним од локалних самоуправа, највише новца за пројекте на језицима националних мањина у 

2016. години доделили су Димитровград (11,2 милиона динара), Ковачица (7,57 милиона динара), Бујановац (6,63 

милиона динара), Суботица (6,35 милиона динара) и Нови Сад (шест милиона динара). 

У 2017. години Удружења новинара Србије истраживаће и извештавати о образовању на језицима националних 

мањина у основним и средњим школама. 

2017/3 

Удружење новинара Србије је почело да реализује пројекат о образовању на језицима националних мањина. У току 

је анкетирање у школама у којима се настава одвија на језицима националних мањина или се изучава предмет 

Матерњи језик са елементима националне културе. Будући да је ово важна тема, а да јој се, барем у медијима на 

српском језику, ретко посвећује пажња, циљ је да се допринесе бољој информисаности јавности о образовању на 

језицима националних мањина. УНС годинама реализује пројекте и истраживања, успешно сарађујући са државним 

институцијама, домаћим и иностраним партнерима. Заједно са УНИЦЕФ-ом рађено је истраживање у основним 

школама „Дечији телевизијски програм у Србији“ 2014. године. Истраживање о образовању на језицима 

националних мањина које се спроводи у неколико одабраних школа помоћи ће да се утврди да ли су деца задовољна 

образовањем, шта су предности, а шта недостаци, а стећи ће се увид и у то да ли се деца која уче језике других 

националних мањина боље сналазе у мултиетничком окружењу и да ли им се повећавају шансе за студирање и 

запослење. У истраживање су укључени и родитељи и наставници. Резултати пројекта биће видљиви у јануару 2018. 

године. Пројекат је подржало Министарство културе и информисања.  
 

2017/4 

http://www.uns.org.rs/
http://www.komsijskenovosti.rs/
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Удружење новинара Србије наводи истраживање сајта Комшијских новости www.komsijskenovosti.rs у школама у 

којима се изводи настава на језицима националних мањина или се изучава предмет Матерњи језик са елементима 

националне културе, о томе шта ученици, наставници и родитељи мисле о образовању на језицима националних 

мањина.   

 

У септембру, октобру и новембру 2017. године, ученици, родитељи и наставници пет основних и шест средњих 

школа у Србији одговарали су на упитнике Комшијских новости. У анкети је учествовало 1.078 особа, од чега je 562 

ученика. 

 

Од 388 испитаних ученика који се образују на неком од језика националних мањина у Србији (румунски, албански, 

словачки, мађарски, хрватски, бугарски, и русински) 300, односно 77% ученика је задовољно, 21% ученика 

делимично задовољно, а око 2% није задовољно образовањем на језицима мањина, показало је истраживање. Више 

од трећине ученика, родитеља и наставника као главне предности образовања на језицима мањина виде лакше 

запошљавање због познавања више језика и више могућности за даље школовање, док исто толико ученика и 

родитеља, као и половина наставника сматра да највећи проблем у образовању на језицима националних мањина 

представљају уџбеници неодговарајућег квалитета или непреведени уџбеници. 

 

Истраживање је показало и да више од трећине родитеља сматра да је једна од важних предности образовања на 

језицима националних мањина упознавање обичаја, културе и вредности и одржавање веза са својим сународницима. 

 

Разумевање различитих култура и људи као предност види око половина испитаних наставника. Наставници као 

предност још издвајају и лакши живот и рад у другој земљи. 

 

Осим уџбеника неодговарајућег квалитета или непреведених уџбеника, наставници (више од 30%) су као проблем 

издвојили и ограничен број школа на којима се настава изводи на неком од језика мањина, недовољан број 

наставника који могу да предају на језицима мањина. 

 

Око 30% испитаних ученика припадника националних мањина слуша наставу на српском језику. Од оних ученика 

који ће, како су навели, наставити школовање, 79% планира да га настави на српском језику. 

 

Наставу на језицима националних мањина слуша 70% анкетираних ученика. Од ученика који настављају даље 

школовање, скоро 80% је рекло да ће и убудуће похађати наставу на језицима мањина. 

 

Половина испитаних ученика заинтересована је да учи језик неке друге мањине. Од 262, односно 46,6% ученика, 

који су одговарали на питање да ли би дали препоруку другим ученицима да уче језик неке мањине, то би урадило 

75% ученика. 

 

Око 70%  родитеља препоручило би пријатељима да децу образују на језику мањина, као и 83% наставника. 

 

Ставови ученика, родитеља и наставника о образовању на језицима националних мањина у великој мери се 

поклапају. Све три групе испитаника сматрају да образовање на језицима мањина пружа значајне предности, па би 

на основу тих предности и препоручили другим ученицима да уче језик неке националне мањине.  

 

По њиховом мишљењу, да би квалитет образовања (којим је скоро 80% ученика задовољно, а 20% делимично) био 

још бољи потребно је да се обезбеде одговарајући уџбеници, посебно у средњошколском образовању. 

 

 

Циљ истраживања Комшијских новости био је да се утврди постоје ли проблеми у извођењу наставе и како их 

решити, да ли је по њиховом мишљењу образовање на језицима националних мањина одговарајуће, као и које 

предности овакво образовање пружа. 

 

Подршку за реализацију овог пројекта дало је Министарство културе и информисања Републике Србије. Ставови 

изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.  

 

2018/1 

 

Стање непромењено.  

http://www.komsijskenovosti.rs/
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УНС - Комшијске новости припрема истраживање о медијским слободама у медијима који извештавају на језицима 

националних мањина, које ће бити реализовано до краја 2018. године. УНС ће испитивати ставове и мишљења о 

медијским слободама и контроли у медијима који информишу на језицима националних мањина. У анонимној 

анкети испитаће се да ли и у којој мери постоје утицаји на уређивачку политику, цензуру и аутоцензуру, узрочно-

последичне везе економског положаја мањинских медија и слободе информисања. Кроз интервјуе са уредницима, 

новинарима и власницима медија који производе садржаје на језицима националних мањина, представнике 

националних савета, како би се сагледали најчешћи проблеми с којима се суочавају новинари када је у питању 

слобода извештавања и информисања. 

 

2018/3 

 

У циљу промовисања регионалне сарадње на пољу борбе против говора мржње и 

заштите малолетника од потенцијално неприкладних и штетних медијских садржаја, 

Савет Регулаторног тела за електронске медије је објавио публикацију под називом 

„Медијска регулаторна тела и говор мржње“. Ова публикација је припремљена у 

оквиру заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Јачање правосудне 

експертизе о слободи изражавања и медија у Југоисточној Европи (ЈУФРЕX) и 

обухвата случајеве говора мржње и увредљивог језика у Републици Србији и земљама у 

региону (Албанији, Босни и Херцеговини, Хрватској, Македонији, Црној Гори и 

Косову*). http://rem.rs/uploads/files/Baners/Hate%20speech%20-%20Srpski.pdf  

 

 

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 
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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. 

Остали национални савети који су доставили своје прилоге о активностима у I кварталу 2017. године нису покретали 

поступке. 

2017/2 

Нема података. 

2017/3 

Представници националног савета хрватске националне мањине су интервенисали у случају припадника хрватске 

заједнице који је више пута полицији пријављивао узнемиравање на националној основи, али је изостала адекватна 

реакција надлежних органа. Припадници ХНВ-а су обавили разговор у полицијској станици у Шиду и том приликом 

апеловали на надлежне органе да адекватније реагују када је у питању дискриминација хрватске мањине. Хрватско 

национално вијеће је у наведеном случају захтевало да се дело окарактерише као етнички мотивисано већ приликом 

увиђаја, што полиција често не жели учинити. 

 

2017/4 

Савез јеврејских општина известио је да није било покретања судских посупака због говора мржње. 

 

Национални савет хрватске националне мањине наводи да нису предузимали конкретније активности у овом 

извештајном периоду, али и да се одржава континуирана комуникација са особама које су националном савету 

пријавиле говор мржње, као и праћење постојећих поступака пред српским судовима. 

 
2018/1 

 

Савез јеврејских општина известио је да није било покретања судских посупака због говора мржње.  

 

Национални савет ромске националне мањине наводи да је у протеклом периоду покренуо неколико поступака 

заштите од говора мржње, што преко канцеларије Поверенице за заштиту равноправности, што преко канцеларије 

Заштитника грађана. 

 
2018/2 

 

Стање непромењено.  

 

2018/3 
 

Национални савет немачке националне мањине пружа информације својим 

припадницима о надлежним органима којима могу да се обрате уколико постану жртва 

говора мржње.  

 

Национални савет хрватске националне мањине наводи да нису предузимали 

конкретније активности у овом извештајном периоду, али и да се одржава 

континуирана комуникација са особама које су националном савету пријавиле говор 

мржње, као и праћење постојећих поступака пред српским судовима.  
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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. 

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 
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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:  

 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);  
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 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.  

2017/2 

 

У оквиру Програма стручног усавршавања полицијских службеника Министарства унутрашњих послова, у II 

кварталу 2017. године, реализовани су семинари који су за тему имали дискриминацију, а којима су присуствовали 

полицијски службеници, и то: појам, препознавање и реаговање на појавне облике дискриминације (115 службеника); 

комисија за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре (2166); рад полиције са 

маргинализованим, мањинским и социјално рањивим групама (1.758); поступање полиције у складу са Посебним 

протоколом о поступању полиције у случајевима насиља над женама у породици и у партнерским односима (3.027); 

Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица (3.826); законске 

одредбе које регулишу проблематику трговине људима, илегалне миграције и кријумчарење људима (707). 

На основу одобрења министра 01 број 2814/16-11 од 24. фебруара 2017, на предлог поверенице за заштиту 

равноправности, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова и Мисијом ОЕБС-а у Србији, реализована су 

четири семинара на тему Препознавање и реаговање на дискриминацију, и то: 10. и 11. априла 2017. у Шапцу за 29 

полицијских службеника (Шабац 7, Ваљево 6, Ниш 8 и Сремска Митровица 8), 20. и 21. априла на Златибору за 28 

полицијских службеника (Пријепоље 10, Ужице 10 и Чачак 8), 29. и 30. маја у Врњачкој Бањи за 29 полицијских 

службеника и 18. и 19. маја 2017. године на Сребрном језеру за 29 полицијских службеника. 

У периоду од 20. до 25. марта 2017. године у хотелу Шумарице у Крагујевцу одржан је едукативни семинар, у 

оквиру пројекта Бранитељи људских права, у организацији Полицијске асоцијације Европски полицајци ромске 

националности. Семинар, који је подржао Институт за евроспке послове из Београда, фокусирао се на тему људских 

и мањинских права и механизме њихове заштите. 

У Београду је 10. априла 2017. године одржан осми координациони састанак представника надлежних државних 

органа и организација цивилног друштва у циљу успостављања будућег механизма борбе против злочина из мржње 

у Републици Србији, у организацији Канцеларије за људска и мањинска права и Мисије ОЕБС-а у Србији. 

Представљене су реализоване активности, од којих се већина односи на обуке за правосуђе, које се спроводе у 

сарадњи са Правосудном академијом. Такође, радна група (у саставу: Тамара Мировић, Јасмина Киурски и Милан 

Антонијевић) започела је израду Смерница за гоњење за дела злочин из мржње, које би током јуна месеца требало да 

буде завршен. Планирано је да Смернице буду део радног материјал на будућим семинарима. 

У II кварталу 2017. године нису биле организоване обуке за јавне тужиоце из области злочина из мржње.  

 

2017/3 

У оквиру Програма стручног усавршавања полицијских службеника МУП-а у трећем кварталу 2017. године 

реализовани су семинари на којима су присуствовали полицијски службеници, а који су за тему имали 

дискриминацију, и то: Појам, препознавање и реаговање на појавне облике дискриминације (5.248 службеника); 
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Комисија за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре (1.904);  Рад полиције са 

маргинализованим, мањинским и социјално рањивим групама (1.471); Поступање полиције у складу са Посебним 

протоколом о поступању полиције у случајевима насиља над женама у породици и у партнерским односима (1.436); 

Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица (1.758); Законске 

одредбе које регулишу проблематику трговине људима, илегалне миграције и кријумчарење људима (585). 

 

Представник Републичког јавног тужилаштва учествовао је на Међународној конферецији о злочину из мржње и 

говору мржње, која је одржана 15. септембра  2017. године у Београду, на којој је имао излагање о активностима 

јавног тужилаштва на плану унапређења кривичног гоњења кривичних дела учињених из побуда мржње. У 

извештајном периоду нису организоване обуке за јавне тужиоце из области злочина из мржње. 

 
2017/4 

 

У извештајном периоду нису организоване обуке за јавне тужиоце из области злочина из мржње наводи Републичко 

јавно тужилаштво.  

  

Правосудна академија наводи да је Канцеларија за људска и мањинска права у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а 

организовала 4. и 5. децембра 2017. године у Шапцу девети координациони састанак представника државних органа 

и организација цивилног друштва у циљу успостављања будућег механизма борбе против злочина из мржње у 

Републици Србији. Учесници су били: Републичко тужилиштво, Заменица Републичког јавног тужиоца, 

Министарство правде, Правосудна академија РС, Повереник за заштиту равноправности, Виктимолошко друштво 

РС, МУП, Национална контакт особа за извештавање о злочинима из мржње, НВО Превенција међунационалног 

радикализма Нови Пазар, Београдски центар за људска права, Јуком, НВО Да се зна, НВО Дуга Шабац, НВО 

Друштво Рома Ниш, Јуром Ниш и Мисија ОЕБС-а. Свако од учесника је представио свој рад и допринос у борби 

против злочина из мржње.   

 

Правосудна академија је била учесник осмог координационог састанка представника надлежних државних органа и 

организација цивилног друштва у Београду. 

На састанку су усвојене следеће препоруке: 

- Даља обука судија, тужилаца и полиције у циљу бољег упознавања члана 54а КЗ, нарочито доказивост 

субјективног елемента побуда из мржње, писање диспозитива оптужног акта, уношење овог члана у 

образложење пресуде; 

- Даља кодификација члана 54а КЗ и могућност израде Протокола о поступању државних органа (судова, 

тужилаштва, министарства правде и државне управе, Министарства унутрашњих послова, невладиног 

сектора и Канцеларије за људска и мањинска права) у погледу злочина из мржње; 

- Планира се одржавање семинара за судије тужиоце и полицију;  

- Планира се да Смернице буду дељене као радни материјал на семинарима.  

 

У оквиру Програма стручног усавршавања полицијских службеника МУП-а у четвртом кварталу 2017. године 

реализовани су семинари на којима су присуствовали полицијски службеници, а који су за тему имали 

дискриминацију, и то: Појам, препознавање и реаговање на појавне облике дискриминације (1.069 службеника); 

Комисија за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре (4.532);  Рад полиције са 

маргинализованим, мањинским и социјално рањивим групама (5.127); Поступање полиције у складу са Посебним 

протоколом о поступању полиције у случајевима насиља над женама у породици и у партнерским односима (3.400); 

Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица (4.420); Законске 

одредбе које регулишу проблематику трговине људима, илегалне миграције и кријумчарење људима (999). 

 

Представници Управе криминалистичке полиције присуствовали су координационом састанку у циљу успостављања 

механизама борбе против злочина из мржње у Републици Србији који је одржан дана 4. и 5.12.2017. године у Шапцу, 

у организацији Канцеларије за људска и мањинска права Владе Републике Србије. 

 

 

 

2018/1 

 

Републичко јавно тужилаштво наводи да је током првог квартала 2018. године израђен план и програм обука о 

злочинима из мржње за јавне тужиоце. Обуке ће организовати Републичко јавно тужилаштво, Правосудна академија 
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и Мисија ОЕБС-а у Србији. Два представника Републичког јавног тужилаштва учествоваће у наведеним обукама у 

својству предавача. 

 

У оквиру Програма стручног усавршавања полицијских службеника МУП-а у првом кварталу 2018. године, у оквиру 

редовне (обавезне) наставе на којима су присуствовали полицијски службеници, а који су за тему имали 

дискриминацију, и то: Појам, препознавање и реаговање на појавне облике дискриминације (955 службеника); 

Комисија за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре (1403);  Рад полиције са 

маргинализованим, мањинским и социјално рањивим групама (1788); Поступање полиције у складу са Посебним 

протоколом о поступању полиције у случајевима насиља над женама у породици и у партнерским односима (220). 

 

У периоду од 12. до 17.03.2018. године, у хотелу „Дунав“ у Пожаревцу, одржан је семинар за полицијске службенике 

на тему људских и мањинских права, у организацији Полицијске асоцијације „Европски полицајци ромске 

националности“, а у склопу пројекта „Бранитељи и бранитељке мањинских права“. На наведеном семинару 

учествовала су по два полицијска службеника из полицијских управа у Врању, Зајечару, Лесковцу, Новом Пазару, 

Новом Саду, Крушевцу, Суботици, Ужицу и Шапцу, док су у својству предавача учествовали представник Управе 

полиције у седишту Дирекције полиције и два представника Управе полиције Полицијске управе за град Београд. 

 
2018/2 

 

У оквиру Програма стручног усавршавања полицијских службеника МУП-а у другом кварталу 2018. године, у 

оквиру редовне (обавезне) наставе присуствовали су полицијски службеници који су за тему имали дискриминацију, 

и то: Појам, препознавање и реаговање на појавне облике дискриминације (3881 службеника); Комисија за 

спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре (3466);  Рад полиције са 

маргинализованим, мањинским и социјално рањивим групама (3187); Поступање полиције у складу са Посебним 

протоколом о поступању полиције у случајевима насиља над женама у породици и у партнерским односима (3018). 

 

Правосудна академија наводи да се координациони састанак радне групе за израду Смерница за гоњење за дела 

Злочин из мржње одржава 28. и 29. јуна 2018. године у Вршцу. На састанку ће се договорити око детаља 

организације будућих обука на ову тему и представљања смерница.  

 

Републичко јавно тужилаштво наводи да у извештајном периоду нису организоване обуке за јавне тужиоце из 

области злочина из мржње.  

 

Председник Националног савета немачке националне мањине је 13. априла 2018. године у Новом Саду, присуствовао 

међународној конференцији Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана, где су представник Основног суда у 

Сенти, заменик Јавног тужиоца у Печују Република Мађарска, представник Градске управе Града Суботице, 

руководилац Одељења за преводилачке послове у АПВ, говорили о овој тематици.    

 

2018/3 

 

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

кварталу 2018. године, у оквиру редовне (обавезне) наставе на којима су присуствовали 

полицијски службеници, а који су за тему имали дискриминацију, и то: Појам, 

препознавање и реаговање на појавне облике дискриминације (4476 службеника); 

Комисија за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције 

тортуре (4506);  Рад полиције са маргинализованим, мањинским и социјално рањивим 

групама (4571); Поступање полиције у складу са Посебним протоколом о поступању 

полиције у случајевима насиља над женама у породици и у партнерским односима 

(3858). 

 

Дана 7.8.2018. године одржан је семинар Насиље у породици за 25 запослених у 

Сектору за људске ресурсе, од тога је било присутно 20 особа женског пола.                                                           
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Представници Републичког јавног тужилаштва одржали су дана 24.09.2018. године 

састанак на представницима Правосудне академије и Мисије ОЕБС-а у Србији. Том 

приликом је договорено да се до краја 2018. године, у циљу унапређења истраге и 

кривичног гоњења злочина из мржње, одрже четири обуке за јавне тужиоце, на којима 

ће се презентовати Смернице за кривично гоњење злочина из мржње у Републици 

Србији, као и примери практичног поступања надлежних органа у случајевима злочина 

из мржње. 

 

Председник Националног савета немачке националне мањине је у сталном контакту са 

припадницима немачке националне заједнице, на свим манифестацијама важним за 

немачку мањину приликом одржавања говора истиче важност ове теме. 

 

 

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  

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. 



  

73 

 

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 

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. 
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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 

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 
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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. 

2017/2  

Четврта седница Савета за праћење примене препорука механизама УН за људска права одржана је 30. маја 2017. 

године. Поред чланова Савета, седници су присуствовали представници Заштитника грађана и Повереника за 

заштиту равноправности, међународних организација (OHCHR, UNICEF, ОEBS) и организација цивилног друштва 

(Београдски центар за људска права, Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом МДРИ-С, Центар за 

права детета, Група 484, Аутономни женски центар, Комитет правника за људска права, Amity). 

Члановима Савета представљени су резултати рада и задаци Савета, са освртом на план праћења препорука и статуса 

имплементације, као и обавезе у вези са представљањем извештаја за трећи циклус Универзалног периодичног 

прегледа, кроз који Србија треба да прође почетком наредне године. 

Савет је упознат да је државна делегација, коју је предводила директорка Канцелариjе за људска и мањинска права, 

представила периодичне извештаје комитетима УН, у вези са применом Конвенције о правима детета и применом 

Међународног пакта о грађанским и политичким правима, као и да је Србија након разматрања извештаја добила 

препоруке које треба у наредном периоду да спроведе. 

Препоруке Комитета за права детета (њих 41) и препоруке Комитета за људска права (21) унете су у План 

испуњавања препорука и достављене свим државним органима, а доступне су јавности на интернет страници 

Канцеларије за људска и мањинска права. Такође, држава Србија је поднела Комитету за права особа са 

инвалидитетом извештај о примени препорука 34. и 54. у вези са Иницијалним извештајем о примени Конвенције о 

правима особа са инвалидитетом. 

У II кварталу 2017. године Канцеларија за људска и мањинска права, која пружа стручно-техничку и 

административну подршку за праћење примене препорука механизама УН за људска права, имала је више 

консултативних састанака са организацијама цивилног друштва по питању њиховог укључивања у рад Савета. 

Меморандум о сарадњи са Саветом потписале су следеће организације цивилног друштва: Amity, Комитет правника 

за људска права, Београдски центар за људска права, Центар за права детета, Група 484, Иницијатива за права особа 

са менталним инвалидитетом, Лабрис, Одбор за људска права Ниш. 

У периоду од 23-25. маја 2017. године, у оквиру ИПА 2013 твининг пројекта Подршка унапређењу људских права и 

нулта толеранција за дискриминацију29 одржана је тродневна обука за контакт особе и заменике контакт особа у 

ресорима који имају своје представнике у Владином Савета за праћење примене препорука механизама Уједињених 

нација за људска права. Током радионица предавачи из Канцеларије високог комесара за људска права у Србији, 

Канцеларије за људска и мањинска права и Министарства спољних послова говорили су о припремама Србије за 

предстојећи, трећи циклус Универзалног периодичног прегледа, кроз који наша земља пролази почетком 2018. 

године. Такође, са предавачима из Министарства спољних послова Белгије и Министарства правде Финске 

размењена су искуства у оквиру процеса извештавања, представљене добре праксе, али и изазови у процесу 

извештавња. 

На 72. пленарном састанку 22. марта 2017. године Европска комисија за борбу против расизма и нетолеранције 

Савета Европе (ЕКРИ) усвојила је Извештај о Републици Србији. У оквиру извештаја објављени су и коментари 

                                                      
29

 Твининг пројекат 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. 
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надлежних власти Републике Србије, датих на Нацрт извештаја у оквиру процеса поверљивог дијалога који је вођен 

током мониторинга Србије. Извештај је доступан за јавност од 16. маја 2017. године.  

У односу на своје ставове ЕКРИ је држави Србији упутила 21 препоруку, док две препоруке захтевају приоритетно 

спровођење и над њиховом применом ће ЕКРИ извршити надзор у року од две године. Једна препорука се односи на 

усвојање кодекса понашања од стране Владе и Скупштине а који би забранио употребу говора мржње. Друга 

препорука српским властима односи се на давање приоритета запошљавању сразмерног броја Рома и припадника 

других мањина у државној служби. 

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

успостављања механизма борбе против злочина из мржње у Републици Србији одржан је 10. априла 2017. године. 

Састанку су присуствовали представници Министарства правде, Министарства унутрашњих послова, Врховног 

касационог суда, Републичког јавног тужилаштва, Правосудне академије, Повереника за заштиту равноправности, 

Комитета правника за људска права, Београдског центра за људска права, Виктимолошког друштва Србије и ЈУРОМ 

центра. 

Jавни медијски сервис Србије конципиран je као институција која треба да служи јачању толеранције. РТС 

свакодневно извештава и  едукује грађане о важности неговања толеранције према различитостима - првенствено 

кроз дневно информативни програм у коме се извештава о сваком покушају подривања те идеје. 

Поред информисања грађана о узроцима и последицама таквих поступака, на Првом програму радија (програм на 

српском језику) емитује се посебна емисија Европске интерграције (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. 

Савез јеврејских општина известио је да су у разним приликама говорили о Холокаусту као примеру говора мржње, 

заговарању и спровођењу аката мржње.  

2017/3 

Контакт особа за злочине из мржње у Канцеларији за људска и мањинска права учествовала је на 

Имплементационом састанку људске димензије у Варшави, 14. и 15. септембра 2017. године на сесији посвећеној 

толеранцији и недискриминацији, у оквиру које је посебно разматрано питање превенције и одговора на злочине из 

мржње у региону ОЕБС-а. 

 

Четврти периодични извештај о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена Влада је 

усвојила на седници одржаној 27. јула 2017. године, након чега је достављен Комитету за елиминисање 

дискриминације жена. 

 

Канцеларија за људска и мањинска права је координирала рад на овом документу, а у изради наведеног  Извештаја 

учествовали су скупштински Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова, сви релевантни 

републички и покрајински ресори извршне власти, као и градска управа града Београда. Такође, свој допринос су 

дале организације цивилног друштва: Amity, Secons, ...Из Круга и Група 484. 

 

Општа препорука број 35 усвојена на 67. заседању Комитета за елиминисање дискриминације жена (CEDAW) јула 

2017. године, поводом родно оријентисаног насиља над женама, којом се допуњује Општа препорука бр. 19 из 1992. 

године, достављена је свим надлежним ресорима (августа т.г.) и објављена на интернет страници Канцеларије за 

људска и мањинска права (http://www.ljudskaprava.gov.rs/sr/node/156). Наведена општа препорука Комитета за 

елиминисање дискриминације жена даје земљама уговорницама даље смернице за убрзано сузбијање насиља над 

женама, заштиту жртава и примену свих неопходних мера како би се овај вид кршења људских права свео на 

најмању меру, а његове последице ублажиле. 

 

Комитет за укидање расне дискриминације је позвао државу да формира државну делегацију, која ће представити II-

V периодични извештај о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације. С тим у 

вези, Канцеларија за људска и мањинска права је упутила ресорима дописе за именовање чланова делегације 28. 

августа 2017. године.  

 

http://www.ljudskaprava.gov.rs/sr/node/156
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Kанцеларија за људска и мањинска права је израдила Нацрт извештаја РС за трећи циклус Универзалног 

периодичног прегледа који наша држава треба да поднесе Савету за људска права у октобру 2017. године. 

Представљање Извештаја ће бити у периоду од 24. до 26. јануара 2018. године у Женеви. У изради извештаја су 

учествовале контакт особе задужене у Савету за праћење примене препорука механизама УН за људска права, као и 

ресори који су били задужени за реализацију препорука, а немају своје представнике у Савету.  

 

Први нацрт извештаја за трећи циклус УПР и Нацрт анекса достављен је неформално електронским путем 31. јула 

2017. године представницима у ресорима који су учествовали у изради извештаја, након чега је организован 

консултативни састанак (23. августа 2017. године). На састанку су обављене консултације са контакт особама које су 

учествовале у изради извештаја, а  разговарало се о свим отвореним питањима и усаглашавани су коментари, ради 

финализирања документа.  

Нацрт извештаја је званичним путем достављен на мишљење ресорима 6. септембра 2017. године. Држава има 

обавезу да до 20. октобра 2017. године достави извештај Савету за људска права УН. 

 

Канцеларија за људска и мањинска права, иницирала је процес реименовања чланова Савета за праћење примене 

препорука механизама УН за људска права, имајући у виду да је нови сазив Владе Републике Србије формиран 29. 

јуна 2017. године, као и да је у међувремену дошло до промене Закона о министарствима. С тим у вези од ресорних  

министарстава затражено је да доставе нове предлоге за именовање чланова Савета или да потврде да остају при 

раније именованим представницима. 

 

Канцеларија за људска и мањинска права је у Шапцу, 21. и 22. септембра 2017. године, организовала дводневну 

обуку за контакт особе у Савету за праћење примене препорука механизама УН за људска права и организације 

цивилног друштва са којима Савет има потписан меморандум о сарадњи,  под називом „Јачање капацитета Савета за 

праћење примене препорука механизама УН за људска права: спровођење препорука и увод у индикаторе“. Обуке су 

организоване уз подршку Канцеларије Високог комесара за људска права УН и Мисије ОЕБС-а у Србији. 

 

Републичко јавно тужилаштво спремно је да, заједно са другим државним органима и организацијама, учествује у 

активностима јачања свести, у оквиру своје надлежности.  

 

Национални савет немачке националне мањине истиче да је након 6. маја 2017. године и отварања спомен обележја 

подунавским Немцима од стране високих званичника Владе РС и Немачке у Бачком Јарку (место масовне гробнице) 

и њихових упечатљивих говора и медијске испраћености целог догађаја, ова активност имала веома позитиван 

ефекат.    

 

Украјинска заједница у Србији сваке године обележава „Голодомор“ – сећање на велико страдање украјинског 

народа, али и припадника других народа током 1932. и 1933. године са жељом да се то више никад не понови, наводи 

Национални савет украјинске националне мањине. 

 

Пошто је читав јавни медијски сервис Војводине конципиран као институција која треба да служи јачању 

толеранције, првенствено на дневно информативним програмима извештава се о сваком покушају подривања ове 

идеје.  И на радију и на телевизији се ове теме обрађују и у дневно информативним програмима, и у ткз. 

споровозним емисијама, у зависности од актуелних догађаја.  

 
2017/4 

Национална контакт-особа за борбу против злочина из мржње присуствовала је Годишњем састанку националних 

контакт-особа за борбу против злочина из мржње који је одржан у Бечу, 16. и 17. новембра 2017. године. Девети 

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

успостављања механизма борбе против злочина из мржње у Републици Србији одржан је 4. и 5. децембра 2017. 

године. 

Пета седница Савета за праћење примене препорука механизама УН за људска права одржана је 31. октобра 2017. 

године. На овој седници конституиcан је нови сазив Савета и донета одлука о изменама и допунама Пословника о 

раду Савета како би се омогућила већа ефикасност у раду и одлучивању овог тела. Такође, током ове седнице 

организовано је јавно слушање посвећено Извештају Републике Србије за трећи циклус Универзалног периодичног 

прегледа (UPR) коме су присуствовали представници кључних ресора, независних државних органа, организација 

цивилног друштва и међународних организација. 
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Влада Републике Србије је на седници одржаној 31. октобра 2017. године, усвојила Извештај за трећи циклус 

Универзалног периодичног прегледа (UPR), који је упућен Савету за људска права УН. Канцеларија за људска и 

мањинска права, која је израдила овај извештај, започела је припреме за формирање државне делегације која ће овај 

Извештај представити пред Радном групом Савета за људска права УН у јануару 2018. године. 

 

Делегација Републике Србије је представила II-V периодични  извештај о примени Међународне конвенције о 

укидању свих облика расне дискриминације (CERD) у Женеви, 21. и 22. новембра 2017. године, на 94. заседању 

Комитета за укидање расне дискриминације. Комитет је 1. децембра 2017. године, усвојио Закључна запажања 

(CERD/C/SRB/CO/2-5) и упутио Републици Србији 20 препорука од којих су две приоритетне за извештавање, са 

роком од годину дана. Канцеларија за људска и мањинска права је превела текст Закључних запажања, објавила их 

на својој интернет страници и доставила надлежним ресорима ради упознавања и поступања у складу са 

надлежностима. 

 

Канцеларија за људска и мањинска права започела је припреме за израду Извештаја о примени препорука број 15, 33 

и 39 из Закључних запажања Комитета за људска права, у вези са Трећим периодичним извештајем о примени 

Међународног пакта о грађанским и политичким правима. Република Србија има обавезу да до марта 2018. године 

извести Комитет о предузетим мерама у циљу примене ових препорука, које се односе на Искљученост Рома (15), 

Избеглице и тражиоце азила (33) и Слободу изражавања (39). 

Специјални известилац за спречавање мучења и других свирепих, нечовечних или понижавајућих поступака или 

кажњавања Уједињених нација Нилс Мелцер посетио је Републику Србију у периоду од 13. до 24. новембра 2017. 

године. У оквиру посете, Специјални известилац је посетио АП Косово и Метохију у периоду од 21. до 23. новембра 

2017. године. Последњег дана посете, 24. новембра 2017. године, Специјални известилац је представницима 

надлежних власти Републике Србије усмено предочио своја Прелиминарна запажања о посети. Посредством Сталне 

мисије Републике Србије при Уједињеним нацијама и другим међународним организацијама у Женеви, 

Прелиминарна запажања су званично достављена надлежним властима Републике Србије 27. новембра 2017. године 

и надлежни су позвани да у кратком року доставе своје евентуалне коментаре на наведени документ. Завршни 

извештај о наведеној посети, Специјални известилац за тортуру ће представити Савету за људска права Уједињених 

нација, у марту 2019. године. 

 

Канцеларија за људска и мањинска права је у сарадњи са Канцеларијом УН у Србији израдила анализу резултата 

примене Стратегије превенције и заштите од дискриминације и припадајућег АП-а, у циљу припреме основа за 

израду новог стратешког документа. С тим у вези, одржана су четири евалуациона састанка са представницима 

организација цивилног друштва и локалних самоуправа у Новом Саду, Крагујевцу и Нишу. Састанку у Београду 

присуствовале су и контакт особе задужене у ресорима за праћење реализације АП за примену 

антидискриминационе Стратегије. 

 

Канцеларија за људска и мањинска права је, у оквиру пружања стручно-техничке подршке Савету за праћење 

реализације Акционог плана за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације, израдила Пети 

извештај о реализацији Акционог плана за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације, који се 

односи на мере и активности које обухватају први и други квартал 2017. године. 

 
2018/1 

 

Државна делегација Републике Србије представила је Извештај Републике Србије за Трећи циклус Универзалног 

периодичног прегледа (УПР) на 29. заседању Радне групе Савета за људска права УН 23-26. јануара 2018. године. 

Канцеларија за људска и мањинска права је кординирала припрему и рад, а директорка Канцеларије је предводила 

државну делегацију која је од 190 добијених препорука на лицу места прихватила 74 а на додатно усаглашавање 

вратила 116 препорука. Многе чланице УН похвалиле су Србију за оно што је урађено између два Универзална 

периодична циклуса, као и за поступак рада на Извештају. У току је процес усаглашавања и израда Одговора 

Републике Србије на препоруке држава чланица УН из Трећег циклуса УПР-а који ће садржати коначно изјашњење о 

статусу добијених препорука. 

 

На седници скупштинског Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова, 13. марта 2018. године, коме 

су присуcтвовали шеф Мисије ОЕБС, координаторка Канцеларије УН у Србији, Заштитник грађана  и директорка 

Београдског центра за људска права, организовано је јавно слушање посвећено Извештају Републике Србије за 

Трећи циклус УПР-а. 
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Канцеларија за људска и мањинска права упутила је надлежним ресорима на мишљење Извештај о примени 

препорука број 15, 33 и 39 из Закључних запажања Комитета за људска права, у вези са Трећим периодичним 

извештајем о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима. Република Србија има обавезу да 

до крaја марта 2018. године извести Комитет о предузетим мерама у циљу примене ових препорука, које се односе на 

Искљученост Рома (15), Избеглице и тражиоце азила (33) и Слободу изражавања (39). 

Директорка Канцеларије за људска и мањинска права састала се 21. фебруара 2018. године са Комесаром Савета 

Европе за људска права Нилсом Муижниексом и упознала га са актуелним стањем људских и мањинских права у 

Републици Србији, с посебним освртом на положај ромске и других осетљивих друштвених група. 

 

Канцеларија за људска и мањинска права је израдила Шести извештај о реализацији Акционог плана за примену 

Стратегије превенције и заштите од дискриминације, који се односи на мере и активности које обухватају трећи и 

четврти квартал 2017. године, чиме је израђеним периодичним извештајима обухваћен читав период важења 

стратешког документа и припадајућег Акционог плана.  

 

Медијски јавни сервис Србије, конципиран je као институција која треба да служи јачању толеранције. РТС 

свакодневно извештава и едукује грађане о важности неговања толеранције према различитости. Првенствено кроз 

дневно-информативни програм, извештава се о сваком покушају подривања те идеје. 

  

Поред информисања грађана о узроцима и последицама таквих поступака, на РТС-у се емитује више емисија 

посвећених евроинтерацијама, а које се, поред осталог, тематски бавe и остваривањем права мањинских заједница . 

На телевизији се ове теме обрађују и у дневно информативним програмима, у зависности од актуелних догађаја. 

 

Пошто је читав јавни медијски сервис Војводине конципиран као институција која треба да служи јачању 

толеранције, првенствено на дневно информативним програмима се извештава о сваком покушају подривања ове 

идеје. И на радију и на телевизији се ове теме обрађују и у дневно информативним програмима, и у ткз. споровозним 

емисијама, у зависности од актуелних догађаја. 

 

Национални савет немачке националне мањине путем својих изјава у јавности стално говори против злочина из 

мржње и нултој толеранцији и с тим жели да достигне подизање свести грађана о овом питању.  

  
2018/2 

 

Влада Републике Србије је на седници одржаној 26. априла 2018. године донела Закључак о усвајању Одговора 

Републике Србије на препоруке држава чланица Уједињених нација из Трећег циклуса Универзалног периодичног 

прегледа ( број 337-3138/2018 од 26. 04. 2018. године), након чега су Одговори достављени Савету за људска права 

УН. 

Наша земља је од држава чланица УН добила 190 препорука, од којих је делегација Република Србије на лицу места 

прихватила 74, а за преосталих 116 препорука се обавезала да ће Савету за људска права УН доставити накнадно 

писано изјашњење.   

 

Након одржаних додатних консултација делегација Републике Србије  усагласила је ставове и образложења и 

прихватила 101, односно није прихватила 15 препорука. На овај начин Република Србија је, у оквиру III циклуса 

УПР, од укупно 190 препорука прихватила 175 препорука, а није прихватила 15 препорука. 

 

Влада је, на седници одржаној 14. јуна 2018. године, усвојила Извештај о примени препорука број 15, 33 и 39 из 

Закључних запажања Комитета за људска права у вези са Трећим периодичним извештајем о примени 

Међународног пакта о грађанским и политичким правима. Република Србија има обавезу да до 18. јула 2018. године 

(нови рок који је одредио Комитет) извести Комитет о предузетим мерама у примени ових препорука које се односе 

на Искљученост Рома (15), Избеглице и тражиоце азила (33) и Слободу изражавања (39). 

 

Савет за праћење примене препорука механизама Уједињених нација за људска права, одржао је шесту седницу у 

овом извештајном периоду, 12. априла 2018. године. Седници су, поред чланова, присуствовали и представници 

међународних организација, независних тела и организација цивилног друштва. Дневни ред седнице обухватио је 

представљање Извештаја о раду Савета за период октобар 2017 - март 2018. године, представљање активности ка 

уговорним телима Уједињених нација, као и резултат разматрања извештаја Републике Србије пред Саветом за 

људска права Уједињених нација, у оквиру Трећег циклуса Универзалног периодичног прегледа. Чланови Савета, 

као и остали присутни, имали су прилику да се упознају са препорукама које је Србија добила од земаља чланица 
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Уједињених нација, као и о току разматрања и прихватања односно нотирања истих. На седници је закључен осми по 

реду Меморандум о сарадњи, са Мрежом организација за децу Србије. 

 

Савет за праћење примене препорука механизама Уједињених нација за људска права је 25 и 26. јуна 2018. године уз 

подршку Тима УН у Србији и Мисије ОЕБС у Србији организовао дводневну радионицу за контакт особе из 

ресорних државних органа, невладине организације и независне државне органе, у циљу мерења примене  препорука 

уговорних тела УН - заједничке израде индикатора за препоруке Комитета за права особа са инвалидитетом, 

Комитета за права детета и Комитета за укидање расне дискриминације. 

 

ОЕБС Канцеларији за демократске институције и људска права (ОДИХР) достављен попуњен Упитник о злочинима 

из мржње за 2017. годину. 

 

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

превенције злочина из мржње у Републици Србији, одржан је 28. и 29. јуна 2018. године у Вршцу. 

 

Национална контакт особа за борбу против злочина из мржње учествовала је на  консултацијама о изради 

Практичног водича за сигурност муслиманских заједница који припрема ОЕБС-ова Канцеларија за демократске 

институције и људска права (ОДИХР). 

  

Председник Националног савета немачке националне мањине континуирано учествује на разним конференцијама у 

земљи и у иностранству на којима одржи говор/предавање о овој тематици. Такође, присуствује конференцијама на 

теми јачања свести грађана о узроцима и последицама злочина из мржње и нултој толеранцији према таквим делима. 

 

2018/3 

 

Савет за људска права УН је на свом 38. заседању 29. јуна 2018. године у Женеви, 

усвојио Извештај Радне групе за Републику Србију, чиме је завршен Трећи циклус 

Универзалног периодичног прегледа (УПР) Србије. Усвајању извештаја претходила је 

дебата у којој је учествовало 12 држава чланица УН (Египат, Хондурас, Ирак, Либија, 

Руска Федерација, Венецуела, Авганистан, Албанија, Алжир, Азербејџан, Кина и Куба). 

Поред њих, у дебати је учествовало и шест међународних невладиних организација 

цивилног друштва (Human Rights Watch, Human Rights House Foundation, Amnesty 

International, International Commission of Jurits, CIVICUS, United Towns for South 

Cooperation). На усвајању завршног извештаја, Србију су представљали в.д. директора 

Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић и шеф Сталне мисије 

Републике Србије при УН и другим међународним организацијама у Женеви Дејан 

Златановић. Радна група Савета за људска права за Универзални периодични преглед у 

Извештају за Србију констатовала је да је наша земља показала посвећеност заштити 

људских права начином на који се припремала и учествовала у Трећем циклусу 

Универзалног периодичног прегледа. 

 

Савет за праћење примене препорука механизама Уједињених нација за људска права, 

одржао је седму седницу у овом извештајном периоду, 5. јула 2018. године. Седници 

су, поред чланова, присуствовали и представници међународних организација, 

независних тела и организација цивилног друштва. У складу са дневним редом 

седнице, представљен је Извештај о раду Савета за период април - јун 2018. године; 

затим активности ка уговорним телима Уједињених нација, као и заједничке 

активности Савета и организација цивилног друштва на развијању индикатора, као 

инструмената за праћење примене препорука механизама УН за људска права и 
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мерљивог учинка ресора. Чланови овог тела информисани су и о активностима 

предузетим у циљу повезивања Циљева одрживог развоја са препорукама уговорних 

тела Уједињених нација, а најављена је и национална кампања поводом 70. годишњице 

од усвајања Универзалне декларације о људским правима, коју организују Канцеларија 

за људска и мањинска права и Тим УН у Србији. Присутнима је представљен и сајт 

Савета. 

 

Председница Савета Владе за праћење УН препорука потписала је меморандуме о 

сарадњи са организацијама цивилног друштва које се баве питањима заштите и 

унапређења људских права, чиме је формализована сарадња са укупно 12 невладиних 

организација. Потписивањем наведених меморандума, раду овог тела прикључило се 

још четири организације цивилног друштва: Национална организација особа са 

инвалидитетом, Међународна мрежа помоћи (ИАН), Иницијатива за социјална и 

економска права А11 и АСТРА.  

 

Радној групи УН за присилне нестанке достављени су коментари на нацрт извештаја о 

активностима које је Република Србија предузимала у протеклом периоду сходно 

њеним препорукама садржаним у Извештају A/HRC/30/38/Add.1 од 17. августа 2015. 

године (86-118). Коментари и допунске информације Републике Србије су 

инкорпорирани у Извештај Радне групе УН за присилне нестанке A/HRC/39/46/Add.2. а 

посебно су и публиковани у форми анекса (A/HRC/39/46/Add.3). Извештај је 

представљен на 39. заседању Савета за људска права УН 12. септембра 2018. године.  

 

Канцеларија за људска и мањинска права је започела процес припреме Одговора на 

додатна питања Комитета за елиминисање дискриминације жена у вези са Четвртим 

периодичним извештајем о примени Конвенције о елиминисању свих облика 

дискриминације жена. Комитет је Републици Србији доставио листу која садржи 21 

питање (са потпитањима 58) из 15 области: уставни, законодавни и институционални 

оквир и дефиниција дискриминације; приступ правди; државни механизми за 

унапређење положаја жена; привремене специјалне мере; стереотипи; родно засновано 

насиље; трговина људима и експлоатација проституцијом; учешће у политичком и 

јавном животу; образовање; запошљавање; здравље; положај жена у руралним 

срединама; жене избеглице; жене из осетљивих друштвених група; брак и породични 

односи.    

 

Национални савет немачке националне мањине у вези конкурса који сваке године 

расписује „Немачка фондација – Deutsche Stiftung“ приликом процене конкурсне 

документације наглашава важност ове области.  

 

 

АКТИВНОСТ: 2.7. Спровођење ефикасне истраге, адекватно квалификовање и 

ефикасно кривично гоњење починилаца дела са обележјима националне мржње и 

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

путем интернета, на друштвеним мрежама и јавним наступима. 
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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 тужилаштво  

 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. 

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 
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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.  

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

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: 
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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. 

2017/2 

У процесу израде Смерница за кривично гоњење злочина из мржње, 15. јуна 2017. године одржан је састанак 

чланова Радне групе са представницима организација цивилног друштва, на коме су представници цивилног 

друштва представили своја искуства у области злочина из мржње и дали предлоге који ће помоћи у изради 

Смерница. 

Чланови Радне групе израдили су нацрт Смерница, односно Приручника за кривично гоњење злочина из мржње. 

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

тужилаштвима опште надлежности у II кварталу 2017. године поднете су кривичне пријаве против два лица због 

извршења кривичног дела изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости из чл. 317 КЗ. У односу на 

оба лица у току је поступак предузимања доказних радњи.  

Поред тога, Посебном тужилаштву за високотехнолошки криминал поднете су кривичне пријаве против два лица 

због извршења кривичног дела изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости из чл. 317 КЗ. И у 

односу на ова лица предузимају се доказне радње. 

Кривичне пријаве због извршења других кривичних дела из ове области нису поднете. 

У периоду од 1. марта до 1. јуна 2017. године пред 67 (шездесет седам) основних судова у Републици Србији 

покренуто је укупно 5 (пет) кривичних поступака за кривична дела из главе XIV Кривичног законика Републике 

Србије – Кривична дела против слобода и права човека и грађанина, и то: 4 (четири) кривична поступка због 

извршења кривичног дела из члана 128. Кривичног законика (повреда равноправности) и 1 (један) кривични 

поступак због извршења кривичног дела из члана 130. Кривичног законика (повреда слободе изражавања 

националне или етничке припадности). 

У II кварталу 2017. године пред основним судовима у раду је било укупно 6 (шест) кривичних предмета због 

кривичних дела из главе XIV Кривичног законика: пет из члана 128. Кривичног законика Републике Србије и један 

из члана 130. Кривичног законика Републике Србије. До краја извештајног периода окончана су два од наведених 

поступака. 

Ови поступци воде се пред следећим основним судовима: 

Први основни суд у Београду: 
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Број примљених у извештајном периоду: 1 

Број решених у извештајном периоду: 1 

Остало у раду из претходног извештајног периода: 1 

 
Други основни суд у Београду: 

Број примљених у извештајном периоду: 1 

Број решених у извештајном периоду: 0 

Остало у раду у извештајном периоду: 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: 0 

Број решених у извештајном периоду: 1 

Остало у раду у извештајном периоду: 0 

 

Основни суд у Лесковцу: 

Број примљених у извештајном периоду: 2 

Број решених у извештајном периоду: 0 

Остало у раду у извештајном периоду: 2 
 

У преостала 62 основна суда није било поступака у вези са извештајем обухваћеним категоријама (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). 

2017/3 

Чланови Радне групе наставили су рад на изради коначног текста Смерница за јавне тужиоце за кривично гоњење 

кривичних дела учињених из побуда мржње. 

 

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

тужилаштвима опште надлежности у извештајном периоду поднете су кривичне пријаве против 11 лица због 

извршења кривичног дела изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости из члана 317. КЗ. У односу 

на 8 лица упућен је захтев за прикупљање потребних обавештења, док је против 3 лица у току поступак предузимања 

доказних радњи.  

 

Поред тога, Посебном тужилаштву за високотехнолошки криминал поднете су кривичне пријаве против 2 лица због 

извршења  кривичног дела изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости из члана 317. КЗ. И у 

односу на ова лица упућен је захтев за прикупљање потребних обавештења. 

 

Такође, у извештајном периоду поднете су кривичне пријаве против 2 лица због извршења кривичног дела Расна и 

друга дискриминација из члана 387. КЗ. У односу на оба пријављена лица донето је решење о одбачају кривичне 

пријаве. 

 

Кривичне пријаве због извршења других кривичних дела из ове области нису поднете. 

 

У периоду од 1.6.2017. године до 31.8.2017. године пред 67 (шездесетседам) основних судова у Републици Србији 

покренута су укупно 4 (четири) кривична поступка за кривична дела из главе XIV Кривичног законика Републике 

Србије – Кривична дела против слобода и права човека и грађанина, и то сви због извршења кривичног дела из члана 

128. Кривичног законика (Повреда равноправности). 
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У току извештајног периода пред основним судовима у раду је било укупно 7 (седам) кривичних предмета због 

кривичних дела из Главе XIV Кривичног законика: шест из члана 128. Кривичног законика Републике Србије и један 

из члана 130. Кривичног законика Републике Србије. До краја извештајног периода окончана су три од наведених 

поступака. Два су окончана након извештајног периода, тачније 14.9.2017. године. 

 
2017/4 

У периоду од 1.9.2017. до 30.11.2017. године пред основним судовима у Републици Србији покренут је један 

кривични поступак за кривична дела из главе XIV Кривичног законика Републике Србије – и то због извршења 

кривичног дела из члана 128. Кривичног законика (Повреда равноправности). У току извештајног периода пред 

основним судовима у раду је било укупно 7 (седам) кривичних предмета због кривичних дела из главе XIV 

Кривичног законика Републике Србије: 6 (шест) из члана 128. Кривичног законика Републике Србије и 1 (један) из 

члана 130. Кривичног законика Републиике Србије (Повреда слободе изражавања националне или етничке 

припадности). Два кривична поступка окончана су у току извештајног периода. 

 

Представници Републичког јавног тужилаштва присуствовали су редовном Координационом састанаку 

представника надлежних државних органа и организација цивилног друштва у циљу успостављања механизма борбе 

против злочина из мржње у Републици Србији, који је уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, одржан 4. и 5. децембра 

2017. године у Шапцу. 

 

На састанку је представљен нацрт текста Смерница за јавне тужиоце за кривично гоњење кривичних дела учињених 

из побуда мржње у Републици Србији, а тема састанка је била и наставак сарадње, размена искуства, као и 

разматрање могућности и механизама за успостављање сарадње између надлежних државних органа, пре свега 

Министарства правде, Министарства унутрашњих послова, Врховног касационог суда, Републичког јавног 

тужилаштва, Правосудне академије, Повереника за заштиту равноправности, Центра за основну полицијску обуку и 

Канцеларије за људска и мањинска права, и организација цивилног друштва које су у досадашњем раду имале 

значајну улогу у борби против криминалитета мржње (YUCОМ – Комитет правника за људска права, Београдски 

центар за људска права, ЛАБРИС, Да се зна, ЛГБР ЕРА, Освит удружење Ромкиња, Виктимолошко друштво Србије, 

Одбор за људска права Врање, Изађи, Дуга, Монитор, YURОМ центар Ниш и Регионални центар за мањине). Израда 

смерница је у завршној фази. 

 

У погледу кривичних дела извршених из побуда мржње према припадницима националних мањина, јавним 

тужилаштвима опште надлежности у извештајном периоду поднета је кривична пријава против 1 лица због 

извршења кривичног дела повреда угледа због расне, верске, националне или друге припадности из чл. 174 КЗ, у 

односу на које је упућен захтев за прикупљање потребних обавештења. Поред тога, поднете су кривичне пријаве 

против 2 лица због извршења кривичног дела изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости из чл. 

317 КЗ. У односу на 1 лице упућен је захтев за прикупљање потребних обавештења, док је против другог лица у току 

поступак предузимања доказних радњи.  

 

Посебном тужилаштву за високотехнолошки криминал поднете су кривичне пријаве против 7 лица због извршења 

кривичног дела изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости из чл. 317 КЗ. У односу на сва 

пријављена лица упућен је захтев за прикупљање потребних обавештења. 

 

2018/1 

 

Врховни касациони суд наводи да је у извештајном периоду пред основним судовима у Републици Србији покренут 

је 1 (један) кривични поступак из главе XIV Кривичног законика Републике Србије, због извршења кривичног дела 

из члана 131. Кривичног законика (Повреда слободе исповедања вере и вршења верских обреда). У току извештајног 

периода пред основним судовима у раду је било укупно 2 (два) кривична предмета због кривичних дела из главе XIV 

Кривичног законика Републике Србије: 1 (један) из члана131. Кривичног законика (Повреда слободе исповедања 

вере и вршења верских обреда) и 1 (један) из члана 130. Кривичног законика Републиике Србије (Повреда слободе 

изражавања националне или етничке припадности). Три кривична поступка окончана су у току извештајног 

периода.  

 

Републичко јавно тужилаштво наводи да је у извештајном периоду, радна група окончала рад на сачињавању 

Смерница за јавне тужиоце за кривично гоњење кривичних дела учињених из побуда мржње у Републици Србији.  
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Поред тога, Представник Републичког јавног тужилаштва, као члан делегације Републике Србије, учествовао је у 

дијалогу са Саветом за људска права Уједињених нација, у вези са извештајем Републике Србије поводом трећег 

циклуса Универзалног периодичног прегледа који је одржан у Женеви од 24. до 26.01.2018. године. 

 

Јавним тужилаштвима опште надлежности у извештајном периоду поднете су кривичне пријаве против 2 лица због 

кривичног дела повреда угледа због расне, верске, националне или друге припадности из чл. 174 КЗ, као и против 3 

лица због извршења кривичног дела изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости из чл. 317 КЗ. 

Јавна тужилаштва донела су решења о одбачају свих наведених пријава. 

 

Посебном тужилаштву за високотехнолошки криминал поднете су кривичне пријаве против 3 лица за кривично дело 

националне, расне и верске мржње и нетрпељивости из чл. 317 КЗ извршено из побуда мржње према припадницима 

националних мањина путем интернета. Против 1 лица у току је истрага, док је против 1 лица поднет оптужни акт.  

 
2018/2 

 

Врховни касациони суд наводи да је у извештајном периоду (01.03.2018 – 31.05.2018) пред основним судовима у 

Републици Србији није покренут кривични поступак због извршења кривичних дела из главе XIV Кривичног 

законика Републике Србије. У току извештајног периода пред основним судовима у раду је било укупно 2 (два) 

предмета, који су пренети из претходног извештајног периода и то: 1 (један) из члана 131. Кривичног законика 

Републике Србије (Повреда слободе исповедања вере и вршења верских обреда) и 1 (један) из члана 130. Кривичног 

законика Републике Србије (Повреда слободе изражавања националне или етничке припадности). У току 

извештајног периода није решен ниједан кривични поступак.     

 

Јавним тужилаштвима опште надлежности у извештајном периоду поднета је кривична пријава против 1 лица због 

кривичног дела изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости из чл. 317 КЗ. У наведеном предмету 

упућен је захтев за прикупљање потребних обавештења. 

 

Посебном тужилаштву за високотехнолошки криминал није поднета ниједна кривична пријава. 

 

2018/3 

 

Републичко јавно тужилаштво наводи да су у извештајном периоду, уз подршку Мисије 

ОЕБС-а у Србији, објављене Смерницe за кривично гоњење злочина из мржње у 

Републици Србији намењене јавним тужиоцима, у циљу препознавања и бољег 

разумевања проблема злочина из мржње, вођења ефикасне и делотворне истраге и 

кривичног гоњења учинилаца ове врсте кривичних дела, у складу са међународним 

стандардима. Смернице су настале као резултат рада представника Републичког јавног 

тужилаштва, Комитета правника за људска права – YUCОМ и Мисије ОЕБС-а у Србији 

и пример су добре сарадње државног и цивилног сектора. 

 

Поред тога, представници Републичког јавног тужилаштва присуствовали су редовном 

Координационом састанку представника надлежних државних органа и организација 

цивилног друштва у циљу успостављања механизма борбе против злочина из мржње у 

Републици Србији, који је уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, одржан 28. и 

29.06.2018. године. 

 

Јавним тужилаштвима опште надлежности у извештајном периоду поднетe су кривичне 

пријаве против 2 лица због кривичног дела изазивање националне, расне и верске 

мржње и нетрпељивости из чл. 317 КЗ. У односу на оба лица упућен је захтев за 

прикупљање потребних обавештења. Поред тога, против 3 лица поднета је кривична 

пријава због кривичног дела Расна и друга дискриминација из чл. 387 КЗ. У односу на 1 
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лице упућен је захтев за прикупљање потребних обавештења, док је у односу на 2 лица 

разматрају наводи поднетих кривичних пријава. 

 

Посебном тужилаштву за високотехнолошки криминал поднетe су кривичне пријаве 

против 2 лица због кривичног дела изазивање националне, расне и верске мржње и 

нетрпељивости из чл. 317 КЗ. Разматрање навода кривичних пријава је у току. 

 

 

АКТИВНОСТ: 2.8. Размотрити измену Устава у делу који се односи на примену 

афирмативних мера у циљу елиминисања могућих нејасноћа и усаглашавања 

одредаба.  

РОК: IV квартал 2017. 

СТАТУС: Активност није реализована.  

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Акциона група за реформу политичког система Народне 

скупштине (НС) 

ИЗВЕШТАЈ: 

 
2017/4 

 

Народној скупштини није достављен предлог за измену Устава. 

 

2018/1 

 

Стање непромењено.  

 
2018/2 

 

Стање непромењено. 

 

2018/3 

 

Стање непромењено. 
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III.  ОБЛАСТ КУЛТУРЕ И МЕДИЈА 

 

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

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

мањинским језицима кроз идентификовање адекватног модела међу различитим 

модалитетима, попут: 

- унапређивање пројектног суфинансирања посебно у вези са улогом националних 

савета националних мањина. 

- програмско финансирање медија чији су оснивачи/издавачи национални савети 

националних мањина 

- изузимање медија у власништву националних савета националних мањина из 

процеса приватизације. 

- повећање количине садржаја на језицима националних мањина на јавним радио 

телевизијским сервисима (РТС/РТВ) кроз проглашавање емитовања таквог 

садржаја испуњавањем јавног интереса. 

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

са обавезом емитовања одређене количине програма на језицима националних 

мањина.  

Истовремено анализирати утицај ефеката приватизације и дигитализације на 

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

са националним мањинама, у циљу осигуравања финансијске одрживости медија 

на језицима националних мањина, кроз инклузиван процес са представницима 

националних мањина, како би се обезбедило очување постојећег нивоа 

остварености права на информисање на језицима националних мањина. 

РОК: I - II квартал 2016. године 

СТАТУС: Активност је готово у потпуности реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове информисања 

 Министарство надлежно за послове државне управе 

 Регулаторно тело за електронске медије 

 Национални савети националних мањина 

 Јавни медијски сервиси 

ИЗВЕШТАЈ: 
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. 

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 



  

91 

 

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 

 

11. РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ ДОО, радио и ТВ ромски 
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Крушевац 

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 

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. 
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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 

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. 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 Министарству 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 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 

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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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. 

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. 

2017/2 

Суфинансирање пројектних садржаја из јавних средстава, којима се унапређује јавни интерес у области јавног 

информисања, први пут је законом уређено 2014. године, доношењем Закона о јавном информисању и медијима 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. бр. 83 /14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење). Законом је прописано да 

сви нивои власти (Република, покрајина, локалне самоуправе) морају сваке године расписати конкурс ради подизања 

квалитета информисања припадника националних мањина. Конкурс се расписује објављивањем јавног позива који 

садржи: износ и намену средстава која се расподељују; ко има право учешће на конкурсу; критеријуме за расподелу 

средстава; рокове за спровођење конкурса и документацију која се подноси. Руководиоци органа који расписује 

конкурс формирају стручне комисије које им помажу у доношењу одлуке о расподели средстава.  

На основу Закона донет је Правилник о пројектном суфинансирању у области јавног информисања, којим је 

предвиђено да у поступку доношења одлуке о расподели средстава, национални савети националних мањина имају 

значајну улогу кроз давања мишљења о квалитету и значају пројеката на језицима националних мањина. Мишљење 

које дају национални савети, комисија мора размотрити са уважавањем и пажњом, пре него што формира свој 

предлог. 

Програмско финансирање медија чији су оснивачи/издавачи национални савети националних мањина није 

предмет медијских закона. Медијским законима регулисана је област пројектног суфинансирања медијских 

садржаја. 
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Медији чији су оснивачи национални свети националних мањина нису били предмет приватизације. Национални 

савети националних мањина могу бити оснивачи медија на језику своје националне мањине, посредно преко 

фондација, установа или предузећа које оснивају. 

Основни концепт, на коме су рађени медијских закона, је да се медији не могу финансирати из јавних прихода и да 

њихов оснивач не може бити држава, као ни други субјекти који се у целини или делимично финансирају из јавних 

прихода. Изузетак је направљен када су у питању медији чији су оснивачи национални савети националних мањина. 

Наиме, и ако се национални свети националних мањина већински финансирају из буџета, што значи из јавних 

прихода, Законом о јавном информисању и медијима предвиђено је да национални савети могу бити оснивачи 

медија. 

Законом о јавним медијским сервисима Република Србија основала је два јавна медијска сервиса, Јавну медијску 

установу Радио телевизија Србије и Јавну медијску установу Радио телевизија Војводине. Један од разлога оснивања 

два јавна медијска сервиса био је и већа заштита права националних мањина на информисање. Република Србија 

законом гарантује и обезбеђује довољан и стабилан извор финансирања јавних медијских сервиса. Законом је 

прецизно дефинисан јавни интерес који морају да остварују јавни медијски сервиси кроз свој програмски садржај.  

Обавеза је јавних медијских сервиса да кроз своје програмске садржаје остварују јавни интерес који подразумева, 

између осталог и 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. 

Јавним медијским сервисима законом је гарантована институционална, програмска и финансијска независност. На 

врсту и количину програмских садржаја јавних медијских сервиса може да утиче само Управни одбор јавних 

медијских сервиса, Програмски савет или Народна скупштина у поступку разматрања и усвајања извештаја о раду и 

пословању јавних медијских сервиса. 

Законом о јавном информисању и медијима у члану 142. предвиђено да се приватизација медија врши на начин 

којим се обезбеђује континуитет у производњи медијских садржаја од јавног интереса у периоду од пет година од 

дана закључења 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, дечјих, 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 Закона о јавном информисању и медијима.  

На овај начин се обезбеђује да купци јавних предузећа, која су део медијских садржаја имала и на језицима 

националних мањина, обезбеде простор за те медијске садржаје, како би се очувала и ова форма информисања 

припадника националних мањина. 

Ова законска одредба је много шира од захтева датог у питању. Наиме овом одредбом обухваћени су сви медији, а не 

само електронски који дозволу добијају од РЕМ-а. 

На седници Савета за националне мањине, одржаној 23. маја 2017. године, једногласно је усвојен Предлог програма 

за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине којим је предвиђено да информисање на језицима 

националних мањина буде приоритетна област у којој се програми и пројекти финансирају из Буџетског фонда за 

националне мањине у 2017. години. Средства из буџетског фонда за националне мањине, у складу са Уредбом, 

доделиће се путем јавног конкурса који расписује Министарство државне управе и локалне самоуправе. Право 

учешћа на конкурсу имају установе, удружења, фондације, привредна друштва и друге организације чији су 

оснивачи национални савети националних мањина и организације цивилног друштва уписане у одговарајући 

регистар, а чији се циљеви према статутарним одредбама, остварују у области заштите и унапређења права и 

положаја припадника националних мањина, које имају седиште на територији Републике Србије, као и задужбине, 

фондације и конференције универзитета односно академија струковних студија. У току је припрема Упутства којим 

се ближе одређује начин утврђивања састава и број чланова конкурсне комисије, која у складу са Уредбом и 

законом, спроводи конкурс. 

Током 2016. године је на РТВ био приметан значајан раст удела програма на мањинским језицима на 2. програму 

телевизије где се емитују мањински садржаји – у односу на нпр. 2015. годину.  
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Према Радио телевизији Војводине, у периоду јануар-мај 2017. године удео програма на мањинским језицима на 

Другом програму телевизије је 70%. Такође, ако се не рачунају ванпрограмске емисије (рекламни блокови) тај удео 

је изнад 77%. 

На Другом и Трећем програму Радија постоје 24-часовни програми на мањинским језицима, стога увећање није 

могуће мерити и пратити.  

Дигитализација медија, тачније 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 традиционалним конзументима, али делимично и чињеницом 

да југ и југоисток Баната није у довољној мери покривен дигиталним сигналом са Чота.  

Решење за гледљивост 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.  

Такође, РТВ сматра, да би требало обезбедити да дистрибутери радио и ТВ програма путем сателита, а који су 

регистровани у Републици Србији, буду обавезни да у своју основну понуду уврсте све програме јавних сервиса, па 

и Други програм ТВ Војводине, као и Други и Трећи програм Радија РТВ, што сада није случај. Наиме, истраживање 

које је водила надлежна служба РТВ-а утврдила је да значајан број потенцијалних гледалаца/слушалаца нема 

могућност праћења мањинских програма РТВ-а путем сателита, док програме осталих јавних сервиса у Србији 

могу да гледају на тај начин. 

Национални савет хрватске националне мањине бележи да је садржај на хрватском језику повећан на Радију Нови 

Сад, са пола сата недељно на сат времена недељно, а да је програм телевизијске редакције на РТВ 2 на хрватском 

језику остао у истом обиму, без изједначавања са другим једнако бројним мањинама. 

У II кварталу 2017. године Национални савет мађарске националне мањине дао је укупно пет мишљења и предлога 

за финансирање пројеката (једно на нивоу републике, једно на покрајинском и три на нивоу ЈЛС), међутим, Савет 

нема повратну информацију о броју усвојених или о мери подударности између мишљења Националног савета 

мађарске националне мањине и финансираних пројеката на нивоу покрајине и ЈЛС. Напредак Савет бележи на 

конкурсу који је расписало Министарство културе и информисања, које је послало повратну информацију о степену 

у којем су препоруке усвојене.  

Национални савет мађарске националне мањине је у истом периоду упутио допис Канцеларији за људска и 

мањинска права којим је затражио мишљење те институције, као и Министарства финансија, о могућности давања 

донација привредним друштвима у области медија чији су оснивачи национални савети, пошто се истовременим 

изостанком довољног буџетског финансирања мањинских медија и блокадом финансирања из донација онемогућује 

њихов рад и доводи у питање њихово постојање. 

О истом питању је расправљано и приликом посете државног секретара Министарства културне и информисања, 

задуженом за област медија, Националном савету мађарске националне мањине 25. маја 2017. године.  

У II кварталу 2017. године Координација националних савета националних мањина одржала је седницу посвећену 

избору чланова РЕМ-а испред националних заједница у Србији.  

Прелиминарни резултати мониторинга Одбора за информисање Националног савета русинске национане мањине 

показују да се програм на русинском језику на локалним приватизованим медијима у највећем проценту емитује 

углавном као музички програм, са нешто информативног програма, без ауторских емисија на разне теме. Даља 

анализа ће показати да ли је у питању такав став власника медија или новинари нису довољно едуковани или 

заинтерсовани за производњу захтевнијих новинарских форми. 
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2017/3 

На основу усвојеног предлога Савета за националне мањине, министар државне управе и локалне самоуправе донео 

је Програм за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине, којим је предвиђено да је информисање 

на језицима националних мањина, приоритетна област у којој се програми и пројекти финансирају из Буџетског 

фонда за националне мањине у 2017. години. У складу са чланом 5. став 4. Уредбе о поступку расподеле средстава 

из Буџетског фонда за националне мањине („Службени гласник РС“, број 22/16) министар је донео Упутство о 

начину утврђивања састава и броја чланова Конкурсне комисије која спроводи поступак доделе средстава из 

Буџетског фонда за националне мањине („Службени гласник РС“, број 74/17). У складу са поменутим актима, 

министар је 6. септембра 2017. године, донео Решење о образовању Конкурсне комисије која спроводи поступак 

доделе средстава из Буџетског фонда за националне мањине.  

 

На основу члана 3. Уредбе, министар је 8. септембра 2017. године донео Одлуку о расписивању конкурса за доделу 

средстава из Буџетског фонда за националне мањине. Након тога, Конкурсна комисија је одржала две седнице на 

којима је дефинисала допунске критеријуме, ближа мерила и специфични циљ за избор програма и пројеката на 

конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда, уз претходне консултације са националним саветима 

националних мањина, чиме су створени услови за расписивање Конкурса. Министарство државне управе и локалне 

самоуправе је 20. септембра 2017. године расписaло Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне 

мањине за реализацију програма и пројеката из области информисања на језицима националних мањина, који је 

објављен на званичној интернет страници Министарства, Канцеларије за људска и мањинска права, Канцеларије за 

сарадњу са цивилним друштвом и Порталу е-Управе. Конкурс је отворен од 20. септембра до 20. октобра 2017. 

године. Овим је након 15 година формално и суштински покренут поступак расподеле средстава из Буџетског фонда 

за националне мањине. 

 

Министарство културе и информисања активно ради на припреми Стратегије развоја система јавног информисања 

до 2023. године. Тачније, Министарство културе и информисања образовало је радну групу за израду радне верзије 

Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији до 2023. године, са Акционим планом за 

спровођење Стратегије. Радна група има 16 чланова, и чине је представници новинарских и медијских удружења, 

државних органа и независни експерти. У изради Стратегије укључен је Иштван Боџони, који је изабран у радну 

групу на основу предлога националних савета националних мањина. Један део Стратегије управо ће се односити на 

информисање националних мањина. 

 

Национални савет буњевачке националне мањине истиче да се углавном поштује мишљење националног савета када 

су у питању конкурси у области информисања на свим нивоима власти.  

 

Национални савет буњевачке националне мањине наводи да се средства континуирано обезбеђују са нивоа АП 

Војводине као и до сада, али умањена за 10% у односу на ранији период. Средства се обезбеђују по уговорима на 

основу прелазних одредби Закона о јавном информисању и медијима, а ништа није предузето за дефинисање трајног 

права на финансирање ових медија по затеченом моделу програмског финансирања. (изменом Закона о јавном 

информисању и медијима).  

 

Национални савет буњевачке националне мањине наводи да је са РТВ остварено проширење редакције на 

буњевачком језику, тако да је дефинисана редакција за радио и ТВ. Тиме је обезбеђена полусатна емисија на радију 

на буњевачком језику у продукцији јавног сервиса РТВ. Остварена је сарадња са Јавним сервисом РТВ, да се радио 

емисија у продукцији Новог Сада емитује и на „Буњевачком радију“, као медију буњевачке националне мањине.  

 

Национални савет буњевачке националне мањине сматра да приватизацијом Радио Суботице више немају средства 

за сопствену продукцију за полусатну информативну радио емисију на буњевачком језику, коју су раније 

остваривали путем Радио Суботице из буџета града. Радио Суботица у приватном власништву наставља да емитује 

полусатну информативну радио емисију на буњевачком језику у продукцији Буњевачког медија центра, али за то 

емитовање се врши финансијска накнада власнику. На овај начин приватизацијом Радио Суботице драстично су 

умањене могућности за продукцију и емитовање полусатне информативне радио емисије на буњевачком језику у 

локалном медију. Национални савет буњевачке националне мањине наводи да овај проблем решавају тако што су из 

оквира невладиног сектора регистровали сопствени медиј „Буњевачки радио“, али на интернет порталу путем 

стриминга, за чију продукцију остварују средства само по конкурсима.   

 

Национални савет мађарске националне мањине сматра да око утврђивања предлога расподеле конкурсних средстава 

за пројекте у информисању националних мањина на републичком, покрајинском и локалном нивоу - од укупно 5 
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разних мишљења и предлога (1 на нивоу покрајине и 4 на нивоу ЈЛС), нема повратну информацију о броју усвојених 

или о мери подударности између мишљења Националног савета мађарске националне мањине и финансираних 

пројеката.  

 

Извршни одбор националног савета македонске националне мањине дао је више мишљења о додели средстава по 

конкурсима републичких и покрајинских институција на којима су учествовале цивилне организације, а пре свега на 

конкурсу Министарства културе и информисања, Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и 

односе са верским заједницама, као и локaлних самоуправа Новог Сада, Врања и Београда.    

 

Одбор за информисање Националног савета немачке националне мањине континуирано врши прикупљање и 

складиштење података, вести и радио емисија везаних за догађаје интересантне за немачку националну заједницу и 

мањину као и рад ННС, уз стално ажурирање сајта ННС. На РТВ Војводине редовно иде емисија „Немачки минути – 

Deutsche Minuten“ и до сада је емитовано педесетак емисија, чија је тематика немачки језик и немачка национална 

мањина. Такође Национални савет немачке националне мањине преко конкурса који је објавио Покрајински 

секретаријат подржава емитовање емисије на немачком језику, у овом кварталу је дао подршку Радио Кули за 

емитовање програма на немачком језику. Истовремено воде се разговори са Радио Суботицом за поновно увођење 

радио програма на немачком језику. 

 

Oд Националног савета русинске националне мањине тражено је мишљење о пројектима послатим на конкурсе из 

области јавног информисања које су расписали Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с 

верским заједницама и општина Кула. Тражена мишљења су дата по оба конкурса. 

  

Словеначка заједница у Србији није имала своје медије. Након приватизације медија, словеначки језик је заступљен 

у истој мери као и пре приватизације. Словеначки језик се може повремено чути на локалној ТВ канал 9 у 

Војводини.  

 

Национални савет грчке националне мањине истиче „Пројекат база података Грка у Србији“. На основу уговора о 

техничко пословној сарадњи, Центар МИРГ је за потребе Националног савета сачинио базу података (Списак 

градова у којима живе припадници грчке националне мањине, са релевантним удружењима). 

 

За потребе информисања грчке заједнице у Србији, Национални савет грчке националне мањине је у сарадњи са 

грчким новинским издавачким предузећем сачинио уговор о техничко пословној сарадњи чији је крајњи резултат 

први број двојезичног часописа „Еллада“. У овај пројекат укључен је велики број припадника грчке националне 

мањине и часопис „Еллада“ је у припреми. 

 

РТВ наводи да на Другом и Трећем програму Радија постоје 24-часовни програми на мањинским језицима, а током 

2016. године бележе и значајно увећање удела програма на мањинским језицима, на Трећем програму радија, 

увођењем нових програма на црногорском, албанском и немачком језику, где се емитују получасовне емисије 

националних мањина једном недељно.  

 

Савез јеврејских општина наводи да има двомесечник „Јеврејски преглед“ и могућност да се повремено појаве у 

неком од званичних медија, по њиховом позиву.   

 
2017/4 

 

Министар државне управе и локалне самоуправе донео је 30. новембра 2017. године Одлуку о расподели средстава 

из Буџетског фонда за националне мањине за финасирање програма и пројеката из области информисања на 

језицима националних мањина у 2017. години. Одлука је донета на основу Листе вредновања и рангирања 

пријављених програма и пројеката коју је 16. новембра 2017. године утврдила Конкурсна комисија која спроводи 

поступак доделе средстава из Буџетског фонда за националне мањине. 

 

Средства су додељена за 25 пријављених програма и пројеката у износу од 1. 800.000 динара за реализацију програма и пројеката 

из области информисања на језицима националних мањина као приоритетне области финансирања по предлогу Савета за 

националне мањине. На конкурсу је поднето укупно 60 пријава, од којих девет није испуњавало задате формалне услове, а на 

Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката није било изјављених приговора. Овим је након 15 година од 

када је фонд успостављен, успешно реализован поступак  доделе средстава. 
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Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“, број 113/17) за Буџетски фонд за 

националне мањине опредељена су средства у укупном износу од 21.800.000,00. 

  

РТВ наводи да je у периоду октобар - децембар 2017. године повећана учесталост емитовања емисије на буњевачком 

и започето је емитовање заједничке вишејезичне омладинске емисије Другог програма ТВ Војводине „Пулс младих“, 

она се емитује на мађарском, словачком, румунском, ромском, русинском и хрватском језику, а емитује се са 

титловима на тим језицима и на српском језику.   

 

Национални савет грчке националне мањине наводи да је на позив ТВ Пинк 3 канал, у оквиру емисије ''Хроника 

националних мањина'', председник Петар Родифцис-Нађ имао прилику да упозна јавност о активностима и раду 

савета. Снимак видео позива је упућен од стране припаднице грчке заједнице јавности на грчком језику, везан за 

посету Сајму националних мањина у Београду. Припадници грчке заједнице су учествовали на позив РТВ Србије у 

забавној емисији на Првом каналу РТС-а, а повод је био дочек Бадње вечери код Грка. 

 

Национални савет буњевачке националне мањине истиче да је учествовао у додатном разговору и указивању на 

могуће побољшање стања у култури Републике Србије, из аспекта националних мањина, поготово оних чија је 

матична држава Република Србија. 

Национални савет буњевачке националне мањине и даље инсистира на даљем решавању финасирања мањинских 

медија, пре свега из буџета Аутономне покрајине Војводине, као добар и одржив модел за опстанак медија. Такође 

наводе, да се емисија „Спектар“ на РТ Војводини, од новембра месеца емитује сваке недеље и то као нова емисија, за 

разлику од ранијег периода када су ишле два пута месечно репризе. На тај начин информисање буњевачке заједнице 

је задовољено у већој мери, а информације се континуирано и благовремено пласирају заједници. 

 

Национални савет мађарске националне мањине наводи:  

- Давање мишљења и предлога у поступку доделе конкурсних средстава за пројекте у информисању 

националних мањина на републичком, покрајинском и локалном нивоу. Од укупно 7 разних мишљења и 

предлога, немамо повратну информацију о броју усвојених или о мери подударности између мишљења 

Националног савета мађарске националне мањине и финансираних пројеката. 

 

- Праћење поступка доделе конкурсних средстава преко Буџетског фонда за националне мањине, који је у 

2017. години према одлуци Савета за националне мањине Републике Србије опредељен за јавно 

информисање на језицима националних мањина. Буџетски фонд није адекватно допринео одрживости 

мањинског информисања, потребно је пронаћи неки други модел. 

 

- Предлагање као приоритетне области финансирања мањинско информисање путем Буџетског фонда за 

националне мањине. 

 

Извршни одбор Националног савета македонске националне мањине је дао мишљења о додели средстава по 

конкурсу Покрајинског секретаријата за културу, информисање и односе са верским заједницама и локалне 

самоуправе Града Панчева. 

 

Национални савет немачке националне мањине подржава сваку иницијативу у области емитовања медијских 

садржаја на немачком језику. Воде се разговори за емитовање ТВ емисије на немачком језику са медијском кућом 

РТВ и констатује успешна сарадња. Национални савет немачке националне мањине у сарадњи са фондацијом 

„Немачка фондација – Deutsche Stiftung“ организује разне састанке, нпр. прослава  500. годишњице реформације 

односно Информативни дани немачке културе.   

 

Национални савет русинске националне мањине је учествовао у снимању емисије „Од злата јабука“ у којој се 

представљају националне мањине, а која ће бити емитована на РТС-у. Национални савет русинске националне 

мањине наводи да је дато мишљење о пројектима послатим на Јавни конкурс за суфинансирање пројеката 

средствима из буџета града Новог Сада у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања.   

 

Национални савет словачке националне мањине сматра је потребно активно укључити представнике националних 

савета у изради Стартегије јавног информисања у Србији и системски подржати израду стратегије код поједних 

националних заједница. Такође се активно ради на томе да се преко Координације, односно Одбора за информисање 

националних савета изменама и допунама Закона о Националним саветима задржи систем директног финансирања 

из буџета АПВ тј. Министарства за информисање и културу, а не како је предложено из буџета националних савета. 

Тренути систем финансирања приватизованих медија на језицима мањина је неодржив и недовољан за редовну 
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делатност. Такође је потребно да извештаји РЕМ-а у вези са обавезом емитовања програма на језицима мањина буду 

доступни и националним саветима. 

 

Национални савет хрватске националне мањине наводи да је неуспешнa приватизацијa довела до потпуног гашења 

одређених медија или пренамене програмске шеме у приватизованим медијским кућама. Као пример, национални 

савет хрватске националне мањине сматра да је Радио Суботица приватизована на начин да се избегне законска 

обавеза емитера о истој шеми наредних 5 година, па се програм на хрватском језику сада емитује захваљујући 

независној продукцији која то емитовање плаћа. Број минута се смањио са 21 сат недељно, када је постојала хрватска 

редакција, на 1 сат недељно. Радио Сомбор је угашен, програм пребачен на приватни радио са мањим дометом 

емитовања. Недостатак кадрова у начелу резултира смањеним обимом медијског садржаја на хрватском језику. 

Умањен је постојећи ниво остварености права на информирање на хрватском због приватизације локалних 

електронских медија, што за хрватску националну заједницу представља озбиљан проблем, сматра национални савет 

хрватске националне мањине.   

 
2018/1 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је поступак доделе средстава из Буџетског фонда за 

националне мањине у 2017. години успешно спроведен и средства у износу од 1.800.000 динара додељена су за 25 

пријављених програма и пројеката из области информисања на језицима националних мањина.  

На седници Савета за националне мањине, која је одржана 14. фебруара 2018. године, једногласно је усвојен Предлог 

програма за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине, којим је предвиђено да је информисање на 

језицима националних мањина, приоритетна област у којој се програми и пројекти финансирају из Буџетског фонда 

за националне мањине у 2018. години. На основу Предлога Савета, министар државе управе и локалне самоуправе 

донео је Програм за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за 2018. годину. У складу са чланом 

5. Уредбе о поступку расподеле средстава из Буџетског фонда за националне мањине („Службени гласник РС“, број 

22/16) и чланом 2. Упутства о начину утврђивања састава и броја чланова Конкурсне комисије која спроводи 

поступак доделе средстава из Буџетског фонда за националне мањине („Службени гласник РС“, број 74/17) министар 

је 16. марта 2018. године донео Решење о образовању Конкурсне комисије, која спроводи поступак доделе средстава 

из Буџетског фонда за националне мањине у 2018. години. Следи одржавање седнице Конкурсне комисије на којој ће 

се, у складу са Уредбом, уз претходне консултације са националним саветима, дефинисати допунски критеријуми, 

ближа мерила и специфични циљ за избор програма и пројеката на конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда 

у 2018. години. 

 

РТВ наводи да је током  2016. године био приметан значајан раст удела програма на мањинским језицима на 2. 

програму телевизије где се емитују мањински садржаји – у односу на нпр. 2015. годину. У периоду јануар-мај 2017. 

године, удео мањинских програма на Другом програму ТВ је 70%, али ако се не рачунају ванпрограмске емисије 

(рекламни блокови), тај удео је изнад 77%. У периоду октобар-децембар 2017. године није било значајнијих промена 

што се тиче тог удела.  

На Другом и Трећем програму Радија постоје 24-часовни програми на мањинским језицима, а током 2016. и 2017. 

године, бележимо и значајно увећање удела програма на мањинским језицима, на Трећем програму радија, 2016 – 

увођењем нових  програма на црногорском, албанском и немачком језику, 2017 – на бугарском и чешком језику, а од 

5. марта 2018. године и на руском језику, где се емитују получасовне емисије националних мањина једном недељно.  

 

Дигитализација медија, тачније 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 гледљивост 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 на другим 

деловима Републике Србије.  

 

Такође, требало би обезбедити да дистрибутери радио и тв програма путем сателита, а који су регистровани у 

Републици Србији, буду обавезни да у своју основну понуду уврсте све програме јавних сервиса, па и Други програм 

ТВ Војводине, као и Други и Трећи програм Радија РТВ, што сада није случај. Наиме, истраживање које је водила 

надлежна служба РТВ-а је утврдила да значајан број потенцијалних гледалаца/слушалаца нема могућност праћења 

мањинских програма РТВ-а „путем сателита“, док програме осталих јавних сервиса у Србији могу да гледају на тај 

начин.  



  

106 

 

 

Национални савет египатске националне мањине наводи да није у могућности да настави са издавањем периодичног 

гласила „Египћанин“, јер нема помака у области програмског финансирања гласила, чији су оснивачи национални 

савети.  

 

Национални савет мађарске националне мањине наводи: 

 - Давање мишљења и предлога у поступку доделе конкурсних средстава за пројекте у информисању 

националних мањина на локалном нивоу. Од укупно 3  разних мишљења и предлога, немамо повратну информацију 

о броју усвојених  или о мери подударности између мишљења Националног савета мађарске националне мањине и 

финансираних пројеката. 

 - На седници Републичког савета за националне мањине за приоритетну области  финансирања из 

Буџетског фонда за националне мањине изабрано је за 2018. годину, као и за претходну, поновно мањинско 

информисање. 

 

Национални савет Русина је дао мишљење о пројектима из области информисања на русинском језику, који су 

пристигли на конкурс који је расписала општина Кула.  

 

Национални савет ромске националне мањине наводи да:  

 - Сви укључени носиоци активности редовно информишу Национални савет о конкурсима за суфинасирање 

пројеката у областима културе и медија, те према важећем Закону о националним саветима националних мањина, 

Национални савет даје мишљењe на предложене предлоге пројекaта.   

 - Потребно је повећати количину садржаја на језицима националних мањина на јавном радио-телевизијском 

сервису кроз формирање ромске редакције, јер досадашње емитовање садржаја на ромском језику није на 

задовољавајућем  нивоу.  

 

Национални савет македонске националне мањине наводи да је одржан састанак са Експертском комисијом Савета 

Европе о реализацији Европске повеље о регионалним односно мањинским језицима. Експертска комисија изразила 

је задовољство што је Национални савет имплементирао предмет „Македонски језик са елементима националне 

културе“ и у школама у Лесковцу и Богојевцима. Констатовано да македонски језик још увек није наведен у делу III 

Европске повеље о мањинским односно регионалним језицима, као признати језик на основу ове Повеље, већ у делу 

II као остали језици.  

 

Национални савет немачке националне мањине преко Fondacije „Немачка фондација – Deutsche Stiftung“ и путем 

разних конкурса подржава сваку иницијативу за емитовање медијских садржаја. Национални савет има успешну 

сарадњу са јавном медијском кућом РТВ. Посебно је важно нагласити опште задовољство припадника немачке 

националне мањине у вези радио емисије  Немачки минути – Deutsche Minuten“ на РТВ-у, која подстиче емитовање 

медијског садржаја на немачком језику. Такође, је у плану телевизијски програм на немачком језику на РТВ-у, у 

октобру 2018. године. 

 
2018/2 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је Конкурсна комисија која спроводи поступак 

доделе средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2018. години, одржала je две седнице 3. и 20. априла 

2018. године, на којима је, између осталог, дефинисала допунске критеријуме, ближа мерила и специфични циљ за 

избор програма и пројеката на конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда, уз претходне консултације са 

националним саветима националних мањина, чиме су се створили услови за расписивање Конкурса за доделу 

средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2018. години.   

Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2018. години, расписан је 7. маја 2018. 

године и био је отворен до 5. јуна 2018. године. 

Укупна средства која ће бити додељена по овом конкурсу износе 21.800.000,00 динара. У току је рад Конкурсне 

комисије која ће размотрити достављене пријаве у складу са условима конкурса. 

 

Национални савет русинске националне мањине наводи да је у другом кварталу 2018. године, затражено мишљење о 

пројектима послатим на конкурсе из области информисања града Новог Сада. Тражен је предлог за доделу средстава 

организацијама националних мањина – националних заједница од стране Покрајинског секретаријата за образовање, 

прописе, управу и националне мањине - националне заједнице. Давање предлога листе препоручених пројеката по 

приоритетима и са образложењем из области савременог стваралаштва и давање мишљења на пројекте за 

остваривање интереса у области јавног информисања, Министарству културе и информисања. Давање мишљења на 
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пројекте за суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања националних мањина – 

националних заједница у АП Војводини које су расписали Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање 

и односе с верским заједницама. Давање мишљења за главног и одговорног уредника медија у пословној јединици 

Програм, РТВ Мултимедијални програм – WEB.  

 

Национални савет мађарске националне мањине наводи давање мишљења и предлога у поступку доделе конкурсних 

средстава за пројекте у информисању националних мањина на републичком, покрајинском и локалном нивоу, и то 

један конкурс Министарства културе и информисања, један конкурс Покрајинског секретаријата за културу, 

информисање и односе са верским заједницама и 16 конкурса јединица локалних самоуправа. 

 

Национални савет мађарске националне мањине је координатор и посредник у пројекту реновације зграде и 

модернизације штампарске опреме дневног листа Magyar Szó у Новом Саду. Овим пројектом се обезбеђује 

побољшање квалитета листа, који овако може боље да конкурише код своје публике. 

 

Национални савет буњевачке националне мањине сматра да би за даље и што боље информисање на матерњем 

језику на локалу у Суботици билo потребно обезбедити фреквенцију за локални радио, који би емитовао програм на 

буњевачком језику. 

   

Национални савет немачке националне мањине подржава сваку иницијативу креирања медијских садржаја на 

немачком језику, због тога је у овом кварталу дао велику подршку Немачком удружењу Кули ради суфинансирања 

медијских садржаја на немачком језику за радио емисију Deutsches Wort, на Конкурсу који је расписан од стране 

Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама. 

 

2018/3 
 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је поступак доделе 

средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2018. години успешно 

спроведен у складу са Одлуком министра о додели средстава из Буџетског фонда која 

су опредељена за 77 организација/установа у износу од 21.800.000,00 динара. На 

свечаној церемонији 13. септембра 2018. године средства су додељена представницима 

који су пријавили програме и пројекте из области информисања на језицима 

националних мањина. Средства ће бити искоришћена у циљу веће информисаности на 

језицима националних мањина, што је и била препорука Савета за националне мањине, 

у чијем раду, поред представника државних органа, учествују и председници 

националних савета националних мањина.  

 

Национални савет буњевачке националне мањине се труди да одржи исти ниво 

фреквентности и бројности буњевачких медија и током оних месеци док се не добију 

средства по конкурсима, што у великој мери отежава рада буњевачких медија. Такође, 

континуирано се ради на побољшању програма на РТ Војводини, путем културне 

понуде из заједнице, која се постиже подршком буњевачким удружењима, њиховим 

програмима и напорима да окупе заједницу.    

 

Национални савет влашке националне мањине наводи да је након спроведеног јавног 

конкурса Министарства државне управе и локалне самоуправе обезбеђен део 

финансирања за два пројекта који имају за циљ унапређивање информисања на 

влашком језику, а чији су апликанти добили подршку од стране  Националног савета.  
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Национални савет мађарске националне мањине наводи да је дао мишљења и предлога 

у поступку доделе конкурсних средстава за пројекте у информисању националних 

мањина на републичком, покрајинском и локалном нивоу, и то за два конкурса 

Покрајинског секретаријата за културу, информисање и односе са верским заједницама 

и један конкурс јединице локалне самоуправе. 

 

Национални савет мађарске националне мањине је у протеклом периоду спровео свој 

конкурс за финансирање програма и пројеката локалних медија на мађарском језику, 

путем којег је финансирано укупно 16 медија. 

 

Национални савет немачке националне мањине води разговоре са Јавном медијском 

кућом РТВ ради емитовања телевизијске емисије на немачком језику која је планирана 

у октобру месецу 2018. године. 

  

Национални савет Русина је дао мишљење о пројектима послатим на Конкурс за 

суфинансирање производње медијских сарджаја из области јавног информисања 

националних мањина – националних заједница у АП Војводини Покрајинског 

секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама. 

 

Савез јеврејских општина наводи да су током лета издата три информативна додатка, 

као делови основног издања, настали из потребе да чланство буде благовремено 

обавештено о догађајима у заједници и око заједнице. 

 

 

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: Активност није реализована. 

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.  
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2016/3-4  

Нема података. 

2017/1 

Нема података. 

2017/2 

Нема података. 

2017/3 

Нема података. 

 
2017/4 

Нема података.  

 

2018/1 

 

Нема података.  

 
2018/2 

 

Нема података.  

 

2018/3 

 

Нема података.  

 

 

АКТИВНОСТ: 3.3. Обезбеђивање одрживости медија укључујући и продукцију 

медијских садржаја, чији су оснивачи посредно националних савети националних 

мањина кроз различите облике финансирања у складу са законом који регулише 

облике делатности националних савета националних мањина. 

Рок: II квартал 2017. године 

СТАТУС: Активност је готово у потпуности реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за државне управе и локалне самоуправе 

ИЗВЕШТАЈ: 
2017/2 

На седници Савета за националне мањине, одржаној 23. маја 2017. године, једногласно је усвојен Предлог програма 

за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине, којим је предвиђено да информисање на језицима 

националних мањина буде приоритетна област у којој се програми и пројекти финансирају из Буџетског фонда за 

националне мањине у 2017. години.  

Средства из буџетског фонда за националне мањине, у складу са Уредбом, доделиће се путем јавног конкурса који 

расписује Министарство државне управе и локалне самоуправе. Право учешћа на конкурсу имају установе, 
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удружења, фондације, привредна друштва и друге организације чији су оснивачи национални савети националних 

мањина и организације цивилног друштва уписане у одговарајући регистар, а чији се циљеви према статутарним 

одредбама, остварују у области заштите и унапређења права и положаја припадника националних мањина, које имају 

седиште на територији Републике Србије, као и задужбине, фондације и конференције универзитета односно 

академија струковних студија.  

У току је припрема Упутства којим се ближе одређује начин утврђивања састава и број чланова конкурсне комисије, 

која у складу са Уредбом и законом, спроводи конкурс. 

2017/3 

На основу усвојеног предлога Савета за националне мањине, министар државне управе и локалне самоуправе донео 

је Програм за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине, којим је предвиђено да је информисање 

на језицима националних мањина, приоритетна област у којој се програми и пројекти финансирају из Буџетског 

фонда за националне мањине у 2017. години. У складу са чланом 5. став 4. Уредбе о поступку расподеле средстава из 

Буџетског фонда за националне мањине („Службени гласник РС“, број 22/16) министар је донео Упутство о начину 

утврђивања састава и броја чланова Конкурсне комисије која спроводи поступак доделе средстава из Буџетског 

фонда за националне мањине („Службени гласник РС“, број 74/17). У складу са поменутим актима, министар је 6. 

септембра 2017. године, донео Решење о образовању Конкурсне комисије, која спроводи поступак доделе средстава 

из Буџетског фонда за националне мањине.  

 

На основу члана 3. Уредбе, министар је 8. септембра 2017. године донео Одлуку о расписивању конкурса за доделу 

средстава из Буџетског фонда за националне мањине. Након тога, Конкурсна комисија је одржала две седнице на 

којима је дефинисала допунске критеријуме, ближа мерила и специфични циљ за избор програма и пројеката на 

конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда, уз претходне консултације са националним саветима националних 

мањина, чиме су створени услови за расписивање Конкурса. Министарство државне управе и локалне самоуправе је 

20. септембра 2017. године расписaло Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за 

реализацију програма и пројеката из области информисања на језицима националних мањина, који је објављен на 

званичној интернет страници Министарства, Канцеларије за људска и мањинска права, Канцеларије за сарадњу са 

цивилним друштвом и Порталу е-Управе. Конкурс је отворен од 20. септембра до 20. октобра 2017. године. Овим је 

након 15 година формално и суштински покренут поступак расподеле средстава из Буџетског фонда за националне 

мањине.  

 

2017/4 

Министар државне управе и локалне самоуправе донео је 30. новембра 2017. године Одлуку о расподели средстава 

из Буџетског фонда за националне мањине за финасирање програма и пројеката из области информисања на 

језицима националних мањина у 2017. години. Одлука је донета на основу Листе вредновања и рангирања 

пријављених програма и пројеката коју је 16. новембра 2017. године утврдила Конкурсна комисија која спроводи 

поступак доделе средстава из Буџетског фонда за националне мањине. 

 

Средства су додељена за 25 пријављених програма и пројеката у износу од 1. 800.000 динара за реализацију програма и пројеката 

из области информисања на језицима националних мањина као приоритетне области  финансирања по предлогу Савета за 

националне мањине. На конкурсу је поднето укупно 60 пријава, од којих девет није испуњавало задате формалне услове, а на 

Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката није било изјављених приговора. Овим је након 15 година од 

када је фонд успостављен, успешно реализован поступак  доделе средстава. 

 

Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“, број 113/17) за Буџетски фонд за 

националне мањине опредељена су средства у укупном износу од 21.800.000,00. 

 
2018/1 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је поступак доделе средстава из Буџетског фонда за 

националне мањине у 2017. години успешно спроведен и средства у износу од 1.800.000 динара додељена су за 25 

пријављених програма и пројеката из области информисања на језицима националних мањина. 

На седници Савета за националне мањине, која је одржана 14. фебруара 2018. године, једногласно је усвојен Предлог 

програма за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине, којим је предвиђено да је информисање на 
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језицима националних мањина, приоритетна област у којој се програми и пројекти финансирају из Буџетског фонда 

за националне мањине у 2018. години. На основу Предлога Савета, министар државе управе и локалне самоуправе 

донео је Програм за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за 2018. годину. У складу са чланом 

5. Уредбе о поступку расподеле средстава из Буџетског фонда за националне мањине („Службени гласник РС“, број 

22/16) и чланом 2. Упутства о начину утврђивања састава и броја чланова Конкурсне комисије која спроводи 

поступак доделе средстава из Буџетског фонда за националне мањине („Службени гласник РС“, број 74/17) министар 

је 16. марта 2018. године донео Решење о образовању Конкурсне комисије, која спроводи поступак доделе средстава 

из Буџетског фонда за националне мањине у 2018. години. Следи одржавање седнице Конкурсне комисије на којој ће 

се, у складу са Уредбом, уз претходне консултације са националним саветима, дефинисати допунски критеријуми, 

ближа мерила и специфични циљ за избор програма и пројеката на конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда 

у 2018. години. 

 

2018/2 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је Конкурсна комисија која спроводи поступак 

доделе средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2018. години, одржала je две седнице 3. и 20. априла 

2018. године, на којима је, између осталог, дефинисала допунске критеријуме, ближа мерила и специфични циљ за 

избор програма и пројеката на конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда, уз претходне консултације са 

националним саветима националних мањина, чиме су се створили услови за расписивање Конкурса за доделу 

средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2018. години.   

Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2018. години, расписан је 7. маја 2018. 

године и био је отворен до 5. јуна 2018. године. 

Укупна средства која ће бити додељена по овом конкурсу износе 21.800.000,00 динара. У току је рад Конкурсне 

комисије која ће размотрити достављене пријаве у складу са условима конкурса.  

 

2018/3 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је поступак доделе 

средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2018. години успешно 

спроведен у складу са Одлуком министра о додели средстава из Буџетског фонда која 

су опредељена за 77 организација/установа у износу од 21.800.000,00 динара. На 

свечаној церемонији 13. септембра 2018. године средства су додељена представницима 

који су пријавили програме и пројекте из области информисања на језицима 

националних мањина. Средства ће бити искоришћена у циљу веће информисаности на 

језицима националних мањина, што је и била препорука Савета за националне мањине, 

у чијем раду, поред представника државних органа, учествују и председници 

националних савета националних мањина.  

 

 

О Д Л У К У 

 

о расподели средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте 

из области информисањa на језицима националних мањина у 2018. години 

 

I 

 

РБ 

 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК Износ 

одобрених 

средстава/ 

дин  

Уку

пан 

број 

бодо

ва 
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1.  Установа за 

новинско издавачку 

делатност  

Изделтелство 

„НОВО 

БРАТСТВО“ – 

Ниш 

Стварање услова за 

одрживост и рад листа 

,,Ново Братство“ на 

бугарском језику 

424 998,400 300 

2.  „Дечији забавно 

едукативни центар 

за дечији осмех“ - 

Зрењанин 

Без граница 481 962,000 298 

3.  НИУ Либертатеа 

Панчево  

Европска интеграција-

изазови, искуства и домети 

нашег времена 

424 900,000 292 

4.  Јеврејски културни 

центар -Београд 

Успостављање web 

платформе ЈКЦ за редовно 

комуницирање припадника 

јеврејске националне 

мањине 

424 750,000 263 

5.  Комитет знања 

Србије (Српска 

научна телевизија) 

- Београд 

Култура нас спаја 481 650,000 242 

6.  Академска 

иницијатива 

ФОРУМ 10 - Нови 

Пазар 

Контекст - серија о 

положају и остваривању 

права албанске, бошњачке 

и бугарске националне 

мањине 

481 600,000 231 

7.  Филм клуб 

Прокупље- 

Прокупље 

Учимо заједно 481 580,000 226 

8.  Мрежа младих 

Србије -Београд 

,,Жаргон часопис - 

редакција на језицима 

националних мањина“ 

481 550,000 220 

9.  ЦЕНТАР ЗА 

СЛОБОДНЕ 

ИЗБОРЕ И 

ДЕМОКРАТИЈУ - 

ЦЕСИД - Београд 

Ка већој информисаности 

албанске и бошњачке 

националне мањине о 

предстојећим изборима за 

националне савете 

НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 

481 500,000 209 

10.  Удружење плеј - 

Суботица 

Прекогранична сарадња-

потенцијали и добробити 

481 500,000 209 

11.  Фондација Слобода 

штампе - Сента 

Одржавање и развој 

дописничке мреже „Családi 

kör“ 

481 500,000 209 

12.  Удружење грађана 

„ОБЗОР“ - 

Димитровград  

Визија за младе, млади за 

визију 

481 500,000 209 

13.   „КОРЕНИ“- 

Кучево 

О Власима јавно и гласно 481 450,000 198 
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14.  Ромска 

интернационална 

унија -Београд 

Ром сам, твој ФРЕНД! 481 440,000 196 

15.  Удружење 

Банатских Хрвата -

Зрењанин 

Глас Баната, странице на 

хрватском језику 

481 400,000 187 

16.  Европски покрет у 

Србији - Лесковац 

На таласима инклузије! - 

Повећање одрживости 

медија на језицима 

националних мањина у 

Јабланичком округу кроз 

моделску надоградњу 

остварених резултата у 

медијском информисању на 

албанском, македонском и 

словеначком језику 

481 400,000 187 

17.  Удружење за 

одрживи 

регионални развој - 

Степојевац 

Роми наше комшије 481 400,000 187 

18.  Доо за новинско-

издавачку 

делатност - Magyar 

Szó Lapkiadó Kft. - 

Нови Сад 

Животи у дијаспори- 

серијал репортажа у 

дневном листу „Magyar 

Szó“ 

424 400,000 187 

19.  Асоцијација 

Словачких 

новинара - Нови 

Сад 

Лице друштва осликано 

мањинским аматерским 

позориштем 

481 400,000 187 

20.  Центар за 

унапређивање 

омладине и жена - 

QARG- Бујановац 

Ученик=Уџбеник 481 400,000 187 

21.  Удружење грађана 

„Форум за 

креативно 

деловање“ - Нови 

Пазар 

Подизање капацитета 

новинара за производњу 

документарних садржаја на 

босанском језику 

481 350,000 176 

22.  РОМСКИ 

НАПРЕДАК - 

Крњача (Београд) 

Ашкалије и Роми у 

окружењу 

481 350,000 176 

23.  Доо за новинско-

издавачку 

делатност „Hét nap“ 

- Суботица 

Издавање књиге на 

мађарском језику 

,,Војводино, такву те 

волим“ 

424 334,200 173 

24.  Мађарско културно 

друштво Петер 

Шандор -Бечеј 

Календар дешавања 481 300,000 165 

25.  Новинарска 

асоцијација Русина 

Академик Владимир Кањух 

- 90 живота и рада - 

481 300,000 165 
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НАР - Нови Сад Документарна ТВ емисија 

26.  Центар за културу 

Ашкалија - Београд 

Званична веб презентација 

- Центар за културу 

Ашкалија 

424 297,400 164 

27.  Центар за 

координацију 

„УЈЕДИЊЕНА 

СРБИЈА“ - Београд 

Међународни омладински 

форум ,,Власина 2018“ 

481 280,000 161 

28.  Ромски центар 

Пожега - Пожега 

Различити, једнако важни - 

ромски глас 

481 270,000 158 

29.   Удруга Хрватска 

независна листа-

Суботица 

Вијести на хрватском 

језику 

481 250,000 154 

30.  Хуманитарано 

удружење Немаца 

„Герхард”- Сомбор 

Подунавски Немци-

удружени заједно 

481 250,000 154 

31.  Матица Бошњачка 

-Нови Пазар 

Редовна радијско-

телевизијска емисија са 

исељеницима ,,Домовина“ 

481 250,000 154 

32.  Удружење за 

еманципацију Рома 

„КХАМ“ - 

Трстеник 

Живимо заједно 481 250,000 154 

33.  Удружење грађана 

Филмска 

радионица 

„ЦИНЕМА“ -

Кањижа 

Едукативни квиз за децу - 

упознајмо језике средине 

481 250,000 154 

34.  Центар за 

активизам - Врање 

Лепо је различито 481 242,150 153 

35.  Центар за 

друштвену 

равнотежу -ЦЕДРА 

Београд 

Интерактивна 

мултикултуралност 

националних мањина 

481 220,000 148 

36.  Центар за 

промоцију 

културне баштине 

и туризма- Београд 

„Богатство различитости“ 481 220,000 148 

37.   Центар за 

едукацију- 

Крагујевац 

Отворени дијалог- о стању 

и положају ромске 

заједнице 

481 220,000 148 

38.  Удружење 

новинара Србије - 

Београд 

Вишејезични медији три 

године од приватизације - 

истраживање ефеката 

приватизације на 

одрживост и рад 

вишејезичних медија 

481 212,000 146 

39.  Медијски центар 

Бета -Београд 

Агенцијски сервис и вести 

на ромском 

481 205,000 144 
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40.  Центар за развој 

цивилног друштва 

(ЦРЦД) - Зрењанин 

Ка моделу стратегије 

информисања на језицима 

националних мањина 

481 200,000 142 

41.  Заједница Хрвата 

Београда „Тин 

Ујевић“- Београд 

Документарни филм под 

називом „Монументални 

споменици кипара из 

Хрватске на тлу Србије“ 

481 200,000 142 

42.  Атрактивне визије - 

ТИТУЛЛИ-

Бујановац 

Будите део будућности 481 200,000 142 

43.  Удружење 

повратника 

Реинтеграција - 

Нови Пазар 

Преглед информисања на 

босанском језику 

481 200,000 142 

44.  Грађанске 

иницијативе за 

будућност - 

Босилеград 

Дечији часопис Изворче 481 200,000 142 

45.  Новинско 

издавачка установа 

„Македонски 

информативни 

издавачки центар“ 

доо - Панчево 

Дечији часопис Суница 424 200,000 142 

46.  Нова наша реч - 

Лесковац 

Млади Роми-Одрастање 

кроз примере 

481 200,000 142 

47.  Удружење РТВ 

Бум 018 Ниш 

Ромски магазин 481 200,000 142 

48.  Удружење 

„ГЕРГИНА“ - 

Неготин 

На крају недеље 481 200,000 142 

49.  Удружење 

„Лесковачки круг“ 

- Лесковац 

Једнаке шансе за све 481 200,000 142 

50.  Удружење 

новинара „CRO-

INFO“- Суботица 

ТВ програм на хрватском 

језику ,,Хрватска 

панорама“ 

481 200,000 142 

51.  Фондација медија 

центра - Београд  

Традиционална кухиња 

националних мањина у 

Србији 

  180,000 138 

52.  УГ Тим за развој и 

интеграције-Врање 

Информисање бугарске 

националне мањине у 

Пчињском округу као јавни 

интерес 

481 180,000 138 

53.  Удружење грађана 

„Новинско 

информативна 

агенције Рома” - 

Земун 

Инклузија Рома 481 170,000 137 



  

116 

 

54.  Форум жена 

Пријепоља - 

Пријепоље 

Медијска презентација 

културног наслеђа 

Бошњака 

481 168,850 136 

55.  Удружење 

Пахуљица тим - 

Крушевац 

Липа под Багдалом 481 150,000 131 

56.  Удружење „Покрет 

младих снага” - 

Лебане 

Постиђ ми - И ми 

постојимо 

481 150,000 131 

57.  Удружење НВО 

„СОВИЦЕ” - 

Београд 

Покретање са радом 

интернет радија ,,ДОР” 

(дечији омладински радио) 

на ромском језику 

481 150,000 131 

58.  Црногорско 

научни-културни 

центар -Врбас 

Луча црногорска –интернет 

портал за културу, 

уметност и науку 

црногорске националне 

заједнице Србије 

481 150,000 131 

59.  Удружуње грађана 

„ИНФО-НБ“, Нови 

Бечеј 

Информисање на 

мађарском језику 

481 150,000 131 

60.  Ромска обнова, 

сарадња и 

алтернатива -

РОСА, Лесковац 

Подизање техничких 

капацитета медија 

РОМИНФОМЕДИА ради 

квалитетнијег 

информисања јавности 

481 150,000 131 

61.  Удружење Центар 

за едукацију и 

развој 

/ЈУГМЕДИА- 

Лесковац 

Ти можеш све 481 140,000 130 

62.  Фондација 

„Панонија“ (Панон 

РТВ)-Суботица 

Унапређење квалитета 

информисања са 

превођењем интернетског 

садржаја Паннон РТВ-а 

424 120,000 125 

63.  ХКД Владимир 

Назор - Станишић 

Недељна информативна 

радио емисија ,,Глас 

Хрвата“ 

481 120,000 125 

64.  Правно 

документациона 

канцеларија 

ПРАДОК-Београд 

Остати или поново отићи 481 120,000 125 

65.  Удружење 

Словенаца Јужног 

Баната „Логарска 

долина“ - Панчево 

Развој портала за 

информисање и промоцију 

активности словеначке 

националне мањине 

„Slokult.info“ 

481 110,000 123 

66.  Мађарски културни 

центар  „НЕПКЕР“ 

- Суботица 

17. Интеретно фестивал - 

2018. 

481 100,000 120 
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67.  Савез Омладинских 

Организација 

Србије - Београд 

Заједно градимо успех - 

допринос националних 

мањина 

481 100,000 120 

68.  Удружење 

„Друштва Рома 

Зајечар“ - Зајечар 

Роми су део нас 481 100,000 120 

69.  НОПЕА - Бела 

Црква 

Контекст  481 100,000 120 

70.  Удружење грађана 

„ЗНАМЕ“ - 

Димитровград  

Разноликост - изазови и 

могућности за медије који 

реализују садржаје на 

језику и писму бугарске 

националне мањине 

481 100,000 120 

71.  Свет за све - 

Београд 

Утицај новинарства на 

културни и језички 

идентитет националних 

мањина 

481 90,000 117 

72.  Друштво за развој 

околине и 

заједнице „Золд 

Домбок“, Фекетић 

Штампање локалног 

месечног листа „Фечке“ 

481 80,000 115 

73.  Друштво за 

просвету, науку, 

културу, 

инфраструктуру, 

социјална питања и 

спорт „СА Е 

РОМА“ 

Власотинце 

„СВИ ЗАЈЕДНО И 

РАВНОПРАВНО“  

481 80,000 115 

74.  Удружење грађана 

„Асоцијација 

едукативних 

ромских центара“ 

АЕРЦ -Земун 

Мој први ромски сајт 481 80,000 115 

75.  Ромска 

иницијатива за 

одрживи развој - 

Београд 

Информиши се, покрени 

се-квалитетним 

информацијама до бољег 

положаја ромске заједнице 

у друштву 

481 80,000 115 

76.  Удружење грађана 

„Буњевачки 

Омладински 

Центар“ - Суботица 

Вести на буњевачком - 

Висти 

481 80,000 115 

77.  Европска мрежа 

младих - Београд 

Дискриминацији није место 

у образовању и спорту 

481 70,000 110 
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АКТИВНОСТ: 3.4. Обезбедити довољно и стабилно финансирање којим се 

гарантује одрживост медија на језицима националних мањина кроз: 

- унапређивање подзаконске регулативе у вези са пројектним суфинансирањем 

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

обезбеђује стабилно и континуирано финансирање производње медијских 

садржаја који су од значаја за припаднике националних мањина,  

- програмско финансирање медијских садржаја чији су оснивачи/издавачи 

национални савети националних мањина 

- наставак буџетске подршке за медије у власништву националних савета 

националних мањина; 

- изузимање медија у власништву националних савета од приватизације у складу 

са Законом о јавном информисању и медијима; 

- расписивање конкурса за суфинансирање медијских садржаја на језицима 

националних мањина уз пуно уважавање мишљења националних савета о начину 

расподеле средстава; 

- обезбеђивање кофинансирања медија на језицима националних мањина; 

- 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 



  

119 

 

пројекте. Рок за давање мишљења био је шест дана, с тим што су сви национални савети електронским путем 

унапред обавештени да ће им пројекти бити достављени на разматрање. Мишљењa већине националних савета 

пристигла су у траженом року и достављена су уз пројекте члановима стручне комисије. Национални савети 

албанске и влашке националне мањине нису доставили мишљење.  

Следи табеларни приказ података о броју пријављених и подржаних пројеката по језицима националних мањина. 

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 
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штампања, Програм 1024 Систем јавног информисања, Програмска активност 1005 Подршка јавном информисању 

националних мањина, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама, у укупном износу од 264.805.000,00 динара.  

Решење о додели средстава издавачима новина које објављују информације на језицима националних мањина – 

националних заједница покрајински секретар за културу и јавно информисање донео је 20. јануара 2016. године. 

Реч је о девет издавача новина чији су оснивачи национални савети националних мањина, са укупно 22 листа 

(једним дневним, пет недељних, три месечна и седам омладинских, односно дечјих), којима су средства додељена 

на следећи начин: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Укупно 264.805.000,00 

 

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

савета националних мањина, у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2016. године укупно је исплаћено 110.335.400,00 

динара, а континуирана месечна исплата настављена је и у јулу и августу месецу. 

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

опредељено је укупно 8.500.000,00 динара, од чега 6.000.000,00 за садржаје на српском, а 2.500.000,00 за производњу 

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

невладине организације.  

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 

3 
Црњанске 

новине 

Млади и 

самозапошљавање 

Завичајни клуб 

Новоцрњана 
Нова Црња 100.000,00 

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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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 

10 Продукција 

Документарни филм „70 

година од досељавања 

Македонаца у Војводину“ 

Удружење 

грађана 

македонске 

националне 

заједнице у 

Јабуци 

„Илинден-

Јабука“ 

Јабука 100.000,00 
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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. 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 
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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 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. 

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 
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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 

- 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. 

2017/2 

 

На Конкурсу за суфинансирање пројеката из области јавног информисања на језицима националних мањина 

Министарства културе и информисања у 2017. години било је пријављено укупно 209 пројеката. Средства су 

одобрена за 87 пројекaта. Од тог броја, суфинансираће се 79 пројеката на 16 језика националних мањина, као и осам 

вишејезичних пројеката.  

У складу са Законом о јавном информисању и медијима, од 17 националних савета национаних мањина затражено је 

мишљење на пристигле пројекте на језицима националних мањина. Мишљење није тражено од Националног савета 

грчке националне мањине, с обзиром на то да подносилац пројекта (Младенка Радојчић ПР, Агенција за издаваштво 

Бернар, Стари Бановци) није испунио услове за учешће на Конкурсу. Сви национални савети су доставили 

мишљење, а већина мишљења је садржала и оцену квалитета и значаја сваког појединог пројекта. Чланови комисије 

су разматрали мишљења националних савета пре формирања коначног предлога расподеле средстава. 

 

 

Језик 

Пројекти 

подржани од 

комисије МКИ 

Пројекти 

подржани од 

НСНМ 

Пројекти 

подржани од 

НСНМ и МКИ 

Укупан износ 

додељених средстава  

Албански 7 9 5 3.750.000 

Босански 6 12 6 3.050.000 

Бугарски 3 5 3 2.000.000 

Буњевачки 2 3 2 800.000 

Влашки 7 8 5 2.800.000 

Мађарски 13 6 6 6.100.000 

Македонски 2 3 2 800.000 

Немачки 1 - - 400.000 

Ромски 21 17 7 9.950.000 
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Румунски 4 3 3 1.700.000 

Русински 2 3 2 850.000 

Словачки 4 9 4 1.800.000 

Словеначки 1 2 1 400.000 

Украјински 1 1 - 400.000 

Хрватски 4 4 4 1.600.000 

Чешки 1 1 1 400.000 

Укупно: 79 86 51 36.800.000 

 

Национални савет румунске националне мањине је у достављеном мишљењу указао на потребу анализе 

реализованог медијског садржаја и предложио да се у процес евалуације укључе национални савети и 

професионални новинари који извештавају на језику националне мањине. У вези са тим, Министарство културе и 

информисања намерава да у наредном периоду унапреди сарадњу са националним саветима и да од њих тражи 

мишљење о значају реализованих пројеката за информисање припадника националних мањина 

Канцеларија за људска и мањинска права, на основу Решења о расподели годишње квоте националним саветима 

националних мањина, редовно врши пренос средстава на месечном нивоу за финансирање њиховог рада у висини од 

1/12 обезбеђених средстава. 

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

мањина у 2017. години, од стране Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским 

заједницама, обезбеђена су 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 23. јуна 2017. године, укупно је исплаћено 132.402.480,00 

динара, шест месечних субвенција. 

За суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години, од 

стране истог секретаријата, 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 објавио је конкурс за 

суфинансирање производње ових садржаја 1. марта 2017. године. Након подношења конкурсних пријава, секретар 

образује комисију за доделу средстава која утврђује предлог расподеле, а коначну одлуку доноси покрајински 

секретар, уз пуно уважавање мишљења националних савета о начину расподеле средстава. 

Расподела у 2017. години. 

Приватна предузећа на мањинским језицима: 

*МАЂАРСКИ ЈЕЗИК 

 Редни 

број  
Назив медија Назив пројекта Издавач медија Предложени износ 

1 Војводина данас 

Вајдашаг ма 

(Војводина данас): 

Проширење и 

унапређење 

дописничке мреже 

Хонестас агенција Имре 

Шебешћен ПР, Нови 

Сад 

200.000,00 

2 Породични круг 
У потрази за 

идентитетом 

Породични круг Доо за 

новинско издавачку 

делатност, Нови Сад 

450.000,00 
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3 Бечејски дани 

Подстицај и подршка 

војвођанском 

становништву 

мађарске 

националности  

Медиум доо, Бечеј 150.000,00 

4 Express Channel 

Производња емисије 

вести "Híradó" и 

пратећих 

информативних 

емисија на мађарском 

језику 

Информативни центар 

доо, Бачка Топола 
450.000,00 

5 Q Радио Дани традиције 

Информативно 

пропагандни центар 

КУЛА Доо, Кула 

200.000,00 

 

* СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК 
   

6 Зрењанин 
Глас Баната, странице 

на словачком језику 

Акционарско друштво 

за новинско-издавачку 

делатност Зрењанин, 

Зрењанин 

100.000,00 

7 Продукција 
Са Вама и за Вас (S 

Vami a pre Vas) 

Ирена Кукило ПР 

производња аудио-

визуелних производа 

Словмедиа, Стара 

Пазова 

150.000,00 

8 Продукција 

Меко ф - дечји 

играно-образовни 

програм на словачком 

језику (једна епизода 

серијала) 

Агенција за радио и 

телевизијску активност 

Антифриз - филм, 

Синиша Босанчић ПР, 

Маглић 

100.000,00 

9 Радио Петровец 
Мали и велики 

радозналци 

Радио Петровец Доо, 

Бачки Петровац 
100.000,00 

10 Радио Бачка Na kridlach nocy Радио Бачка доо, Бач 150.000,00 

11 ТВ Петровец 
Очувајмо свој 

идентитет 

Доо Телевизија 

Петровец, Бачки 

Петровац 

300.000,00 

 

* РУМУНСКИ ЈЕЗИК 
   

12 ТВ Банат 

Традиција балканских 

Румуна - Traditia 

Romanirol din Banat 

ТВ Банат доо, Вршац 350.000,00 

 

* УКРАЈИНСКИ ЈЕЗИК  
   

13 Радио Инђија 
Хоризонти културе, 

традиције, обичаја 

Радио-телевизија 

Инђија доо, Инђија 
150.000,00 

 

* БУЊЕВАЧКИ ГОВОР 
   

14 Буњевачка рич Буњевачка рич 
Буњевачки медиа 

центар Доо, Суботица 
200.000,00 
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15 Боцко 

Млади о себи - 

Информативни 

садржаји за младе у 

листу Боцко 

Буњевачки медиа 

центар Доо, Суботица 
550.000,00 

 

* ВИШЕЈЕЗИЧНИ ПРОЈЕКТИ 
  

16 Панчевац 

Јужнобанатска 

четворојезичка 

хроника 

Панчевац доо, Панчево 150.000,00 

17 Вршачка кула 

Банатски весник, 

радионица за 

странице на језицима 

националних мањина 

НИД Вршачка кула доо, 

Вршац 
150.000,00 

18 Продукција Игре судбине 

Медија њуз - Агенција 

за телевизијске 

активности Ева Хибш 

Бодиш ПР, Нови Сад 

150.000,00 

19 Радио Шид 

Очување традиције и 

културе Словака и 

Русина 

Коперникус радио 

телевизија Шид доо, 

Шид 

150.000,00 

  

Невладине организације на мањинским језицима: 

*МАЂАРСКИ ЈЕЗИК 

Редни број  Назив медија Назив пројекта Издавач медија 
Предложена 

средства  

1 www.szenttamas.rs  

Сваки дан 

информација на 

мађарском језику и 

још понешто 

Културни центар Гион 

Нандор, Србобран 
100.000,00 

2 Торђанске новине 
Издавање Торђанских 

новина 
Клуб Торђана, Торда 100.000,00 

3 Црњанске новине 
Остати и живети на 

селу 

Завичајни клуб 

Новоцрњана, Новацрња 
100.000,00 

4 Продукција Кањижа медија 
Удружење Еуро медија, 

Кањижа 
150.000,00 

5 
 Новокнежевачке новости 

на мађарском језику 

Новокнежевачке 

новости 

Удружење Нови 

Кнежевац и околина, 

Нови Кнежевац 

100.000,00 

6 ТВ Пачир 

Снимање 

документарне емисије 

у већим 

реформаторским 

верским заједницама 

у Војводини 

Удружење за 

регионалну 

комуникацију Урко, 

Пачир 

100.000,00 

* РУМУНСКИ ЈЕЗИК    

http://www.szenttamas.rs/
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7 Продукција 
Редакција на 

румунском језику 

Друштво за 

међукултурни дијалог 

Банатика, Панчева 

180.000,00 

* ХРВАТСКИ ЈЕЗИК    

8 Хрватске новине вијести 
Вијести на хрватском 

језику 

Хрватска независна 

листа, Суботица 
120.000,00 

9  Хрватске новине 
Мјесечник Хрватске 

новине 

Хрватска независна 

листа, Суботица 
100.000,00 

10 Продукција 

Телевизијски програм 

на хрватском језику 

Хрватска панорама 

Удружење новинара 

КРО-ИНФО, Суботица 
180.000,00 

11 Продукција 

Радијски програм на 

хрватском језику 

Наша ријеч 

Хрватско удружење 

новинара Кро-њуз, 

Суботица 

100.000,00 

12 Продукција 

Недељна једносатна 

информативна радио 

емисија Глас Хрвата 

Хрватско културно 

друштво Владимир 

Назор, Станишић 

150.000,00 

 

* БУЊЕВАЧКИ ГОВОР 
  

13 Буњевачки радио 
Радио емисије 

Буњевачка рич 

УГ Буњевачки 

омладински центар, 

Суботица 

120.000,00 

* РОМСКИ ЈЕЗИК    

14 Продукција 

Отварање простора за 

дијалог о 

ревитализацији 

културе и културних 

институција Рома 

(стање и потенцијали) 

Удружење 

Интеркултурални 

театар III/40, Нови Сад 

100.000,00 

15 Продукција О тернипе ађес 
Удружење ромских 

студената, Нови Сад 
100.000,00 

*АЛБАНСКИ ЈЕЗИК 

16 Часопис Матице Албанаца 

Зато што живимо 

заједно - Sepse ne 

jetojme se bashku 

Удружење Матица 

Албанаца, Нови Сад 
100.000,00 

*НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

17 Продукција 

Радио емисија на 

немачком језику 

Deutsches Wort 

Удружење Немаца, 

Кула 
100.000,00 

 

На основу расписаног Јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области 
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јавног информисања у 2017. години, општина Бачка Паланка и Недељне новине су закључиле уговор о 

суфинансирању пројекта Очување традиције и језика словачке и мађарске националне мањине у општини Бачка 

Паланка. Висина опредељених средстава за ове намене је 1.000.000,00 динара. Овим путем је у наведеним новинама 

омогућено објављивање чланака на словачком и мађарском језику. 

На јавни конкурс конкурс за суфинансирање пројеката за остваривања јавног интереса у области јавног 

информисања на територији града Лесковца у 2017. години, који је расписала Градске управе за друштвене 

делатности града Лесковца, између осталих, пријавила се Радња за телевизијску продукцију 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. Такође, 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. 

Средства су додељена за суфинансирење 19 пројеката од укупно 36, колико је пристигло на Конкурс. 

Општина Сјеница у свом буџету за 2017. годину предвидела је средства у износу од 1.000.000,00 (милион) динара за 

суфинансирање медија на језицима националних мањина. Међутим, конкурс за програме из области информисања 

на језицима националних мањина још није расписан. 

Општина Србобран једном годишње расписује јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине са 

приоритетом информисања особа са инвалидитетом и припадника националних мањина. У 2016. години за ову 

намену била су издвојена средства у износу од 2.000.000,00 динара, док су у 2017. години за конкурс који је у току 

предвиђено 4.000.000,00 динара.  

На основу Конкурса за суфинансирање медијских садржаја из области јавног информисања, који је био расписан 17. 

јануара 2017. године, Комисија за доделу средстава за пружање финансијске подршке медијским садржајима који 

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

информисању и медијима, а након прибављеног мишљења националних савета националних мањина, дала је предлог 

о оцени пројеката поднетих по конкурсу. Након тога, градоначелник Суботице је 6. априла 2017. године донео 

Решење о додели средстава у укупном изнису 20.550.000,00, следећим подносиоцима пријава: 

1. Снома доо за маркетинг, Суботица, Штосмајерова 10   

2. Фабрика Слова доо, Петроварадин, Мажуранићева 8 

3. Удруга хрватска независна листа, Суботица, Ивана Сарића 85  

4. Артлине удружење, Суботица, Цара Јована Ненада 15 

5. Удружење Марија, Суботица, Матије Гупца 10/1   

6. Никола Тумбас ПР, Фотографска радња Ноах Агенцy, Суботица, Бачка 29  

7. Удружење ИНФО – иницијатива, Суботица, Банатска 30.   

8. СЗТР и ТВ продукција диновизија Томислав Дедовић предузетник, Суботица, Кизур Иштвана 64  

9. СПЦ Епархија Бачка Радио Славословље, Суботица, Змај Јовина 22  

10. Пакис продукција доо, Нови Сад, Арсе Теодоровића 5  

11. Буњевачки медиа центар доо - интернет гласило, Суботица, Анте Парчетића 10а  

12. Буњевачки медиа центар доо – радио, Суботица, Анте Парчетића 10а   

13. Буњевачки медиа центар доо - новине Суботица, Анте Парчетића 10а   

14. Буњевачки омладински центар – интернет радио, Суботица, Анте Парчетића 10а  

15. Нове суботичке новине доо, за новинско-издавачку делатност, Суботица, Максима Горког 8.    

16. Институт за одрживи развој и заштиту животне средине Зелени круг, Нови Сад, Александра Невског 32 

17. Удружење новинара CRO-INFO Суботица, Трг цара Јована Ненада 15  

18. YU ECO доо, Суботица, Магнетна поља ББ – телевизија 3  

19. YU ECO доо, Суботица, Магнетна поља ББ – радио 

20. Магазин Дани доо, Суботица, Арсенија Чарнојевића 3  

21. Радио Суботица-Szabadka Radio доо Суботица, Арсенија Чарнојевића 3  

22. VTV COMNET доо Суботица, Арсенија Чарнојевића 3   

23. Медијска мрежа доо Београд-Вождовац, Трг Николе Пашића 7   

24. Србија Данас ДОО Нови Београд, Булевар Михјала Пупина 165е  

25. Горан Тодоров ПР, Web портал Суком Медија, Суботица, Дожа Ђерђа 3 
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У Медвеђи су у 2017. години за локални медиј опредељена средства у износу од 3.000.000,00 динара на конкурсу за 

суфинансирање медијских садржаја, уз пуно уважавање мишљења Националног савета албанске националне 

мањине. 

 

2017/3 

 

Канцеларија за људска и мањинска права на основу Решења о расподели годишње квоте националним саветима 

националних мањина редовно врши пренос средстава на месечном нивоу за финансирање њиховог рада у висини од 

1/12 обезбеђених средстава. 

 

Стечена средства национални савети могу користити, између осталог, за финансирање или суфинансирање програма 

и пројеката у области обавештавања и 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.  

 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама истиче да се 

континуирано спроводи наставак 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 обезбеђена су 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 јануара до септембра 2017. године, укупно је исплаћено 198.603.720,00 

динара, девет месечних субвенција. 

 

Континуирано се спроводи активност расписивање конкурса за суфинансирање медијских садржаја на језицима 

националних мањина уз пуно уважавање мишљења националних савета о начину расподеле средстава. 

 

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

суфинансирање производње ових садржаја 18. јула 2017. године. Након подношења конкурсних пријава, 

покрајински секретар образује комисију за доделу средстава која утврђује предлог расподеле, уз пуно уважавање 

мишљења националних савета о начину расподеле средстава. 

 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама наводи да је укупан износ 

средстава који се распоређује за медијске садржаје на језицима националних мањина 3.700.000,00 динара, при чему 

је за приватна предузећа опредељено 2.200.000,00 динара, а за невладине организације 1.500.000,00 динара. Поступак 

доделе средстава ће се спровести у четвртом кварталу 2017. године. 

 

На основу усвојеног предлога Савета за националне мањине, министар државне управе и локалне самоуправе донео 

је Програм за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине, којим је предвиђено да је информисање 

на језицима националних мањина, приоритетна област у којој се програми и пројекти финансирају из Буџетског 

фонда за националне мањине у 2017. години. У складу са чланом 5. став 4. Уредбе о поступку расподеле средстава из 

Буџетског фонда за националне мањине („Службени гласник РС“, број 22/16) министар је донео Упутство о начину 

утврђивања састава и броја чланова Конкурсне комисије која спроводи поступак доделе средстава из Буџетског 

фонда за националне мањине („Службени гласник РС“, број 74/17). У складу са поменутим актима, министар је 6. 

септембра 2017. године донео Решење о образовању Конкурсне комисије, која спроводи поступак доделе средстава 

из Буџетског фонда за националне мањине.  

 

На основу члана 3. Уредбе, министар је 8. септембра 2017. године, донео Одлуку о расписивању конкурса за доделу 

средстава из Буџетског фонда за националне мањине. Након тога, Конкурсна комисија је одржала две седнице на 

којима је дефинисала допунске критеријуме, ближа мерила и специфични циљ за избор програма и пројеката на 

конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда, уз претходне консултације са националним саветима националних 

мањина, чиме су створени услови за расписивање Конкурса. Министарство државне управе и локалне самоуправе је 

20. септембра 2017. године расписaло Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за 

реализацију програма и пројеката из области информисања на језицима националних мањина, који је објављен на 

званичној интернет страници Министарства, Канцеларије за људска и мањинска права, Канцеларије за сарадњу са 
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цивилним друштвом и Порталу е-Управе. Конкурс је отворен од 20. септембра до 20. октобра 2017. године. Овим је 

након 15 година формално и суштински покренут поступак расподеле средстава из Буџетског фонда за националне 

мањине.  

 

Министарство културе и информисања истиче да су са 79 корисника закључили уговоре о суфинансирању пројеката 

у области јавног информисања и пренета су им средства за реализацију.  

У општини Ада постоје локални медији, тв, радио и новине који могу да учествују на расписаним конкурсима од 

стране локалне самоуправе. Ти медији, преко својих програма и преко саопштења локалне самоуправе, обезбеђују 

двојезично информисање грађана. Локална самоуправа о дешавањима у општини, информише грађане и преко свог 

веб сајта, двојезично.  

 

Општина Алибунар наводи да су у овом извештајном периоду одлукама општинског већа финансијски подржане 

активности културе и информисања културно – уметничких друштава румунске и словачке националне мањине на 

очувању њихових националних идентитета. 

 

Општина Бачки Петровац наводи да је обезбеђено довољно и стабилно информисање којим се гарантује одрживост 

медија на језицима националних мањина, кроз пројектно суфинансирање медија у складу са Законом. Испоштована 

је улога и мишљење Националног савета словачке националне мањине по питању пројектног суфинансирања медија 

ради производње медијских садржаја који су од значаја за припаднике словачке националне мањине. У општини не 

постоје медији који су у власништву Националног савета словачке националне мањине. За ову годину су подељена 

средства медијима по расписаном конкурсу, у складу са Законом.  

 

У општини Бечеј локални медији, тв и новине које пружају информације и на српском и на мађарском језику могу 

учествовати на конкурсима које расписује локална самоуправа.  

 

У општини Бела Црква нема медија (штампаних, радио и телевизијских емисија) у власништву националних савета 

националних мањина. На приватној локалној радио станици „БЦ инфо“ емитују се медијски садржаји на језицима 

националних мањина – чешком, румунском, мађарском и ромском. 

  

Општина Чока наводи да су у буџету предвиђена средства за суфинансирање медија, и кроз конкурс сваке године се 

додељују средства за медије ради јавног обавештавања грађана. Сходно члану 9. Статута општине Чока („Службени 

лист општине Чока“, број 11/2011-пречишћен текст) у службеној употреби на територији локалне самоуправе 

општине Чока истовремено са српским језиком је и мађарски језик, те поштујући језичка права мађарске националне 

мањине, јавно обавештавање се врши и на мађарском језику, тако да се на „Макс“ радију Чока емитује програм и на 

мађарском језику, дневно 3 сата. На локалној кабловској телевизији се емитују и седнице Скупштине општине Чока, 

које се воде паралелно на српском и на мађарском језику. Општина Чока суфинансира и емитовање медијских 

садржаја на мађарском језику код регионалне телевизије „Панон телевизија“. 

 

Општина Ковин расписује сваке године конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из 

области јавног информисања. Поред осталих критеријума, за доделу средстава посебно се узима у обзир достигнути 

ниво мањинских права.    

 

Oпштинска управа Кула је у току 2017. године расписала конкурс јавног информисања на језицима националних 

мањина уз уважавање мишљења Националног савета немачке националне мањине и Националног савета мађарске 

националне мањине. Буџетом општине Кула за 2017. годину су издвојена средства у износу од 4.050.000,00 динара за 

финансирање конкурса јавног информисања на језицима националних мањина.  

 

Општина Лајковац наводи да је објављен јавни конкурс у марту 2017. који се односио на медије и додељена су 

средства радију „Ром“ из Обреновца, али средства нису повучена. 

 

Општинa Мали Иђош наводи да је, на основу Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања и Предлога одлуке о расподели средстава по Конкурсу за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мали Иђош у 2017. години, Општинско веће 

општине Мали Иђош донело Решење о расподели средстава по расписаном јавном конкурсу за суфинансирање 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мали Иђош. 

Националне мањине нису конкурисале на наведеном конкурсу. Конкурс је отворен до краја 2017. године и очекује се 

неколико пријава од стране националних мањина. 
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Градоначелник града Панчева је расписао Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из 

области јавног информисања у 2017. години и за ту намену одобрена су средства у буџету града Панчева за 

2017.годину у износу од 14.880.000,00 динара. Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја 

из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном 

информисању свих грађана града Панчева; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и 

социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког 

стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, 

спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; и осталих медијских садржаја који доприносе 

задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације, 

имајући пре свега у виду особе са инвалидитетом и националне мањине. На овом Конкурсу подржано је укупно 18 

пројекта, од тога два пројекта који објављују садржаје на језицима националних мањина: 

- Новинско издавачка кућа „Либертатеа“, Панчево – пројекат производње медијских садржаја из области јавног 

информисања у 2017. години - 200.000,00 динара - Новинско издавачка кућа „Либертатеа“ Панчево објављује 

медијске садржаје на румунском језику; 

- ДОО „Панчевац“, Панчево – Мултијезични додатак на језицима националних мањина – предложени пројекат 

је подржан са 1.500.000,00 динара, али је подносилац пројекта одустао од свог захтева. 

 

Сви медији у граду Панчеву су приватизовани 2015. године.  

 

Општина Пландиште наводи да је у 2017. години расписан и реализован конкурс за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години (Закључак Општинског већа 

Општине Пландиште број 401-4/2017-III и Конкурс број 401-5/2017-II). На конкурс се пријавио радио „Фар“ који је 

добио средства у износу од 100.000,00 динара. Одржане су емисије од априла до краја августа (укупно 21 емисија на 

румунском језику), под називом “LA SFARSITUL SAPTAMANI” – “Kрајем недеље“.  

 

На подручју општине Сечањ не постоји ниједан електронски нити штампани медиј. Бивши „Радио Сечањ“ из Сечња 

чији је оснивач била општина, окончан је ликвидацијом из разлога немогућности финансирања из буџета. Радио је 

имао једносатне емисије недељом на мађарском и румунском језику (језици у службеној употреби на територији 

општине).  

Град Сомбор наводи да је у току Јавни позив за расподелу средстава за суфинансирање програма/пројеката 

оснаживања националних заједница, односно удружења која негују идентитет националних заједница. 

 

Средства која су опредељена буџетом oпштине Србобран за 2017. годину за финансирање информисања износе 

4.000.000,00 динара. По конкурсу су расподељења средства у износу од укупно 3.550.000,00 динара. Пројекти који се 

односе на информисање, са приоритетом информисања националних мањина, а којима су одобрена средства за 

суфинансирање су: Културни центар „Гион Нандор“ - износ од 350.000,00 динара, „Brif media net2 d.o.o. 

Petrovaradin“, износ од 1.000.000,00 динара и Агенција за издавање новина „Бачка пресс-оконас.инфо“, износ од 

350.000,00 динара. 

 

Општина Стара Пазова наводи подршку следећим активностима у области информисања:  

- РТВ Стара Пазова - у оквиру пројекта један део програма емитује се на словачком језику (вести, култуно - 

уметнички садржаји). Укупна вредност целокупног пројекта 7.500.000 дин. 

 - Најављивање културно-уметничких програма хрватске националне мањине. 

- Пазовачко огледало: извештавање о културно уметничким дешавањима код словачке националне мањине. 

Укупна вредност пројекта 600.000 дин. 

- Пазовачке новине: извештавање о културно уметничким дешавањима код словачке националне мањине. 

Укупна вредност пројекта 400.000 дин. 

 

Општина Стара Пазова наводи подршку следећим активностима у области културе: 

 Словачкој мањини:   

            СКУД „Херој Јанко Чмелик“ 

 песничко вече, по конкурсу одобрено 260.000 дин. 

 гостовање фолклора , одобрено 18.700 дин. 

 обнова словачког дома, 570.000 дин. 

 „Матица словачка“ у Старој Пазови 

 Монографије и музичко сценски програми, по конкурсима – обезбеђено 300.000 дин.  

 „Асоцијација словачких удружења Бачки Петровац“– радионице, едукације за чланице, одобрено 

50.000 дин. 
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 Одлазак у Словачку у градове Пухов, Хумење и Жилина. Гостовао је СКУД „Херој Јанко Чмелик“ са 

фолклорним ансамблом и етнографска група жена, одобрено 240.000 дин.  

 

 Ромској мањини:  

 „Центар за едукативо укључивање-ЦЕУ центар“- ромски тамбурашки оркестар и ромски писци изводе 

ромску музику и рецитују на ромском језику. По конкурсу одобрено 50.000 дин.  

 ромска игранка, одобрено 30.000 дин.  

 формирање ромског фолклора, одобрен простор за вежбање  

 

 Хрватској мањини: 

            Хрватско културно-просветно друштво „Томислав“  

 Голубиначке мачкаре, позоришне представе, маскембал, и музики програм,  

одобрено 100.000 дин. 

 Вечери и ноћи Илије Жарковића Жабара, културно уметничка манифестација, по конкурсу одобрено 50.000 

дин.  

 Сремци у Срему, музичко вече, по конкурсу одобрено 50.000 дин. 

 Одлазак у Хрватску у град Топуско. Гостовао ХКПД „Томислав“ музички ансамбл.  

 

Општина Тител је 13.1.2017. године расписала Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја 

из области јавног информисања на територији општине Тител у 2017. години у износу од 3.500.000,00 динара са 

наменом подизања квалитета информисања и припадника националних мањина. Конкурс је објављен на сајту 

општине Тител www.opstinatitel.rs.   

 

Град Вршац наводи да се на почетку сваке календарске године, расписују конкурси за суфинансирање медијских 

пројеката на којима учествују и медији који имају програме на језицима националних мањина, а на основу 

спроведеног Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијског садржаја из области јавног информисања 

у 2017. 

 

 

У Општини Житиште не постоје регистроване медијске куће, те исте не постоје ни на језицима националних 

мањина. У буџету општине постоје предвиђене позиције за финансирање медија на српском језику, као и на језицима 

националних мањина, који су у службеној употреби. На територији општине постоји локални лист на мађарском 

језику у Торди, који се издаје, већ две деценије без прекида - „Торђанске новине“ (оснивач невладина организација - 

Клуб Торђана) који излази 5-6 пута годишње сходно финансијским могућностима и информише грађане о 

збивањима у тој средини. Исто тако, у Торку се издаје локални лист „Либертатеа“ који пружа информације 

грађанима румунске заједнице. Ови локални листови на територији општине, осим из буџета, неопходна средства за 

рад успевају обезбедити на покрајинским и републичким конкурсима за мале медије и медије на језицима мањина 

као и код националног савета мађарске националне мањине.  

 

Град Суботица наводи да на основу Конкурса за суфинансирање медијских садржаја из области јавног информисања 

зa 2017. годину, по Решењу о додели средстава у укупном износу 20.550.000,00 додељена су средства следећим 

медијским кућама који емитују и на језицима националне мањине у износу од 9.057.000,00 динара: 

- Медијима који емитују на буњевачком језику је додељено 800.000,00 

o Буњевачки медиа центар ДОО- интернет 

o Буњевачки медиа центар ДОО- радио 

o Буњевачки медиа центар ДОО- новине 

o Буњевачки омладински центар- интернет 

- Медијима који емитују на хрватском језику је додељено 1.000.000,00 

o Удруга хрватска независна листа 

o Удружење Марија Суботица 

o Удружење новинара ЦРО-ИНФО 

- Медијима који емитују на сва три језика (мађарски, хрватски и буњевачки језик) је додељено 7.257.000,00 

o Snoma доо за маркетинг Суботица 

o Artline удружење Суботица 

o YU ECO доо Суботица - телевизија 

o YU ECO доо Суботица – радио 

o Радио Суботица доо 
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 Министар државне управе и локалне самоуправе донео је 30. новембра 2017. године Одлуку о расподели 

средстава из Буџетског фонда за националне мањине за финасирање програма и пројеката из области информисања 

на језицима националних мањина у 2017. години. Одлука је донета на основу Листе вредновања и рангирања 

пријављених програма и пројеката коју је 16. новембра 2017. године утврдила Конкурсна комисија која спроводи 

поступак доделе средстава из Буџетског фонда за националне мањине. 

 

Средства су додељена за 25 пријављених програма и пројеката у износу од 1. 800.000 динара за реализацију програма и пројеката 

из области информисања на језицима националних мањина као приоритетне области  финансирања по предлогу Савета за 

националне мањине. На конкурсу је поднето укупно 60 пријава, од којих девет није испуњавало задате формалне услове, а на 

Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката није било изјављених приговора. Овим је након 15 година од 

када је фонд успостављен, успешно реализован поступак  доделе средстава. 

 

Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“, број 113/17) за Буџетски фонд за 

националне мањине опредељена су средства у укупном износу од 21.800.000,00. 

 

 

Расподела средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области информисањa на 

језицима националних мањина у 2017. години 

  

 

Редни 

број 

Ев. број Подносилац 

програма/пројеката 

Назив пројекта 

 

Укупан 

број 

бодова 

Износ 

одобрених  

средстaва/дин 

1 36 Центар за демократију и 

едукацију –Долина 

 

Бујановац 

Заједнички живот 60 175.000,00 

2 24 Глас Санџака 

Нови Пазар 

Интеркултурални дневник о 

мањинској култури албанске, 

ромске, словачке, русинске и 

влашке националне мањине 

60 175.000,00 

3 51 Центар за активизам Врање Остваривање мањинских права 

на југу Србије и интеграције 

мањинских заједница у светлу 

Поглавља 23. и 24. Споразума о 

стабилизацији и придруживању 

Србије Европској унији 

57 136.000,00 

4 21 Дечији забавно едукативни 

центар за дечији осмех 

Зрењанин 

Повезивање деце мултиетнички 55 100.000,00 

5 12 Удружење новинара  КРО-

ИНФО 

Суботица 

ТВ програм на хрватском језику 

„Хрватска панорама“ 

55 100.000,00 

6 58 Удружење Рома „Царина“ 

Прокупље 

Дечији образовни програм на 

ромском језику 

55 100.000,00 

7 14 Атрактивне визије  

Бујановац 

 Информисање и нове 

технологије  

55 100.000,00 

8 41 Установа за новинско-

издавачку делатност Ново 

Братство 

Ниш 

„Стара планина- локомотива 

развоја континенталног туризма“ 

54 90.000,00 
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9 46 Новосадска новинарска 

школа 

Нови Сад 

Чаробни штапић- аудио бајке на 

језицима националних мањина 

52 80.000,00 

10 4 Фондација „Слобода 

штампе“ 

Сента 

Комшија па нација! 50 65.000,00 

11 23 Медијски центар Бета 

Београд 

Агенцијски сервис и вести на 

ромском 

48 60.000,00 

12 44 Удружење ромских 

студената 

Нови Сад 

„О тернипе ађес“ 48 60.000,00 

13 25 Удружење грађана Емблема 

Димитровград 

Техничко опремање Интернет 

Портала ФАР 

48 60.000,00 

14 3 Фондација ЗAВИЧАЈНА 

КУЋА Сремски Карловци 

Издање свеске (броја) часописа 

Фенстер 

47 58.000,00 

15 31 Удружење грађана РТВ 

БУМ 018 

Ниш 

Ромске вести у 19 46 50.000,00 

16 39 Македонско удружење 

новинара „МАК-ИНФО“ 

Панчево 

Банатско сонце 46 50.000,00 

17 20 Новинарска асоцијација 

Русина-НАР 

Нови Сад 

Русински портал културе 46 50.000,00 

18 49 „Центар за едукативно 

укључивање - ЦЕУ центар“ 

Стара Пазова 

Е Rroma ađes -Роми данас 46 50.000,00 

19 10 Културна организација 

Алтернатива 

Бујановац 

 Интеркултурални живот 

будућност југа Србије 

46 50.000,00 

20 17 Позориште „Кону Алеку“ 

Алибунар 

Свици -Licurici 40 45.000,00 

21 8 Албанско културно друштво 

„Перспектива“ 

Бујановац 

 Одрживост медија на језицима 

националних мањина 

38 36.000,00 

22 6 Новинарско издавачка 

установа „Либертатеа“ 

Панчево 

  „Мост од речи“ 35 30.000,00 

23 50 ДОО за новинско -издавачку 

делатност „НЕТ NАP“ 

Суботица 

Mestersegek nyomaban издање на 

мађарском језику 

35 30.000,00 

24 54 Новинарско издавачка 

установа „Хлас људу“ 

Нови Сад 

Савремена (е) миграција 35 30.000,00 

25 15 УГ Буњевачки омладински 

центар 

Суботица 

  Техничко опремање студија за 

радио продукцију 

30 20.000,00 

 

 

 Канцеларија за људска и мањинска права наводи да се редовно врши пренос средстава на месечном нивоу 

за финансирање рада националних савета у висини од 1/12 обезбеђених средстава. 
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Министарство културе и информисања, у складу са својим надлежностима, припремило је Извештај о 

реализацији  суфинансираних пројеката на конкурсу из  области  јавног  информисања на језицима националних 

мањина у 2016. години на основу података и извештаја добијених од стране учесника конкурса. Извештај је објављен на 

веб сајту Министарства. 

 

 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама наводи да се 

континуирано се спроводи  активност -  наставак 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 обезбеђена су 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  јануара до децембра  2017. године, укупно је исплаћено 

264.805.000,00 динара, дванаест месечних субвенција. 

Континуирано се спроводи  активност  расписивање конкурса за суфинансирање медијских садржаја на 

језицима националних мањина уз пуно уважавање мишљења националних савета о начину расподеле средстава; 

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

суфинансирање производње ових садржаја 18. јула  2017. године. Након подношења конкурсних пријава, 

покрајински секретар образује комисију за доделу средстава која утврђује предлог расподеле, а коначну одлуку 

доноси покрајински секретар, уз пуно уважавање мишљења националних савета о начину расподеле средстава. 

Укупан износ средстава који се распоређује за медијске садржаје на језицима националних мањина јесте 

3.700.000,00  динара, при чему је за приватна предузећа опредељено 2.200.000,00 динара, а за невладине 

организације 1.500.000,00 динара. Поступак доделе средстава ће се спровести у четвртом кварталу 2017. године.  

У другом конкурсном кругу, од потписивања уговора и реализације пројекта одустало је ДОО за емитовање 

радио програма Панда радио, из Кањиже, са пројектом „Информисање грађана Потиског региона на мађарском 

језику“, са одобреним износом од 150.000,00 динара. 

 

ПРИВАТНА ПРЕДУЗЕЋА НА МАЊИНСКИМ ЈЕЗИЦИМА: 

 

 

Р.Б. Издавач медија Назив медија Назив пројекта Тражена средства Одобрена 

средства 

1. 

 

Акционарско 

друштво за 

новинско-издавачку 

делатност Зрењанин 

Зрењанин 

Глас Баната, 

странице на 

мађарском језику 

 

 

155.850,00 
100.000,00 

2. 
Blue network media 

doo Titel 
Радио Тител 

Информативни 

програм на 

мађарском језику 

 

400.000,00 100.000,00 

3. 

Хонестас агенција 

Имре Шебешћен ПР 
Vajdasag ma 

Вајдашаг ма: 

Стручно унапређене 

и садржински 

обогаћене 

економске рубрике 

 

 

 

190.000,00 

100.000,00 

4. 
Доо за емитовање 

радио програма 

Панда радио 

Панда Радио 

Информисање 

грађана Потиског 

региона на 

мађарском језику 

 

 

1.000.000,00 
150.000,00 

5. САНТОС-КОМЕРЦ 

Доо за радио-

телевизуијске 

активности увоз-

извоз и услуге 

маркетинга 

Радио Сантос 
Недељни мозаик  

(Heti mozaik) 

 

 

 

596.000,00 
100.000,00 

6. 
Медиум Доо Бечејски дани 

Комуницирајмо на 

два језика 
362.165,60 

100.000,00 

7. 
Радио Србобран Доо 

за информисање 

Србобран 

Vajdasagi 

magyar radio 

Szenttamas 

VAJDASAGI INFO - 

Информативна 

емисија на 

мађарском језику 

 

 

987.000,00 
100.000,00 

8. Радио Срем Доо Радио Срем Život Slovakov v  100.000,00 
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Рума Srieme  

Живот Словака у 

Срему 

300.000,00 

9. Ирена Кукило ПР 

Производња аудио-

визуелних производа 

СЛОВМЕДИА 

Продукција 
50 година таласа 

сремских Словака 

 

 

 

734.000,00 

250.000,00 

10. Агенција за радио и 

телевизијску 

активност 

АНТИФРИЗ - Филм 

Синиша Босанчић 

ПР 

Продукција 

Меко "Ф" 

Дечији играно-

образовни програм 

на словачком језико 

(једна епизода 

серијала) 

 

 

 

261.500,00 
100.000,00 

11. ТВ Банат доо ТВ Банат Caleidoscop - Bogăția 

diversității Banatului 

de Sud - Богатство 

различитости 

јужног Баната 

 

480.000,00 

 

200.000,00 

12. Информативно-

пропагандни центар 

Кула Доо 

Q радио Струне срца  

600.000,00 

 

100.000,00 

13. Информативно-

пропагандни центар 

Кула Доо 

КУЛСКА 

КОМУНА 

Школовање у 

вишејезичној 

средини 

 

600.000,00 

 

100.000,00 

14. Радио Фрушка Гора 

Доо 

Радио Фрушка 

гора 

Култура и идентитет 

Хрвата у Срему 

 

300.000,00 

 

100.000,00 

15. Буњевачки медиа 

центар Доо 

Продукција Вести на 

Буњевачком - Висти 

 

490.000,00 

 

100.000,00 

16. Агенција за 

телевизијске 

активности MEDIA 

NEWS - Ева Хибш 

Бодиш ПР 

Продукција Игре Судбине-Spiele 

des Schicksals-A sors 

jatekai 

 

 

240.000,00 

 

 

100.000,00 

17. 

Доо за маркетинг и 

услуге радио Лав 
ТВ ЛАВ 

Подизање нивоа 

информисања и 

проширење 

програмских 

садржаја на 

ромском језику - 

Одшкринути ромски 

трезор 

 

 

 

 

432.000,00 

 

 

 

 

100.000,00 

18. Телевизија Фрушка 

гора Доо 

Телевизија 

Фрушка гора 

Лепши кадар о 

Ромима 

 

400.000,00 

 

100.000,00 

19. Предузеће за услуге 

рекламе и 

пропаганде  Wagner 

production Доо 

Панчево 

Продукција Банатско сонце  

 

587.000,00 

 

 

100.000,00 

УКУПНО     2.200.000,00 

 

 

 

НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА МАЊИНСКИМ ЈЕЗИЦИМА: 

Р.Б. Издавач медија Назив медија Назив пројекта Одобрена 

средства 

 

 

 

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК 

   

 

250.000,00 

20. 

Клуб Торђана 
Торђанске новине TORDAI 

ÚJSÁG 

Редовно издавање 

Tordai Újság 

(Торђанских новина) 
100.000,00 

21. 
Удружење Нови 

Кнежевац и околина 

Новокнежевачке новости на 

мађарском језику: 

Torokkanizsai hirmondo 

Новокнежевачки 

културни мозаик 
150.000,00 
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 РУСИНСКИ ЈЕЗИК  

 

100.000,00 

22. Новинарска асоцијација 

Русина НАР 

www.nar.org.rs Русински портал 

културе 
 

100.000,00 

 

 

 

 

ХРВАТСКИ ЈЕЗИК 

   

 

350.000,00 

23. 
Хрватска независна листа Хрватске новине 

Мјесечник Хрватске 

новине 
100.000,00 

24. Удружење новинара 

"CRO-INFO" 

Интернет страница: 

www.croinfo.rs 

CrOnline (Пројекат на 

хрватском језику) 
150.000,00 

25. Хрватско културно 

друштво Владимир Назор 

Станишић 

Продукција 

Недељна једносатна 

информативна радио 

емисија "Глас Хрвата" 
100.000,00 

 

 

ЧЕШКИ ЈЕЗИК 
  

 

 

 

100.000,00 

26. Културно-информативно 

просветно удружење 

Просперитет 

Интернет портал: Радио 

песма 

ИСКОРАК  

 

100.000,00 

  

 

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК 

   

 

150.000,00 

27. Асоцијација словачких 

новинара 

Продукција Ми смо добро, а какви 

сте ви? 
 

150.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

БУЊЕВАЧКИ ГОВОР 

   

 

350.000,00 

28. 

Буњевачка матица Рич буњевачке матице 

Буњевке кроз 

уметност о 

књижевност 
200.000,00 

29. 

Удружење грађана 

Буњевачки медиа центар- 

Сомбор 

Буњевачки радио и Радио 

Фортуна 

Информативна радио 

емисија на 

буњевачком језику - 

Сомбор на 

буњевачком 

 

 

150.000,00 

  

 

АЛБАНСКИ ЈЕЗИК 

 

 
 

 

100.000,00 

30. Удружење "Матице 

Албанаца" 

Часопис Матице Албанаца- 

REVISTA AMEZA E 

SHQIPTAREVE "MAS" 

"Зато што живимо 

заједно" / "Sepse ne 

jetojme se bashku" 

 

 

100.000,00 

  

 

 

 

ВИШЕЈЕЗИЧНИ 

ПРОЈЕКТИ 

   

 

100.000,00 

31. Друштво за борбу против 

шећерне болести Града 

Новог Сада 

Дијабетес- Нови Сад Остваривање јавног 

интереса у области 

јавног информисања 

АП Војводине о 

пандемији дијабетеса - 

За националне мањине 

у Војводини 

 

 

 

 

100.000,00 

 УКУПНО:   1.500.000,00 
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Општина Бачки Петровац наводи да планира да обезбедити већу заступљеност медија који информишу на словачком 

језику, у смислу обавезног суфинансирања пројеката, као и веће учешће и поштовање националног савета словачке 

националне мањине у овој области, приликом одлучивања о додели средстава за суфинансирање медија у 2018. 

години.    

 

Председник општине Бечеј је дана 23.10.2017. године расписао Конкурс за суфинансирање пројеката производње 

медиjских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бечеј у 2017. години. Дана 01.12.2017. 

године донето је Решење о додели средстава у укупном износу 2.000.000,00 динара, следећим подносиоцима пријава 

по јавном конкурсу: 

 - Моника Берчек пр агенција за консултантске активности „Cross media  consulting“ Бечеј, назив медија 

 „Radio active” доо Бечеј, конкурисала је са  пројектом „Разгибавање – Јутарњи програм“, 

 - ВТВ Комнет доо Суботица назив медија „ТВ Бечеј“,  конкурисао је са  пројектом ТВ серијал – „ТВ 

 прозор“,  

 - Дражен Ћурчић, предузетник агенција Тотал медиа Нови Сад, за медиј  Дневник, конкурисао је са 

 пројектом „Бечејске разгледнице“.   

 

Скупштина општине Бела Црква усвојила је, у децембру месецу, буџет за 2018. годину. У буџету је локална 

самоуправа определила средства за остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања у 

одређеном износу – програмско финансирање путем конкурса ће бити и за медијске садржаје на језицима 

националних мањина.  

 

Буџетским одлукама Скупштина Града Новог Пазара предвиђа доделу средстава за Бошњачко национално вијеће не 

улазећи у то како ће се средства расподелити. Из неколико претходних година постоји спор у вези средстава која 

нису пребацивана Вијећу и ради се на томе да се проблем реши. Прошле године је Бошњачком националном вијећу 

пребачено 1.000.000 динара, 2017. г. више него  2.000.000 динара, а скупштинском одлуком за 2018. г. тај је износ 

неколико пута увећан.  

 

Статутом Града Новог Сада – пречишћен текст („Сл.лист Града Новог Сада“, бр.43/2008 ) чланом 23. је регулисано 

да Град у вршењу своје надлежности, преко својих органа организује у вези са заштитом културних добара од 

значаја за Град и од значаја за националне мањине чији припадници живе на територији Града, подстиче развој 

културног и уметничког стваралаштва припадника свих националних мањина на територији Града и обезбеђује 

средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и за 

националне мањине. Град доноси стратегије и усваја посебне мере у циљу отклањања неједнакости и стварања 

једнаких могућности остваривања људских и мањинских права. Град се стара о остваривању, заштити и унапређењу 

људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група. Град се 

стара о јавном информисању и обезбеђује услове за јавно информисање на српском језику и језику националних 

мањина које су у службеној употреби на територији Града. У буџету Града Новог Сада за 2017. годину за 

финансирање медија и медијских садржаја на језицима националних мањина ја опредељено 4.102.150,00 динара. 

 

 

Градско веће Града Сомбора 13.12.2017.године је донело Решење о расподели средстава за суфинансирање 

програма/пројеката удружења која негују идентитет националних заједница и овластило Градоначелницу града 

Сомбора да закључи Уговоре са удружењима која су добила дотације. Следећа удружења за добила средства: 

 

1. ХКД „Владимир Назор“ Станишић –  пројекат  „Икавица – говор  шокачких, буњевачких, личких, босанских, 

далматинских и херцеговачких Хрвата“ - 60.000,00 динара; 

 

2. УГ „Буњевачки медиа центар – Сомбор“- пројекат „Млади Буњевци у Сомбору“ - 70.000,00 динара; 

 

3. УГ „Урбани Шокци“ Сомбор пројекат Дани хрватске културе –    Међународни округли сто „О Шокцима је 

рич“ 100.000,00 динара; 

 

4. Јеврејска општина Сомбор – пројекат „Знање = толеранција“ - 40.000,00   динара; 

 

5. „Друштво српско руског пријатељства“- пројекат „Србија и Русија у 1917.  години“ - 30.000,00 динара; 

 

6. УГ „Буњевачко коло“– пројекат „Тестаменти сомборских буњевачких породица“ - 120.000,00 динара; 

 

7. ХУН „Герхард“– пројекат „Унапређење положаја немачког језика на територији града Сомбора“ - 180.000,00 

динара; 
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8. Асоцијација „Подунавље“ – пројекат „Економско унапређење регије!“ - 210.000,00 динара; 

 

9. УГ БОДРОГ из Бачког Моноштора –пројекат „Слика у слици“ - 50.000,00  динара; 

 

10. УГ ВЕНЕ ВИДИ ВАЦИ из Станишића - пројекат „Дуж тока реке Плазовић (Киђош)“ - 40.000,00 динара.  

 

 

Општина Стара Пазова наводи: 

- СКУД „Херој Јанко Чмелик“ 

Функционисање друштва, одобрено 300.000 дин. Учествовање на сајму националних мањина, учествовање по 

културно-уметничким фестивалима по  Војводини. 

- ХКПД „Томислав“ 

Међународна сарадња културно уметничких друштава Србије и Хрватске, одобрено 140.000 дин. 

Манифестација „Сријемци у Срему“, одобрено 150.000 дин. 

  

 

2018/1 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је поступак доделе средстава из Буџетског фонда за 

националне мањине у 2017. години успешно спроведен и средства у износу од 1.800.000 динара додељена су за 25 

пријављених програма и пројеката из области информисања на језицима националних мањина. 

На седници Савета за националне мањине, која је одржана 14. фебруара 2018. године, једногласно је усвојен Предлог 

програма за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине, којим је предвиђено да је информисање на 

језицима националних мањина, приоритетна област у којој се програми и пројекти финансирају из Буџетског фонда 

за националне мањине у 2018. години. На основу Предлога Савета, министар државе управе и локалне самоуправе 

донео је Програм за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за 2018. годину. У складу са чланом 

5. Уредбе о поступку расподеле средстава из Буџетског фонда за националне мањине („Службени гласник РС“, број 

22/16) и чланом 2. Упутства о начину утврђивања састава и броја чланова Конкурсне комисије која спроводи 

поступак доделе средстава из Буџетског фонда за националне мањине („Службени гласник РС“, број 74/17) министар 

је 16. марта 2018. године донео Решење о образовању Конкурсне комисије, која спроводи поступак доделе средстава 

из Буџетског фонда за националне мањине у 2018. години. Следи одржавање седнице Конкурсне комисије на којој ће 

се, у складу са Уредбом, уз претходне консултације са националним саветима, дефинисати допунски критеријуми, 

ближа мерила и специфични циљ за избор програма и пројеката на конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда 

у 2018. години.  

Министарство културе и информисања наводи да је Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских 

садржаја намењених националним мањинама у 2018. години, расписан је у периоду од 5. фебруара до 8. марта 2018. 

године. За њега су опредељена средства у износу од 40.000.000,00 динара. Поред општих критеријума за оцену 

пројеката, Јавним позивом су утврђени ближи критеријуми, и то: 

1. Обрада тема: медијски садржаји намењени очувању културног и језичког идентитета националних 

мањина; развој дијалога, бољег упознавања и разумевања између различитих заједница; програми 

намењени деци; родна равноправност; подизање свести јавности о значају медијских слобода, 

медијског плурализма и безбедног рада новинара; 

2. Доступност медијског садржаја припадницима националне мањине којој је намењен (језик, подручје 

дистрибуције); 

3. Учешће припадника националних мањина у пројекту; 

4. Мера у којој је произведени медијски садржај приступачан особама са инвалидитетом  (аудио 

дескрипција, титл, превод на знаковни језик и др. 

 

У наредном периоду, пројекти ће бити упућени на мишљење националним саветима националних мањина.  

 

Обезбеђена средства у 2018. години које ће Канцеларија за људска и мањинска права дозначити националним 

саветима националних мањина за финансирање њиховог рада износе 245.000.000,00 динара, која се могу користити и 

за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области обавештавања и финансирање рада установа, 

фондација, привредних друштава и организација у овој области, чији је оснивач или суоснивач национални савет.  
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Канцеларија за људска и мањинска права пружа стручну и административно-техничку подршку раду Савета за 

националне мањине. Шеста седница Савета је одржана 14. фебруара 2018. године. На седници је једногласно 

усвојено да се област финансирања за 2018. годину из Буџетског фонда, односи на програме и пројекте из области 

информисања на језицима националних мањина. Предвиђена су средства у износу од 21.800.000,00 динара. 

  

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама наводи да се 

континуирано спроводи активност наставак 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 2018. години обезбеђена су средства у укупном износу од 278.045.250,00 динара. 

 

Од опредељених  средстава за 2018. годину, издавачима, односно листовима који су у власништву националних 

савета националних мањина у периоду од 1. јануара до 20. марта 2018. године, укупно је исплаћено 46.340.875,00 

динара, две месечне субвенције. 

Континуирано се спроводи  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 2018. години 

опредељено је укупно 50.200.000,00 динара, од чега 44.000.000,00  за садржаје на српском, а 6.200.000,00 за 

производњу медијских садржаја на језицима националних мањина – 3.400.000,00 за приватна предузећа, а 

2.800.000,00 за невладине организације.  

 

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

суфинансирање производње ових садржаја 8. фебруара 2018. године. Након подношења конкурсних пријава, 

покрајински секретар образује комисију за доделу средстава која утврђује предлог расподеле, а коначну одлуку 

доноси покрајински секретар.  

  

Општина Алибунар наводи да је у складу са Законом о информисању и медијима на општинском нивоу донета 

Одлука и Правилник о суфинансирању пројеката у области јавног информисања за 2018. годину. Одлуком 

Општинског већа одобрено је суфинансирање медија на језику румунске националне мањине и то: штампаног 

недељника „Либертатеа“ и електронског медија „Радио Фар“ који производе медијске садржаје на румунском језику. 

Локална власт Општине Алибунар самим тим допринела је очувању и изражавању културног идентитета 

националних мањина водећи рачуна да кроз производњу медијских садржаја националне мањине могу пратити исте 

на свом матерњем језику. Реализацијом локалне Стратегије развоја културе и информисања и планираним 

програмским средствима у буџету општине Алибунар за 2018. годину за област културе и информисања обезбеђује 

се континуирано финансирање културног изражавања националних мањина и производња медијских садржаја 

односно финансирање пројеката у области јавног информисања и за медијске садржаје и на језицима националних 

мањина. Као индикатор реализације циља односно активности послужиће одлуке већа о расписивању Конкурса за 

доделу средстава из буџета општине Алибунар за производњу медијских садржаја медија и на језицима националних 

заједница које живе на територији оопштине Алибунар. Такође Одлуком већа за 2018. годину расписан је Конкурс за 

доделу средстава из буџета општине Алибунар за невладине организације и у области културе. Оне својим 

активностима доприносе афирмацији различитости и мултиетичности културних садржаја националних мањина на 

територији општине Алибунар. 

 

Општина Бабушница наводи да једном годишње расписује конкурс за остваривање јавног интереса из области јавног 

информисања, где имају подједнако право да се јаве сви заинтересовани медији са територије Републике Србије без 

обзира на националну припадност. На територији општине Бабушница не постоје локални медији.  

 

Општина Бела Црква расписала је Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области 

јавног информисања на територији општине Бела Црква у 2018. години (штампани, телевизијски, радио и интернет 

медији). Средства опредељена на Конкурсу износе 9.523.809,00 РСД. Предмет Конкурса су медијски садржаји из 

области: образовања, здравства, културе, спорта, туризама, пољопривреде, предузетништва, људских права, верских 

права, заштите животне средине, заштита деце и омладине и уметничко стваралаштво. Циљеви Конкурса су: 

повећање опште информисаности грађана, подизање квалитета информисања припадника националних мањина, 

подстицање разноврсности медијских садржаја, слобода развоја независних и професионалних медија. 

 

Председник општине Бечеј је дана 22.02.2018. године расписао  Конкурс за суфинансирање пројеката производње 

медиjских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бечеј у 2018. години. Конкурс се 

расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе 
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истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Бечеј; заштити и 

развоју људских права и демократије; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника 

националних мањина; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и 

развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део 

образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља 

људи;унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе 

задовољавању потреба грађана општине Бечеј за информацијама и садржајима из свих области живота, без 

дискриминације. Средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања на територији општине Бечеј у 2018. години, опредељена су Одлуком о буџету општине Бечеј за 2018. 

годину („Службени лист општине Бечеј“ број  19/2017) у износу од 5.000.000,00 динара. Најмањи износ средстава 

који се може одобрити по пројекту износи 100.000,00 динара, а највећи износ средстава који се може одобрити по 

пројекту је 1.900.000,00 динара. Конкурсна процедура је у току. 

 

Општина Босилеград наводи да се припадници националних мањина информишу путем електронских медијских 

установа  - „Нова Радио телевизије Босилеград“ и штампаних медијских установа „Ново Братство“, чији је оснивач 

Национални савет бугарске националне мањине.  

 

У Општини Житиште не постоје регистроване медијске куће, те исте не постоје ни на језицима националних 

мањина. У буџету општине постоје предвиђене позиције за финансирање медија на српском језику, као и на језицима 

националних мањина, које су у службеној употреби. На територији општине постоји локални лист на мађарском 

језику у Торди, који се издаје, већ две деценије без прекида „Торђанске новине“ (оснивач Невладина организација-

Клуб Торђана) који излази 5-6 пута годишње сходно финансијским  могућностима и  информише грађане о 

збивањима у тој средини. Лист ове године слави мали јубилеј 20 година од оснивања и непрекидног издавања. Исто 

тако у Панчеву се издаје недељни лист на румунском језику „Либертатеа“, а из насељеног места Торак имамо 

дописника који  извештава и пружа информације грађанима ове углавном румунске заједнице.  Ови локални листови 

на територији општине сем из буџета где је за 2018. годину предвиђено 300.000,00 динара за издавање и уређење 

истих неопходна средства за рад успевају обезбедити на покрајинским и републичким конкурсима за мале медије и 

медије на језицима мањина као и код Националног савета мађарске националне мањине.  

 

Општина Кањижа наводи пројектно суфинансирање производње медијских садржаја на језицима националних 

мањина преко конкурса општине уз пуно уважавање мишљења националних савета о начину расподеле средстава. 

Средства по јавном позиву се додељују за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја који доприносе 

остваривању и унапређивању јавног интереса у области јавног информисања са приоритетом очувања културног 

идентитета на територији општине, заштити и развоју људских права и демократије, развоју културног и уметничког 

стваралаштва; унапређивању медијског и новинарског професионализма, остваривању, унапређивању и подизању 

квалитета информисања припадника националних мањина, и то истинитог, непристрасног, правовременог и 

потпуног информисања на матерњем језику; очувања културног и језичког идентитета и подстицања стваралаштва у 

свим областима јавног живота припадника националних мањина које живе на територији општине Кањижа. 

Вишегодишња пракса у спровођењу конкурса доказује да је обезбеђена финансијска одрживост медија на језику 

националне мањине, да се остварује непристрасно обавештавање на језику националних мањина кроз 

информативних садржаја на језицима националних мањина (вести или дневник на мањинским језицима), емитовање 

културно-образовног програма на језицима националних мањина. 

 

Општина Ковин расписује сваке године конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из 

области јавног информисања. Поред осталих критеријума, за доделу средстава, посебно се узима у обзир достигнути  

ниво мањинских права. Kонкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања је у току.  

 

Oпштинска управа Кула је у току 2018. године  расписала  конкурс  јавног информисања на језицима националних 

мањина уз уважавање мишљења Националног савета немачке националне мањине, Националног савета мађарске 

националне мањине, Националног савета русинске националне мањине и Националног савета украјинске 

националне мањине. Буџетом Општине Кула за 2018. годину су издвојена средства у износу од 3.600.000,00 динара 

за суфинансирање медија у области информисања на територији Општине Кула на језицима националних мањина.  

 

Градскa управа за друштвене делатности града Лесковца расписала је јавни конкурс за суфинансирање пројеката за 

остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији града Лесковца у 2018. години.  У 

предмету конкурса стоји да је један од циљева финансирање и подизања квалитета информисања припадника 

националних мањина. Текст конкурса објављен  је у недељнику ,,Наша реч“ и на званичној интернет презентацији  
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града Лесковца дана 20. 01.2018. године. На основу члана 23. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања (,,Сл. Гласник РС“ бр. 16/16), прописано је да стручна 

служба органа који расписује конкурс ради подизања квалитета информисања припадника националних мањина, 

прибавља мишљење одговарајућег националног савета националне мањине на пријављене пројекте. 

 

Општина Мали Иђош наводи да ће на основу Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања и ове године бити расписан Конкурс за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања.   

 

Општинска управа општине Сента, на основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени 

гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/17) и Одлуке 

председника општине Сента  401-7/2018-II од 6. фебруара 2018. године,  расписала Конкурс за суфинансирање 

пројеката из области јавног информисања на језику мађарске националнe мањинe  и  особа са инвалидитетом у 2018. 

години. Конкурс је  расписан ради: I пружања финансијске подршке медијским садржајима који омогућавају 

остваривање права припадника мађарске националне мaњине  на информисање на сопственом језику и неговање 

сопствене културе и идентитета, дефинисаног чланом 13. Закона о јавном информисању и медијима и II пружања 

финансијске подршке  медијским садржајима који доприносе заштити  интереса особа са инвалидитетом и 

обезбеђивања њиховог равноправног уживања права на слободу мишљења и изражавања, дефинисаног чланом 12. 

Закона о јавном информисању и медијима. Средства опредељена за овај конкурс, и то за  сврху под тачком I износе 

200.000,00 динара, а за   сврху  под тачком II износе 100.000,00 динара. Поводом конкурса још није донета одлука. 

 

Градоначелник Града Суботице је дана 02.03.2018 године, расписао Конкурс за суфинансирање медијских садржаја 

из области јавног информисања у 2018. год. Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке медијским 

садржајима који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања, дефинисаног чланом 15. 

Закона о јавном информисању и медијима. Средства опредељена за овај конкурс износе 26.000.000,00 динара. 

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 100.000,00 динара, а највећи износ средстава по 

пројекту износи 5.000.000,00 динара. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања на сајту града Суботице. 

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса. Одлука о 

расподели средстава биће објављена на интернет страници Града: www.суботица.рс, и биће достављена свим 

учесницима конкурса у електронској форми. Чланом 21. став 1. тачка 3. Закона о националним саветима 

националних мањина ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014) прописано је да национални 

савет даје предлог за расподелу средстава која се додељују путем јавног конкурса из буџета републике, аутономне 

покрајине или јединице локалне самоуправе правним и физичким лицима која обављају информисање на језику 

националне мањине. Конкурсна процедура је у току. 

 

Општина Стара Пазова наводи да је отворен конкурс из области јавног информисања. Расписан је конкурс за 

културу. У оквиру програма општинских манифестација подржане су следеће активности: 

- Словачка национална заједница- ЂЂЂ (Дечијег стваралишта) 

- Хрватска национална заједница-Мачкаре (културни уметнички програм) 

 

Општина Србобран је дана 27.02.2018. године расписала јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине 

Србобран, ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години. Jeдан од циљева, ради 

ког је конкурс расписан је и подизање квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других 

мањинских група. Конкурс се спроводи у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС” број 16/2016). Средства која су опредељена 

буџетом Општине Србобран за 2018. годину за финансирање информисања износе 5.000.000,00 динара. Рок за 

подношење пријава био је до 20.03.2018. године. У току је поступак одлучивања.  

 

Град Сомбор наводи да је Јавним позив за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у 

култури за 2018.годину подржано: 

 МК “ Немет Ласло“ Св.Милетић за пројекат „Петоспрег 2018“ - 81.000,00 динара 

 КУДХ “Бодрог“ Бачки Моноштор за пројекат „Очување неговање, презентовање баштине шокаца“ - 

300.000,00 динарa 

 КУДХ “Бодрог“ Бачки Моноштор за пројекат „Међународни маријански пучки фестивал“ -  50.000,00 динара  

 УГ Урбани Шокци Сомбор за пројекат Дани хрватске културе“ О шокцима је рич “ 100.000,00 динара 

 УГ Буњевачко коло  „ Дужионица“ – 200.000,00  
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 МКПД „Петофи Шандор“  Телечка „Програм годишњег рада 2018 годину“ 265.000,00 динара 

 ХКУД „ Владимир Назор“ Сомбор Дужионица 200.000,00 динара 

 ХКУД „ Владимир Назор“ Сомбор „Годишњи програм за 2018. годину“ 195.000,00 динара 

 ХКУД „ Владимир Назор“ Сомбор „Књига Мој Ненадић“ - 110.000,00 динара 

 ХКПД  „СС Крањчевић“  Бачки Брег „Годишње активности“ - 270.000,00 динара 

 ХКПД „СС Крањчевић“ Бачки Брег „Фестивал тамбуре и фолклора  Микини дани“ - 60.000,00 динара 

 КУД „Петефи Шандор“ Бездан „Припрема представе и гостовања“ - 130.000,00 динара 

 КУД „Арањи Јанош“ - 190.000,00 динара 

 ХКД „Владимир Назор“  Станишић  „Икавица –говор шокачких, буњевачких, личких, босанских , 

далматинских и херцеговачких Хрвата“ 60.000,00 динара 

 ХКД „Владимир Назор“ Станишић „Десети сазив међународне ликовне колоније Иван Гундић- Ћисо“  – 

Далмата 30.000,00  

 УГ „Бодрог“  Бачки Моноштор –„ Бодрог фест 2018“ - 1.000.000,00 динара 

 Асоцијација за развој западнобачког округа „Подунавље“ Дорослово посвећење новог хлеба „Сент Иштван“ 

300.000,00 динара 

 УГ „Подунавље“  Бачки Моноштор „Фотосафари у УНЕСКО резервату биосвере Бачко подунавље“ -  

60.000,00 динара 

 УГ „Подунавље“  Бачки Моноштор „Очување културног наслеђа Бачког Моноштора“ - 100.000,00 динара 

 УГ „Буњевачко коло“ Сомбор Програмске активности 2018.године“ 450.000,00 динара 

 УГ „Бодрог“  Бачки Моноштор „Ликовна колонија Дндо 2018“  60.000,00 динара 

 УГ „Пулс“   Бездан „ Салашарско позориште“  80.000,00 динара 

 УГ „Пулс“ Бездан  Тројни сусрет 2018. години 100.000,00 динара 

                  

Град Сомбор такође наводи да је  у току је Јавни позив за расподелу средстава за финансирање или суфинансирање 

програма/пројеката удружења која негују идентитет националних мањина - националних заједница за 2018.годину. 

 
2018/2 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да Конкурсна комисија која спроводи поступак доделе 

средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2018. години, одржала je две седнице 3. и 20. априла 2018. 

године, на којима је, између осталог, дефинисала допунске критеријуме, ближа мерила и специфични циљ за избор 

програма и пројеката на конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда, уз претходне консултације са 

националним саветима националних мањина, чиме су се створили услови за расписивање Конкурса за доделу 

средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2018. години.   

Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2018. години, расписан је 7. маја 2018. 

године и био је отворен до 5. јуна 2018. године. 

Укупна средства која ће бити додељена по овом конкурсу износе 21.800.000,00 динара. У току је рад Конкурсне 

комисије која ће размотрити достављене пријаве у складу са условима конкурса.  

 

Министарство културе и информисања наводи да је Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских 

садржаја намењених националним мањинама у 2018. години реализован је у периоду од 5. фебруара до 6. јуна 2018. 

године. Пристигло је 254 предлога пројеката, од чега је за 87 пројека додељено  40.000.000,00 динара. Пројекти су 

намењини информисању припадника 16 националних мањина, а подржано је и 12 мултијезичких пројеката који ће се 

реализовати на српском и једном или више језика националних мањина. У складу са Законом о јавном информисању 

и медијима, од националних савета је затражено мишљење на пристигле пројекте. Рок за давање мишљења био је 15 

дана, с тим што су  сви национални савети електронским путем унапред обавештени да ће им пројекти бити 

достављени на разматрање. Мишљењa националних савета пристигла су у траженом року и достављена су уз 

пројекте члановима стручне комисије.  

 

Следи табеларни приказ података о броју подржаних пројеката и укупном износу средстава, по језицима 

националних мањина. 
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Језик  Број подржаних пројеката Укупан износ средстава 

албански 4 1.700.000 

босански 7 3.342.000 

бугарски 5 2.390.000 

буњевачки 2 800.000 

влашки 6 2.700.000 

мађарски 9 4.000.000 

македонски 2 800.000 

ромски 25 11.700.000 

румунски 2 1.118.000 

русински 1 450.000 

словачки 6 2.500.000 

словеначки 1 400.000 

украјински 1 400.000 

хрватски 2 1.000.000 

црногорски 1 500.000 

чешки 1 400.000 

Укупно:            75 34.200.000,00 

 

 

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). 

 

На основу Решења о расподели годишње квоте националним саветима националних мањина редовно се врши пренос 

средстава на месечном нивоу за финансирање њиховог рада у висини од 1/12 обезбеђених средстава. 

 

На седмој седници Савета за националне мањине, одржаној 10. маја 2018. године се разговарало о расписаном 

Конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за реализацију програма и пројеката из 

области информисања на језицима националних мањина  у 2018. години. Конкурс је био отворен до 5. јуна 2018. 

године и за његову намену су предвиђена средства у износу од 21.800.000,00 динара. Канцеларија за људска и 

мањинска права пружа стручну и административно-техничку подршку раду Савета за националне мањине. 

 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама наводи да се активност 

спроводи континуирано, наставак 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 2018. години обезбеђена су средства у укупном износу од 278.045.250,00 динара. 

Од опредељених  средстава за 2018. годину, издавачима, односно листовима који су у власништву националних 

савета националних мањина у периоду од 1. јануара до 20. марта 2018. године, укупно је исплаћено 115.852.187,50 

динара, пет месечних субвенција. 

Континуирано се спроводи  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 2018. години 

опредељено је укупно 50.200.000,00 динара, од чега 44.000.000,00 за садржаје на српском, а 6.200.000,00 за 

производњу медијских садржаја на језицима националних мањина – 3.400.000,00 за приватна предузећа, а 

2.800.000,00 за невладине организације.  

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

суфинансирање производње ових садржаја 8. фебруара 2018. године. Након подношења конкурсних пријава, 

покрајински секретар образује комисију за доделу средстава која утврђује предлог расподеле, а коначну одлуку 

доноси покрајински секретар. 
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КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ПРОЈЕКАТА МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ 

ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2018. ГОДИНИ 

 

ПРИВАТНА ПРЕДУЗЕЋА НА МАЊИНСКИМ ЈЕЗИЦИМА: 

 

 

* МАЂАРСКИ ЈЕЗИК         

1. 1

. 
Vajdasag ma 

Допринос и 

суфинансирање 

ради одржавања и 

садржинског 

развоја "Vajdasag 

ma" 

Хонестас агенција Имре 

Шебешћен пр 
Нови Сад 250.000,00  

2. 6

9 
Радио Сантос 

Емисија на 

мађарском језику 

Kultúr oldal 

Сантос-комерц доо за 

радио-телевизијске 

активности увоз-извоз и 

услуге маркетинга 

Зрењанин  100.000,00 

3. 7

0 
Кулска комуна 

150 година 

Непкера 

Информативно 

пропагандни програм 

центар Кула доо 

Кула 100.000,00  

4. 7

1 
Temerini Újság 

Медијско праћење 

културно 

уметничких 

дешавања на 

територији 

Општине Темерин 

у години 2018 са 

посебним освртом 

на учешће 

мађарске 

националне 

мањине у њима из 

угла очувања 

њихове културне 

баштине 

Кристиан Дујмович ПР, 

Штампање интернет 

штампарија 

Темерин  200.000,00 

     5. 
Нове кикиндске 

новине 

Страница на 

мађарском 

Нове кикиндске новине 

доо 
Кикинда  100.000,00 

 

 

 

 

     

* СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК     

6. Зрењанин 

Глас Баната, 

странице на 

словачком језику 

АД за новинско-

издавачку делатност 

"Зрењанин" 

Зрењанин 150.000,00  
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   7. Сремски радио 

Под Фрушком 

гором - Pod 

Fruškou horou 

Привредно друштво 

Сремски радио доо 
Шид 150.000,00  

   8. 
продукција 

(радио) 

Из нашег угла… 

(Z našho uhla) 

Ирена Кукило ПР, 

производња аудио-

визуелних производа 

Словмедиа 

Стара Пазова 300.000,00  

       

* РУСИНСКИ ЈЕЗИК     

9. Q radio Упознајмо себе 

Информативно 

пропагандни програм 

центар Кула доо 

Кула 150.000,00  

       

* УКРАЈИНСКИ ЈЕЗИК      

10. Радио Инђија 
Радио програм 

Поглед 

Радио телевизија Инђија 

доо 
Инђија 150.000,00  

       

* РОМСКИ ЈЕЗИК      

11. 
Радио Доњи 

Срем 
Роми у Срему Радио Доњи Срем доо Пећинци  100.000,00 

       

* БУЊЕВАЧКИ ГОВОР     

12. 
продукција 

(радио) 

Вести на 

буњевачком - 

Висти 

Буњевачки медиа 

центар доо 
Суботица  150.000,00 

13. 

Боцко: лист за 

младе на 

буњевачком 

језику 

Млади о себи - 

информативни 

садржаји за младе 

у листу Боцко 

Буњевачки медиа 

центар доо 
Суботица 400.000,00  

14. Буњевачка рич 

Интернет 

продукција - 

Буњевачка рич 

Буњевачки медиа 

центар доо 
Суботица 150.000,00  

 

 
      

* ВИШЕЈЕЗИЧНИ ПРОЈЕКТИ     

15. Радио Шид 

Очување 

традиције и 

културе Словака и 

Русина 

Кoперникус радио 

телевизија Шид 
Шид 150.000,00  
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16. Вршачка кула 

Банатски весник, 

радионица за 

стране на језицима 

националних 

мањина 

НИД Вршачка кула доо Вршац 150.000,00  

 

 

НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА МАЊИНСКИМ ЈЕЗИЦИМА: 

 

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК      

1. www.szenttamas.rs Ту смо сваки дан 

Култури центар 

Гион Нандор 

Србобран 

Србобран 200.000,00  

2. 
Торђанске новине 

- Tordai Újság 

Tordai Újság - 

Неговање обичаја и 

матерњег језика 

Клуб Торђана Торда 150.000,00  

3. 

Новокнежевачке 

новости на 

мађарском језику: 

Törökkanizsai 

hírmondó 

Новокнежевачке 

новости - 

Törökkanizsai 

hírmondó 

Нови кнежевац и 

околина 
Нови Кнежевац  250.000,00 

4. Családi kör 
Породични круг за 

жене 

Фондација Слобода 

штампе 
Сента  200.000,00 

       

* ХРВАТСКИ ЈЕЗИК     

5. 
Продукција ( 

Радио Фортуна) 

Недељна једносатна 

информативна радио 

емисија "Глас 

Хрвата" 

Хрватско културно 

друштво "Владимир 

Назор" 

Станишић 250.000,00  

6. 
Хрватске новине - 

вијести 

Вијести на 

хрватском језику 

Хрватска независна 

листа 
Суботица  100.000,00 

 Хрватске новине 
Мјесечник Хрватске 

новине 

Хрватска независна 

листа 
Суботица  100.000,00 

7. 
Продукција (Радио 

Суботица) 

Радијски програм на 

хрватском језику 

Кроз равницу 

Хрватско удружење 

новинара Кро-њуз 
Суботица 150.000,00  

8. www.croinfo.rs Cro-info direct  
Удружење новинара 

Кро-инфо 
Суботица 100.000,00  

       

*ЧЕШКИ ЈЕЗИК       

http://www.szenttamas.rs/
http://www.croinfo.rs/


  

151 

 

9. 

Продукција 

(интернет 

страница Хлас) 

Hezky Češky - поуке 

о језику 

Чешки медијски 

центар - Студио 

Сунце 

Бела Црква  130.000,00 

 

 

* БУЊЕВАЧКИ ГОВОР 

    

10. 

Рич буњевачке 

матице, 

двомисечник за 

науку, културу, 

стваралаштво 

Знаменити Буњевци 

у улици Браће Радић 

која је заштићена 

Удружење грађана 

Буњевачка матица 
Суботица  150.000,00 

11. 
Буњевачки радио 

(интернет) 

Радио емисија 

"Буњевачка рич" 

Буњевачки 

омладински центар 
Суботица 250.000,00  

       

* РОМСКИ ЈЕЗИК      

12. 
Продукција (радио 

РТИ 101 ФМ) 

Културно забавни 

програм у функцији 

социјалнизације 

младе ромске 

популације 

UG Phralipe Нови Сад 120.000,00  

13. продукција (радио) О тернипе ађес 
Удружење ромских 

студената 
Нови Сад 120.000,00  

       

* НЕМАЧКИ ЈЕЗИК     

14. 
Продукција (Q 

радио) 

Радио емисија на 

немачком језику 

"Deutsches Wort" 

Удружење Немаца 

Кула 
Кула 130.000,00  

*ВИШЕЈЕЗИЧНИ      

15. 
Интернет магазин 

Диурнариус 
Магија језика 

Удружење за 

заштиту и развој 

окружења и 

градитељског 

наслеђа Протего 

Суботица  100.000,00 

 

 

 

 

ПРИВАТНЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ И ПРОДУКЦИЈЕ КОЈЕ ПРОИЗВОДЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКИ САДРЖАЈ НА МАЊИНСКИМ 

ЈЕЗИЦИМА: 

 

*МАЂАРСКИ ЈЕЗИК     
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16. 
ТВ Express 

Channel 

Произодња емисије 

вести "Hirado" и 

пратећих 

информативних 

емисија на 

мађарском језику 

Информативни центар 

доо 
Бачка Топола 150.000,00  

17. 

ТВ ПРО МЕДИА 

Сента и ТВ ПРО 

МЕДИА Ада 

Емисија 

Célkeresztben 

Радња за телевизијске и 

радио активности Про 

медиа, Фриђеш Ирмењи 

ПР 

Сента 100.000,00  

18. 

Продукција 

(емитер ТВ 

Мост) 

Документарни 

телевизијски филм о 

уметнику Емерику 

Фејешу "Дугмарев 

син" 

Бојана Старчевић пр 

Агенција за производњу 

кинематографских дела 

аудио визуелних 

производа и тв програма 

БОЈАНААРТ  

Нови Сад  150.000,00 

       

*СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК     

19. продукција (ТВ) 

Меко ф -дечји 

играно-образовани 

програм на 

словачком језику 

(три епизоде 

серијала) 

Синиша Босанчић ПР 

Агенција за радио и 

телевизијску активност 

Антифриз-филм  

Маглић 150.000,00  

20. продукција (ТВ) Кораци 

Јосип Швец ПР 

Рекламна агенција 

Бапнет 

Бачка 

Паланка 
 100.000,00 

 
 

 

НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ - ТЕЛЕВИЗИЈЕ И ПРОДУКЦИЈЕ КОЈЕ ПРОИЗВОДЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКИ САДРЖАЈ 

- НА МАЊИНСКИМ ЈЕЗИЦИМА: 

 

*НВО ПРОДУКЦИЈЕ НА МАКЕДОНСКОМ ЈЕЗИКУ   

21. продукција (ТВ) Банатско сонце 
Македонско удружење 

новинара МАК-ИНФО 
Панчево 150.000,00  

 

*НВО ПРОДУКЦИЈА НА РУСИНСКОМ ЈЕЗИКУ 
     

22. продукција (ТВ)  

Јован Хранилович - 

честити сведок 

епохе 

Новинарска асоцијација 

Русина  
Нови Сад 150.000,00  
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Општина Бач наводи да је у извештајном периоду по Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања за период од 1.1.2018. до 31.12.2018. године донело Решење о расподели 

средстава за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања до 

31.12.2018. године којим су додељена средства и Радио Бачкој за пројекат „Јавно информисање 2018“ која емитује 

програм и на словачком језику – у износу од 800.000,00 динара, као и доо „Лукмес“ за пројекат „Наше новине“ који 

објављује чланке и на ромском језику - у износу од 500.000,00 динара. За пројекте који подразумевају и 

емитовање/производњу садржаја на језицима националних мањина прибављена су мишљења националних савета 

националних мањина. 

 

Општинско веће општине Бела Црква донело је Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији Општине 

Бела Црква у 2018. години. Средства у износу од 9.500.000,00 динара распоређена су за реализацију следећих 

пројеката: 

1. TВ Банат Вршац ,,Бела Црква у фокусу-јуче ,данас,сутра“ 1.000.000,00; 

2. БЦ Инфо Бела Црква Радио и ТВ ,,Унапређивање јавног информисања општине Бела Црква“ 1.500.000,00; 

3. Јужни Банат, портал Панчево ,,Информиши се! Буди активан члан заједнице 400.000,00; 

4. Радио Бус, Ковин ,,Панорама Беле Цркве“ 1.000.000,00; 

5. БЦ Флеш Бела Црква ,новина ,,Јавно информисање путем новине БЦ Флеш“ 100.000,00; 

6. Е Вршац – Е Бела Црква портал Вршац ,,Центар за јавно информисање грађана – интерес грађанског 

друштва“1.400.000,00; 

7. КИПУ Просперитет , портал Бела Црква ,,Афирмација развојних праваца општине Бела Црква“ 800.000,00; 

8. Старт прес ,новина , Панчево ,,Бела Црква јуче и данас –оно што остаје“ 700.000,00; 

9. РТВ Панчево ,,24 сата под Јужним Банатом-белоцркванска хроника“ 800.000,00; 

10. Панонија медија доо Н.Сад ,,Бела Црква објективно“ 500.000,00; 

11. Проглас Публиц релатионс Београд , ,,Водич кроз дијабетес“ 700.000,00; 

12. Агенција Монтенегро Качарево ,,Је л родило“ 100.000,00; 

13. АБ Медија Београд ,,Доживите Белу Цркву“ 500.000,00. 

 

Општина Ковин наводи да је овогодишњи конкурс у оквиру ближих критеријума за оцењивање пројекта предвидео 

„меру у којој пројекат доприноси бољем информисању припадника националних мањина, посебно мађарске и 

румунске националне мањине чији су језици у службеној употреби на територији општине Ковин“.  

 

На територији општине Коцељева не постоје медији на језицима националних мањина, већ се у оквиру постојећих 

медија емитују садржаји на језику ромске националне мањине. 

 

У Бујановцу је успешно спроведен процес приватизације јединог медија "Радио Телевизија Бујановац", који 

објављују садржаје и на албанском језику. У 2015. години локалним медијама опредељена средства у износу од 4 

милиона и двеста хиљаде динара на конкурсима за суфинансирање медијских садржаја уз пуно уважавање мишљења 

националног савета албанске националне мањине. У 2016. години локалним медијама опредељена средства у износу 

од шест милиона и петсто осамдесет хиљада динара на конкурсима за суфинансирање медијских садржаја уз пуно 

уважавање мишљења националног савета албанске националне мањине. У 2017. години локалним медијама 

опредељена средства у износу од седам милиона динара на конкурсима за суфинансирање медијских садржаја уз 

пуно уважавање мишљења националног савета албанске националпе мањине. Расподела средстава за суфинансирање 

медија за 2018. годину је у току. 

 

Oпштина Бечеј наводи да локални медији, тв, новине које пружају информације и на српском и на мађарском језику 

могу учествовати на конкурсима које расписује локална самоуправа. 

Председник општине Бечеј је дана 22.02.2018. године расписао Конкурс за суфинансирање пројеката производње 

медиjских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бечеј у 2018. години. 

Конкурс је расписан ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који 

доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Бечеј; 
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заштити и развоју људских права и демократије; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и 

припадника националних мањина; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити 

деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део 

образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; 

унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе 

задовољавању потреба грађана општине Бечеј за информацијама и садржајима из свих области живота, без 

дискриминације. 

Средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији 

општине Бечеј у 2018. години, опредељена су Одлуком о буџету општине Бечеј за 2018. годину („Службени лист 

општине Бечеј“ број  19/2017) у износу од 5.000.000,00 динара. Најмањи износ средстава који се може одобрити по 

пројекту износи 100.000,00 динара, а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту је 1.900.000,00 

динара. 

На конкурс је поднето 24 пријава – захтева за суфинансирање пројеката. Формалне услове није испунио 1 пројекат, јер 

није благовремен и он није разматран од стране Комисије.  

Стручна Комисија за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских 

садржаја из области јавног информисања на територији општине Бечеј у 2018. години, именована Решењем 

председника општине Бечеј, број: II 091-6/2018-2, од 26.03.2018. године, на основу циљева и критеријума наведених 

у Конкурсу, а у складу са чланом 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања, доставила је председнику општине Бечеј Предлог расподеле средстава са 

образложењем од 17.04.2018. године.  

На основу одредаба Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања, прибављено је мишљење Националног савета мађарске националне  мањине број MNT –V /Z/65/2018 

од 5.04.2018. године. 

 

У складу са чланом 25. став 1. Закона о јавном информисању и медијима и чланом 24. став 1. Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, председник општине Бечеј 

је, имајући у виду Предлог Комисије, одлучио да се средства расподеле следећим пројектима: 

 1. Фaбрикa слoвa дoo, Нови Сад  - конкурисала је са предлогом пројекта  „Бeчej вaрoш приjaтeљствa“   

 2. Дeлтa тeлeвизиja дoo, Нoви Сaд - конкурисала је са предлогом пројекта  „ Бечеј на длану“  

 3. Meдиум дoo Бeчej - конкурисао је са предлогом пројекта „Локална подршка борби против беле куге“  

 4. Moзaик дoo привредно друштво за спољну трговину, производњу и пословне услуге, Бечеј – интернет 

 портал - конкурисао је са предлогом пројекта „И ја сам ту- друштвена искљученост деце са инвалидитетом 

 због сиромаштва“ 

 5. Moзaик дoo привредно друштво за спољну трговину, производњу и  пословне услуге, Бечеј – нoвинe - 

 конкурисао је са предлогом пројекта „Одлуке у име грађана 2018“  

 6. Панонија медиа доо Нoви Сaд - конкурисала је са предлогом пројекта  „Пером и објективом кроз Бечеј“ 

 7. Инфo-НБ Нoви Бeчej - конкурисао је са предлогом пројекта „ Приче из вароши“  

 8. Бечејско удружење младих Бeчеј  - БУМ – портал „Мој Бечеј“, - конкурисао је са предлогом пројекта 

 „Имаш право да знаш“ 

 9. ВTВ Кoмнeт доо  Субoтицa, огранак Бечеј - конкурисао је са предлогом пројекта „Темељи Бечеја“  

 10. Цeнтaр зa трeнинг и eдукaциjу, Жaбaљ – радио - конкурисао је са  предлогом пројекта „Наш Бечеј 

 наша општина“  

 11. Cross media consulting Моника Берчек пр Агенција за консултантске  активности, Бечеј - конкурисала је 

 са предлогом пројекта „Двојезично,  правовремено информисање грађана општине Бечеј“. 

 

Општина Димитровград је ради остваривања и унапређења јавног интереса у области јавног информисања на 

језицима националних мањина у 2018. години спровела јавни позив за суфинансирање пројеката производње 

медијских садржаја из области јавног информисања на језику националне мањине чији је језик у службеној употреби 

на територији општине. 
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За ову намену из општинског буџета издвојена су средства у износу од 12.500.000 динара. Циљ ове мере јавног 

позива је да се допринесе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању, као и да се 

сагледају реални проблеми и приоритети, а исто тако и да се задовоље потребе припадника бугарске националне 

мањине на територији општине Димитровград за информацијама и садржајима из свих области јавног живота, без 

дискиминације.  

Кроз суфинансирање медијских пројеката на језику националне мањине, општина Димитровград поштује и штити 

етнички, културни и језички идентитет припадника бугарске националне мањине који живе на њеној територији. 

РТ Цариброд као ЈИП и медиј који је производио и емитовао програм на бугарском језику и као статутарно 

мањински медији није изузет из процеса приватизације и 2016. године је успешно приватизован, од када 

функционише као д.о.о. Менаџмент и власник од тог тренутка стриктно и на основу купопродајног Уговора поштују 

програмску шему која предвиђа подједнаку производњу и емитовање двојезичног програма на бугарском и српском 

језику(50%-50%). У овом периоду су потписани Уговори о пословно-техничкој сарадњи са Бугарском националном 

телевизијом и Бугарским националним радијом, чиме је значајно увећан проценат квалитетног програма на 

бугарском језику.   

Једину континуирану подршку РТ Цариброд д.о.о., као мањинском медију после приватизације у конкурсном 

суфинансирању медијских садржаја пружили су Министартсво културе и информисања и општина Димитровград, 

док је изостало пројектно финансирање од стране Националног савета бугарске националне мањине, који уопште 

није расписао конкурс, а изостало је и ко-финсирање из других потенцијалних извора. Структура финансирања је 

приказана у следећој табели: 

 

Година 
Давалац државне 

помоћи 
Издавач медија Назив медија 

Износ државне 

помоћи 

2018. 
Општина 

Димитровград 

Радио телевизија 

Цариброд д.о.о. 

Димитровград 

ТВ Цариброд 3.000.000. 

2018. 
Општина 

Димитровград 

Радио телевизија 

Цариброд д.о.о. 

Димитровград 

Радио Цариброд 800.000. 

2018. 
Општина 

Димитровград 

Радио телевизија 

Цариброд д.о.о. 

Димитровград 

Мултимедијална 

интернет страница 

Радио телевизије 

Цариброд на 

бугарском и српском 

језику 

 

500.000. 

2018. 

Министарство 

културе и 

информисања 

Републике Србије 

Радио телевизија 

Цариброд д.о.о. 

Димитровград 

ТВ Цариброд 

Радио Цариброд 

Мултимедијална 

интернет страница 

Радио телевизије 

Цариброд на 

бугарском и српском 

језику 

 

700.000. 

2017. 
Општина 

Димитровград 

Радио телевизија 

Цариброд д.о.о. 

Димитровград 

ТВ Цариброд 2.700.000. 

2017. 
Општина 

Димитровград 

Радио телевизија 

Цариброд д.о.о. 

Димитровград 

Радио Цариброд 625.000. 

2017. 

Министарство 

културе и 

информисања 

Републике Србије 

Радио телевизија 

Цариброд д.о.о. 

Димитровград 

Радио Цариброд 

Мултимедијална 

интернет страница 

Радио телевизије 

Цариброд на 

бугарском и српском 

750.000. 



  

156 

 

језику 

2016. 
Општина 

Димитровград 

Радио телевизија 

Цариброд д.о.о. 

Димитровград 

ТВ Цариброд 10.600.000. 

2016. 
Општина 

Димитровград 

Радио телевизија 

Цариброд д.о.о. 

Димитровград 

Радио Цариброд 2.600.000. 

2016. 

Министарство 

културе и 

информисања 

Републике Србије 

Радио телевизија 

Цариброд д.о.о. 

Димитровград 

Радио Цариброд  450.000. 

 

Радио-телевизија Цариброд, од самог оснивања 1991. године, претендује да фиксираном програмском шемом 

поштује основни постулат подједнаке производње и емитовања садржаја на бугарском и српском језику, што 

представља компаративну предност у односу на друге локалне медије у региону а говорећи о стратешком 

опредељењу, РТ Цариброд је поставила пред себе три циља: 

 локалној заједници пружити све оно што би јој пружио Јавни сервис да постоји на локалном нивоу  

 непрестано радити на неговању српске и бугарске културе и језика 

 свим својим активностима подстаћи убрзани развој Општине Димитровград 

Конципирана као локални информативни сервис. Основна мисија РТ Цариброд је неговање професионалног, 

толерантног, одмереног новинарства које поштује вредности истине, знања и критичког приступа у мултијезичком, 

мултикултурном и мултинационалном окружењу.  

 

Градскa управа града Лесковца наводи да се пет организација ромске националне мањине пријавило на Конкурс за 

суфинансирање пројеката за остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији града 

Лесковца у 2018. години: 

 - окружна канцеларија националног савета ромске националне мањине чији је пројекат подржан са 

 250.000,00 РСД, 

 - удружење „РОСА“ која је подржано са 250.000,00 РСД,  

 - удружење „Самостални живот“ чији је пројекат подржан са 50.000,00 РСД  

 - удружења „Барок“ и „Ромски образовни центар“ нису имала потпуну  документацију. 

 

У Медвеђи је успешно спроведен процес приватизације јединог медија ''Радио Медвеђа'', који објављују садржаје на 

српском и на албанском језику. У 2018. години локалном медију су опредељена средства у износу од три милиона 

динара  на  конкурсима за суфинансирање медијских садржаја уз пуно уважавање мишљења националног савета 

албанске националне мањине. Расподелом средстава за суфинансирање медија у 2017. години, такође је реализовано 

у износу од три милиона динара. 

 

Општина Сечањ наводи да је НИП „Зрењанин“ из Зрењанина конкурисао на Конкурсу за суфинансирање пројеката 

средствима из буџета општине Сечањ, са пројектом „Странице на мађарском језику“ у листу „Зрењанин“ који је 

одобрен. 

 

Општина Стара Пазова наводи следеће активности:  

ромска национална мањина:  

 организована културно-уметничка манифестација у Старој Пазови: „Турнир у фудбалу и игранка“ 

 организована културно-уметничка манифестација у Старој Пазови: „Турнир у фудбалу и кување котлића“ 

хрватска национална мањина: 

 Наступање ХКПД „Томислав“ на 4. Раковачком фестивалу 

 Организован концерт од стране ХКПД „Томислав“ на којем је гостовао тамбурашки оркестар „Дика“ из 

Винковаца 

 Сусрет младих Сријемске бискупије у Марадику где су омладина из Голубинаца учествовала на дружењу. 

 Сремци Сријемске, манифестација која је окупила пријатеље у позоришту Мадленајум у Земуну са 

наступом омладинског тамбурашког оркестра ХКПД „Томислав“ 

 Дани Старе Пазове у Братислави, представљање голубиначких Мачкара на етно штанду. 

словачка национална мањина: 
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 22. априла 2018. године, одржан је годишњи концерт Фолклорног ансамбла Класје Словачког КУД-а Х. 

Јанко Чмелик. Чланови овог ансамбла, који под овим именом наступају већ 26 година, а традицију 

успешног презентовања словачке културе и фолклора бележе од оснивања поменутог СКУД-а 1948. год., 

представили су се целовечерњим програмом традиционалних, али и стилизованих игара и песама Словака 

углавном из Старе Пазове. 

 4. маја 2018. године, одржан је Међународни округли сто на тему Сто година од завршетка Великог рата, 

Сто година од настанка Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Сто година од настанка Чехословачке. Ову 

манифестацију је организовао Месни одбор Матице Словачке из Старе Пазове, Комисија за историју и 

етнологију при МО МС и Словачко КУД Х. Јанко Чмелик, а уз подршку Општине Стара Пазова. 

 12. маја 2018. године, у Братислави у Словачкој Републици су одржани Први Дани Старе Пазове у 

Братислави, манифестација која је настала у сарадњи Општине Стара Пазова и Градске општине Стари 

Град у Братислави, а на којој је презентована пре свега култура, али и етнографија и гастрономија 

старопазовачке општине. Носиоци културног програма су били Словачко КУД Х. Јанко Чмелик, ОКУД 

Свети Сава из Н. Пазове и Центар за култру Старе Пазове, а етнографију и гастрономију на главном тргу у 

срцу Братиславе су представила седам удружења жена старопазовачке општине. Манифестација је бројала 

преко 130 учесника.  

 1 - 3. јуна 2018. године у Старој Пазови је одржана 25. Смотра словачког дечијег позоришног стваралаштва 

Војводине, чији је један од главних организатора Општина Стара Пазова. Ову значајну позоришну 

манифестацију, која је ове године окупила 300 учесника, на основу потписаног споразума, већ пету годину 

за редом поред Општине Стара Пазова организују и подржавају Национални савет словачке националне 

мањине, Завод за културу војвођанских Словака и Словачко КУД Х. Ј. Чмелик, а значајну подршку 

организатори имају и од Канцеларије за Словаке у дијаспори из Братиславе (Словачка република) и 

Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и верске заједнице. 

 

Општина Србобран је дана 28.02.2017. године расписала јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине 

Србобран, ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години. Конкурс се спроводи у 

складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 

(“Службени гласник РС” број 16/2016), а као један од циљева расписивања конкурса је и подизање квалитета 

информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група;. 

Средства која су опредељена буџетом Општине Србобран за 2018. годину за финансирање информисања износе 

5.000.000,00 динара. Пројекти који се односе на информисање, са приоритетом информисања националних мањина, а 

којима су одобрене средства за суфинансирање (на основу решења број 64-4-8/2018-II од 25.04.2018. године) су:  

 - Културни центар “Гион Нандор” - износ од 300.000,00 динара,  

 - “СИНЕТА ШМИТ ПР”- износ од 1.500.000,00 динара.  

 

Град Сомбор наводи да је у току Јавни позив за расподелу средстава за финансирање или суфинансирање 

програма/пројеката удружења која негују идентитет националних мањина - националних заједница за 2018.годину. 

 

Град Сомбор у циљу очувања, неговања и унапређивања националног и културног идентитета националних мањина 

– националних заједница у области традиционалне или иновативне активности у организовању програма/пројеката 

националних мањина – националних заједница, пружио подршку следећим удружењима грађана:  

1. АСОЦИЈАЦИЈА ПОДУНАВЉЕ ДОРОСЛОВО  за   пројекат  „Унапређење афирмације мађарске 

националне мањине у Западнобачкој регији“ у износу од 270.000,00динара; 

2. УГ „БУЊЕВАЧКО КОЛО“ СОМБОР  за пројекат „Дани културе традиције Срба и Буњеваца у Сомбору“ у 

износу од 220.000,00 динара; 

3. УГ БУЊЕВАЧКИ МЕДИА ЦЕНТАР СОМБОР за  пројекат „Млади Буњевци у Сомбору“ у износу од 

80.000,00 динара; 

4. ХКУД ВЛАДИМИР НАЗОР  СОМБОР  за пројекат „МИРОЉУБ“ – лист ХКУД „ВЛАДИМИР НАЗОР“ 

СОМБОР у износу од 180.000,00 динара; 

5. УГ „УРБАНИ ШОКЦИ“ за  пројекат „РИ(је)Ч И СЛИКА“у износу од 150.000,00 динара. 

 

   

Градоначелник Суботице је 23. маја 2018. године донео Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2018. години. Ово решење се објављује на 

званичној интернет страници Града Суботице www.subotica.rs. На основу Конкурса за суфинансирање медијских 

http://www.subotica.rs/
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садржаја из области јавног информисања за 2018. годину по Решењу о додели средстава медијским кућама који 

емитују и на језицима националне мањине  додељено је: 

Медијима који емитују на мађарском језику  

1. Хонестас агенција                                 150.000,00 

2. Фондација Панонија                           1.430.000,00 

3. Удружење Марија                                  300.000,00 

             УКУПНО:                                   1.880.000,00 

Медијима који емитују на хрватском језику  

1. Хрватска нац. листа x2                          300.000,00 

2. Удружење Cro info                                 500.000,00 

                   УКУПНО:                                      800.000,00 

Медијима који емитују на буњевачком језику  

1. Буњевачка матица                                  100.000,00 

2. Буњевачки медија центар x3                 650.000,00 

3. Буњевачки омладински центар             100.000,00 

           УКУПНО:                                        850.000,00 

Медијима који емитују на сва три језика  

1. Снома                                                     500.000,00 

2. Артлине                                                 800.000,00   

3. YU Eco x2                                           5.000.000,00 

4. Радио Суботица                                  1.900.000,00 

           УКУПНО:                                    8.200.000,00         

                              СВЕ УКУПНО :      11.730.000,00 

 

 

Општинска управа општине Сента, на основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени 

гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/17) и Одлуке 

председника општине Сента  401-7/2018-II од 6. фебруара 2018. године,  расписала Конкурс за суфинансирање 

пројеката из области јавног информисања на језику мађарске националнe мањинe  и  особа са инвалидитетом у 2018. 

години.  Стигле су четири пријаве поводом конкурса и начелник Општинске управе општине Сента, дана 28. маја 

2018. године, донео је решење којим је именовао чланове Конкурсне комисије за оцену пројеката приспелих  на 

конкурс. Комисија је започела рад, али још није дала предлог за доделу средстава.  

 

2018/3 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је поступак доделе 

средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2018. години  је успешно 

спроведен у складу са Одлуком министра о додели средстава из Буџетског фонда која 

су опредељена за 77 организација/установа у износу од 21.800.000,00 динара. На 

свечаној церемонији 13. септембра 2018. године средства су додељена представницима 

који су пријавили програме и пројекте из области информисања на језицима 

националних мањина. Средства ће бити искоришћена у циљу веће информисаности на 

језицима националних мањина, што је и била препорука Савета Владе за националне 

мањине, у чијем раду, поред представника државних органа, учествују и председници 

националних савета националних мањина.  

 

На основу Решења о расподели годишње квоте националним саветима националних 

мањина редовно се врши пренос средстава на месечном нивоу за финансирање њиховог 

рада у висини од 1/12 обезбеђених средстава. 
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Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 

заједницама наводи да се континуирано спроводи активност наставак 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 2018. години обезбеђена су средства у 

укупном износу од 278.045.250,00 динара. 

 

Од опредељених  средстава за 2018. годину, издавачима, односно листовима који су у 

власништву националних савета националних мањина у периоду од 1. јануара до 20. 

септембра 2018. године, укупно је исплаћено 208.533.937,50 динара, девет месечних 

субвенција. 

 

Континуирано се спроводи активност расписивање конкурса за суфинансирање 

медијских садржаја на језицима националних мањина уз пуно уважавање мишљења 

националних савета о начину расподеле средстава. 

 

Поред конкурса који је објављен  8. фебруара 2018. године, за средства обезбеђена 

ребалансом буџета Аутономне покрајине Војводине објављен је нови Конкурс за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних 

мањина из области јавног информисања у 2018. години дана 6. јула 2018. године. 

Укупан износ средстава који је распоређен  износи 4.000.000,00 динара, при чему  је за 

приватна предузећа опредељено 2.000.000,00 динара, а за невладине организације 

2.000.000,00 динара. 

 

Средства се додељују за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса 

грађана АП Војводине у области јавног информисања, односно производње медијских 

садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, 

правовременом и потпуном информисању припадника националних мањина – 

националних заједница у АП Војводини. 

 

Након подношења конкурсних пријава, покрајински секретар  је образовао комисију за 

доделу средстава која је утврдила предлог расподеле, а коначну одлуку је донео 

покрајински секретар. 

 

Подносиоци пројеката, којима су средства додељена за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја из области јавног информисања, називи пројеката и 

износ распоређених средстава, а на основу предлога Конкурсне комисије, наведени су у 

следећој табели:  
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ПОДРЖАНИ  ПРОЈЕКТИ: 
 

Приватна предузећа  

 

Р.Б Назив медија Назив пројекта Издавач медија 
Тражена 

средства 

Додељена 

средства 

            

  *Румунски језик         

1 Зрењанин 
Глас Баната, странице 

на румунском језику 

Акционарско 

друштво за новинско-

издавачку делатност 

Зрењанин, Зрењанин 

474,600.00 100,000.00 

2 ТВ Панчево 
Буна зиуа емисија на 

румунском језику 

Радиотелевизија 

Панчево доо, 

Панчево 

1,000,000.00 180,000.00 

  *Русински језик         

3 
Градска М 

телевизија  

Руснаци у Сримскеј 

Митровици 

Градска М телевизија 

доо, Сремска 

Митровица 

368,000.00 100,000.00 

4 
Балкан ТВ Нови 

Сад 
Русини у Србији 

Балкан ТВ кабловска 

доо, Нови Сад 
1,000,000.00 100,000.00 

  *Ромски језик         

5 продукција 
Романо дром (Ромски 

пут) 

Јован Крстић ПР, 

Агенција за 

маркетинг и медијске 

услуге Чимни дизајн, 

Оџаци 

585,000.00 100,000.00 

6 РТВ Центар Срем Роми Војвођани 

ДОО Регионални 

радијско-

телевизијски центар 

Срем, Рума  

276,000.00 100,000.00 

  *Словачки језик         

7 Радио Петровец 
Ретроспектива недеље 

(Retropektiva tyždna)  

Нови радио Петровец 

доо за информисање, 

Бачки Петровац 

508,000.00 150,000.00 

8 
Телевизија 

Фрушка гора 

Чувари словачке 

традиције у Срему 

Ochrancovia slovenskej 

tradicie vo Srem 

Телевизија Фрушка 

гора доо, Рума  
360,000.00 100,000.00 
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9 Storyteller 

Еко дизајн наших 

живота (Eko dizajn 

našich životov) 

Владимира Дорчова 

Валтнерова ПР 

Агенција за 

консалтинг и 

менаџмент у 

медијима, Маглић 

213,500.00 120,000.00 

10 

продукција 

(Емитер РТВ 

Панчево) 

Dobri 

djen(Информисање о 

животу Словака на 

територији Града 

Панчева и јужног 

Баната) 

Wagner production 

доо, Панчево 
1,000,000.00 100,000.00 

11 Радио Срем 

Радио емисија: 

Живот наш 

свакодневни (Žibot naš 

každodenny) 

Радио Срем доо, 

Сремска Митровица 
225,000.00 100,000.00 

  *Хрватски језик         

12 
Радио Фрушка 

гора 

Упознајмо Хрвате из 

Сријема 

Радио Фрушка гора 

доо за информативну, 

маркетиншку и 

забавну делатност, 

Рума 

430,000.00 100,000.00 

 *Мађарски језик    

13 
Radio Naxi Max 

106,6 
Приче из краја 

Друштво за 

телекомуникације, 

трговину и услуге 

Астериас доо, Нови 

Кнежевац 

288,000.00 100,000.00 

14 Радио Брег 
Како живе тителски 

Мађари 

Радио Брег доо, 

Тител 
260,000.00 100,000.00 

15 
Foxradio 

(интерент) 

Apró Bölcsek (Деца 

нас уче) 
Fox media доо, Бечеј 520,000.00 100,000.00 

 *Буњевачки језик    

16 Буњевачка рич 

Буњевци на Великој 

народној скупштини 

1918. 

Буњевачки медиа 

центар доо, Суботица 
500,000.00 200,000.00 
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*Вишејезични 

17 Радио Суботица Вишејезично 

Радио Суботица - 

Szabadkai radio доо, 

Суботица 

560,000.00 150,000.00 

 

 

 

Невладине организације 

 

Р.Б

. 
Назив медија Назив пројекта Издавач медија 

Тражена 

средства 

Предложе

на 

средства 

  * Хрватски језик         

18 
Хрватске новине - 

вијести 

Вијести на хрватском 

језику, Суботица 

Хрватска независна 

листа, Суботица 
302,000.00 130,000.00 

19 Хрватске новине 
Мјесечник Хрватске 

новине 

Хрватска независна 

листа, Суботица 
360,000.00 100,000.00 

20 продукција  

Недељна једносатна 

информативна радио 

емисија Глас Хрвата 

Хрватско културно 

друштво Владимир 

Назор, Станишић 

499,980.00 200,000.00 

            

  *Мађарски језик         

21 продукција 
Толерантни медији за 

толерантно друштво 

Еуро медиа, 

Кањижа 
600,000.00 150,000.00 

22 Családi kör 
Компјутер је ваш 

пријатељ! 

Фондација Слобода 

штампе, Сента 
141,120.00 100,000.00 

23 
SZENTTAMAS.R

S 

Остати или отићи - 

Maradni vagy elmenni 

Културни центар 

Гион Нандор, 

Србобран 

100,000.00 100,000.00 

24 

Новокнежевачке 

новости на 

мађарском језику: 

Torokkanizsai 

Hirmondo 

Новокнежевачке 

новости - 

Torokkanizsai 

Hirmondo у другој 

половини 2018. године 

Нови Кнежевац и 

околина, Нови 

Кнежевац 

300,000.00 170,000.00 

  
*Македонски 

језик 
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25 

Продукција 

(Емитер 

nsmakedonaca.org.

rs) 

Формирање 

двосмерног канала 

комуникације са 

припадницима 

македонске 

националне мањине у 

Србији 

Македонско 

удружење новинара 

МАК-ИНФО, 

Панчево 

475,200.00 100,000.00 

            

  
*Буњевачки 

језик 
        

26 

Рич буњевачке 

матице, 

Двомисичник за 

науку, културу, 

стваралаштво 

Буњевци прваци у 

спорту и умитности 

Удружење грађана 

Буњевачка матица, 

Суботица 

153,000.00 100,000.00 

27 Буњевачки радио Вести - висти 

Удружење грађана 

Буњевачки 

омладински центар, 

Суботица 

490,000.00 250,000.00 

  
  

 
        

  *Ромски језик         

28 продукција 

Очувајмо свој 

идентитет - култура и 

традиција Рома 

UG Phralipe Novi 

Sad 
714,000.00 100,000.00 

  

 

*Вишејезични 

 

        

29 013 ИНФО 

Редакција на језицима 

националних 

заједница -

013инфо/2018/2 

013 ИНФО, Панчево 222,304.00 100,000.00 

30 

UNSONLINE, 

Комшијске 

новости 

Вишејезични медији 

три године после 

приватизације 

(Истраживање ефеката 

приватизације на 

одрживост и рад 

вишејезичних медија) 

Удружење новинара 

Србије, Београд 
556,500.00 200,000.00 
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Укупно су предложена средства за расподелу у износу од 4.000.000,00  динара, при 

чему је за приватна предузећа опредељено 2.000.000,00 динара, а за невладине 

организације 2.000.000,00 динара, колико је Конкурсом и предвиђено. 

 

Комисија за спровођење јавног конкурса за суфинансирање програма/пројеката 

националних мањина из области културе, образовања и обавештавања на територији 

Града Вршца донела је решење од додели средстава за подстицање програма или 

пројеката националних мањина на територији Града Вршца од јавног интереса у 

области културе, образовања и обавешавања за прву половину 2018. године. Укупно су 

подељена средства у износу од 750.000 динара. Приоритет ће имати они 

програми/пројекти који едукацијом унапређују живот маргинализованих циљних група 

у Граду Вршцу, затим програми/пројекти који промовишу мултикултуралност и 

прекограничну сарадњу са суседним жупанијама у Румунији, као и програми/пројекти 

који представљају иновацију у локалном систему националних мањина у области 

културе, образовања и обавештавања. 

 

Општина Стара Пазова наводи следеће активности:  

 - 24. јуна Дечији фолклорни ансамбл СКУД-а Х.Ј. Чмелик учествовао је на  25. 

 Дечијем фолклорном фестивали Златна капија у Кисачу; 

 - од 05. до 09. јула Фолклорни ансамбл Класје гостовао је на 53. 

 Фолклорном фестивалу  у Ђетви у Словачкој Републици; 

 - 11. и 12. августа Фолклорни ансамбл Класје је узео учешће на гала  концерту  

 Словачких народних свечаности у Бачком Петровцу. У оквиру ових свечаности 

 које трају неколико дана и које су богате разноликим програмима, представиле 

 су се и активисткиње Удружења жена при СКУД-у са кратким уметничким 

 програмом, али и излагајући своје ручне радове и гастрономске 

 специјалитете у оквиру вашара на Словачким народним свечаностима;  

 - 26. августа у Сланкаменачким виноградима у оквиру Пударских дана 

 Удружење жена и Дечији фолклорни ансамбл представили су се краћим 

 уметничким програмом; 

 - 1. септембра у оквиру манифестације Гастро Срем 2018 у Старој Пазови 

 чланови СКУД-а су такође узели учешће како на штандовима са словачким 

 специјалитетима, тако и игром и песмом; 

 - 7. и 8. септембра Дечији фолклорни ансамбл и Удружење жена је учествовао на 

 Манифестацији Бешка фест 2018, Данима војвођанске баварске културе; 

31 

Војвођанске вести 

са географским 

пореклом 

Лепоте војвођанских 

различитости 

Удружење медија 

портал, Нови Сад 
684,000.00 200,000.00 
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 - 22. и 23. септембра Дечији фолклорни ансамбл и женска певачка група 

 Удружења жена учествују на Покрајинском фестивалу фолклорних  традиција 

 Панонски вашар у Врбасу; 

 - 29. септембра у Кисачу и старопазовачки Словаци представиће своју 

 аутентичну ношњу на Фестивалу словачке аутентичне ношње; 

 - Своје редовне активности обавља и Месни одбор Матице словачке. 

 

У буџету општине Чока за 2018. годину за суфинансирање јавног обавештавања 

грађана на језику мађарске националне мањине додељена су средства „Панон 

телевизији“ у износу од 100.000,00 динара. 

  

Сваке године се објављује Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских 

садржаја из области јавног информисања на територији Општине Темерин, објављен је 

и у 2018. години. Тиме се жели обезбедити стабилно и довољно финансирање, којим се 

гарантује одрживост медија и на језицима националних мањина. У  нашој локалној 

заједници сваке недеље излази “Теmerini  Újság” на мађарском језику, а двонедељно 

„Наше Новине“ на српском језику, ради јавног обавештавања грађана о дешавањима са 

територије општине Темерин. 

  

Град Суботица наводи да на основу Конкурса за суфинансирање медијских садржаја из 

области јавног информисања за 2018. годину, медијским кућама које емитују на 

језицима националне мањине и на сва три језика додељено је 11.730.000,00 динара од 

чега је реализовано 7.379.080,32 динара: 

Медијима који емитују на мађарском језику додељен је износ од 1.880.000,00 динара од 

чега је реализовано 1.431.010,00 динара:                                                    

1. Хонестас агенција - 150.000,00 динара (реализовано: 150.000,00) 

2. Фондација Панонија - 1.430.000,00 динара (реализовано: 981.010,00) 

3. Удружење Марија - 300.000,00 динара (реализовано: 300.000,00) 

 

Медијима који емитују на хрватском језику додељен је износ од 800.000,00 динара од 

чега је реализовано 565.000,00 динара: 

1. Хрватска нез. листа x2 - 300.000,00 динара (реализовано: 300.000,00) 

2. Удружење Cro info - 500.000,00 динара (реализовано: 265.000,00) 

 

Медијима који емитују на буњевачком језику додељен је износ од 850.000,00 динара од 

чега је реализовано 850.000,00 динара: 

1. Буњевачка матица - 100.000,00 динара (реализовано:100.000,00) 

2. Буњевачки медиа центар x 3 - 650.000,00 динара  (реализовано: 650.000,00) 

3. Буњевачки омладински центар - 100.000,00 динара (реализовано: 100.000,00)   

      

Медијима који емитују на сва три језика додељен је износ од 8.200.000,00 динара од 

чега је реализовано 4.533.080,32 динара: 

1. Снома - 500.000,00 динара  (реализвано: 500.000,00) 
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2. Artline -  800.000,00  динара  (реализовано: 266.413,66) 

3. YU EcoX2 - 5.000.000,00 динара   (реализовано: 2.500.000,00) 

4. Радио Суботица - 1.900.000,00 динара  (реализовано: 1.266.666,66) 

 

Општина Сента наводи да на основу члана 25. став 1. Закона о јавном информисању и 

медијима („Службени гласник РС“, број 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично 

тумачење) и члана 24. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/2016 и 

8/2017), Одлуке о буџету општине Сента за 2018. годину (“Службени лист општине 

Сента” бр. 26/2017 и 8/2018) и Одлуке председника општине број 401-7/2018-II од 6. 

фебруара 2018. године, по предлогу Конкурсне комисије за оцену пројеката поднетих 

на Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања на језику 

мађарске националне мањине  и  особа са инвалидитетом у 2018. години,  начелник  

Општинске управе општине Сента,  дана, 21. августа 2018. године,  донео је Решење 

број 401-8/2018-IV о расподели  средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање 

пројеката из области јавног информисања на језику мађарске националне мањине  и  

особа са инвалидитетом у 2018. години. Према том решењу:  

 

I Средства у износу од 100.000,00 динара распоређују се за реализацију следећих 

пројеката  из области јавног информисања особа са инвалидитетом:  

 

Редни 

број 

Учесници 

Конкурса 
Назив пројекта 

Износ одобрених новчаних 

средстава  

у дин. 

1  Радња за 

телевизијске и 

радио активности 

Про Медиа 

Фриђеш Ирмењи 

пр. Сента 

Редовна 

обавештавања на 

мађарском језику о 

активностима 

Удружења инвалида 

(Рука у руци, 

Међуопштинска 

организација глувих 

и наглувих) – 

Информисање особа 

са инвалидитетом 

 

 

100.000,00 

  

 

II Средства у износу од од 200.000,00 динара распоређују  се  за  реализацију следећих 

пројеката из области јавног информисања на језику мађарске националне мањине: 

 

 

Редни 

број 

Учесници 

Конкурса 
Назив пројекта 

Износ одобрених новчаних 

средстава  

у дин. 
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1 Honestas агенција 

Имре Шебешћен 

пр. Нови Сад 

Учешће Vajdaság Ma 

у локалном 

информисанју на 

територији општине 

Сента у 2018. године 

A Vajdaság Ma 

részvétele a helyi 

tájékoztatásban Zenta 

község teröletén 2018-

ban 

100.000,00 

2 Радио станица 

„Но Лимит Радио“ 

д.о.о. Сента  

Вести и локалне 

вести – на мађарском 

језику 

 100.000,00 

 

Са горе наведеним учесницима конкурса Општина Сента дана 5. септембра 2018. 

године, закључила је уговоре о финансирању програма и пројеката.  

 

 

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 
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који имају седиште на територији АП Војводине. Поред тога, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, 

управу и националне мањине – националне заједнице 23. марта 2015. године расписао је Конкурс за суфинансирање 

пројеката усмерених на реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за наставак Декаде инклузије 

Рома у 2015. години, уз уважавање мишљења за доделу средстава Националног савета ромске националне мањине. 

У току I и II квартала 2016. године Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – 

националне заједнице склопио је уговоре о додели новчаних средстава и извршио је пренос средстава националним 

саветима националних мањина са територије АП Војводине за редовну делатност националних савета и развојну 

делатност, која подразумева финансирање рада установа, фондација, привредних друштава и организација чији је 

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

оснивачка права делимично или у целини пренета на национални савет. 

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: 



  

169 

 

- унапређење продукције и продукцију телевизијског и радијског програма, интернет презентација, других 

облика електронских презентација, штампаних пропагандних активности, активности у штампаним 

медијима и других облика медијских активности; 

- издавање књига, брошура, часописа или других публикација непрофитног карактера; 

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

- организовање културних, образовних, спортских и других манифестација. 

На поменути конкурс је пристигло 169 пријава, од којих је 165 задовољавало услове конкурса. Средства су додељена 

за реализацију активности по основу 22 пријаве.  

Други конкурс је био расписан од 1. до 9. јуна 2016. године, на износ од укупно 9.000.000,00 динара. 

Средства су се додељивала за суфинансирање програма, пројеката и активности организација, удружења, асоцијација 

и других субјеката, које имају за циљ афирмацију вредности мултикултурног друштва и очување и неговање 

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

- унапређење продукције и продукцију телевизијског и радијског програма, интернет презентација, других 

облика електронских презентација, штампаних пропагандних активности, активности у штампаним 

медијима и других облика медијских активности; 

- издавање књига, брошура, часописа или других публикација непрофитног карактера; 

- 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 
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расписан за суфинансирање редовне делатности, пројеката и организовање манифестација, као и набавку опреме и 

инвестициона улагања организација етничких заједница са територије 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. 

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. 
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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. 

2017/2  

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

Министарства културе и информисања у 2017. години подржано је осам вишејезичних пројеката, у укупном износу 

од 3.200.000,00 динара.  

РБ Место Подносилац Назив пројекта 
Кратак опис 

пројекта 

Средства 

у дин 

 1. Београд 

Новинска агенција Бета 

пресс д.о.о. Београд (Стари 

Град) 

Агенцијски сервиси на 

језицима националних 

заједница  

Продукција 

агенцијских сервиса 

вести на албанском, 

мађарском и 

ромском у циљу 

континуираног, 

правовременог и 

професионалног 

информисања 

припадника 

националних 

заједница на 

матерњем језику.   

400.000 

2. Београд Удружење новинара Србије 

„Како оцењујем своју школу 

–наставници и ђаци говоре о 

образовању на језицима 

националних мањина“ 

Организовање 

анкете у 15 

основних и средњих 

школа у којима се 

одржава настава на 

језицима 

националних 

мањина. 

Истраживање и 

писање о теми 

образовања на 

језицима 

националних 

мањина допринеће 

да се јавност (без 

обзира на 

националну 

припадност) боље 

упозна о важности 

образовања на 

матерњем језику. 

400.000 
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 3. Бујановац 
Организација за развој и 

демократију Бујановац  

Промоција друштвене 

одговорности цивилног 

друштва на југу Србије на 

албанском, ромском и 

бугарском језику 

Израда 18 

истраживачких 

текстова на 

албанском, ромском 

и бугарском језику и 

најмање 60 вести, са 

сврхом 

информисања 

грађана о 

активностима 

невладиних 

организација, медија 

и донатора, о 

њиховим актуелним 

пројектима, 

прошлим 

пројектима који су 

дали значајне 

резултате, као и 

пројектима који су 

послужили као 

примери добре 

праксе. 

400.000 

 4. 
Нови 

Пазар 

ТВ Јединство медиа теам 

д.о.о. Нови Пазар 

Мањинси мозаик – 

Мултикултурализам је жив 

Кроз серијал 

емисија  гледаоци 

југозападне Србије 

ће имати прилике да 

упознају културу и 

традицијју албанске, 

ромске, влашке, 

бугрске, ашкалијске 

и румунске 

националне мањине.   

400.000 

 5. Нови Сад 
Канал 9 д.о.о. за маркетинг 

радио и телевизију Нови Сад 
Интеркултурална догађања 

Производња и 

емитовање емисија 

ДОГАЂАЊА и  

прилога за ИНФО 

програм, о 

најважнијим 

догађањима 

представника 4 

националне мањине 

које живе у Србији 

(Словенаца, 

Словака, Русина и 

Македонаца),уз 

специфичност да се 

све ради двојезично 

(на језику 

националне мањине, 

титловано на српски 

језик или обрнуто), 

како би поред 

националних 

мањина са њиховом 

садржином могло да 

400.000 
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се упозна и 

већинско 

становништво. 

6. Нови Сад 
 „Новосадска новинарска 

школа“ 

Ризница – аудио-бајке на 

језицима националних 

мањина 

Серијал Ризница 

има за циљ развој 

интекултуралности, 

промовисање 

стваралаштва за 

децу и очување 

културног и 

језичког идентитета 

националних 

мањина кроз 

реализовање по 8 

прича за децу на 

мађарском, 

хрватском, 

русинском и 

словачком језику. 

400.000 

 7. Панчево 

Друштво са ограниченом 

одговорношћу Панчевац 

Панчево 

Панчевачки вишејезичник 

Панчевачки 

вишејезичник 

значајно ће 

допринети јавном 

дискурсу и 

медијској 

присутности 

информација од 

значаја – користећи 

мултијезичност и 

специфичан 

новинарски приступ 

темама очувања 

националног 

идентитета 

Македонаца, 

Словака, Румуна и 

Мађара у Панчеву и 

јачајући вредности 

мултикултурализма.  

У оквиру 4 додатка 

(вишејезична) наћи 

ће се преглед 

актуелности на 

језицима мањина и 

теме које се тичу 

различитих области 

живота 

националних 

заједница на 

њиховом матерњем 

језику. 

400.000 

8. Панчево  013 Инфо  

Интеркултурални дијалог 

националних заједница у 

Панчеву 2017. 

Пројекат је усмерен 

на развијање 

интеркултуралног 

дијалога кроз медије 

400.000 
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међу националним 

мањинама у 

Панчеву и околини 

ради афирмације 

културне 

разноликости и 

унапређењ 

демократског 

друштва. На 

језицима 

националних 

мањина (словачки, 

румунски, мађарски, 

македонски) и 

српском језику биће 

објављено најмање 

60 медијских 

садржаја који ће 

подстицати 

интеркултуралну 

интерактивност и 

солидарност. 

 

За сваки пројекат финансиран од стране Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с 

верским заједницама у 2017. години прибављено је мишљење националног савета националне мањине на коју се 

наведени пројекат односи.  

У II кварталу 2017. године периоду извршени су послови пријема предлога од националних савета националних 

мањина и закључено је 427 Уговора о додели новчаних средстава. Резултати Конкурса за дотације организацијама 

етничких заједница у АПВ објављени су 10. маја 2017. године. У истом периоду почела је континуирана исплата 

средстава у складу са кварталним плановима исплате. Од укупног износа предвиђеног конкурсом у току II квартала 

2017. године исплаћен је износ од укупно 4.446.167,00 динара. 

Резултати Конкурса за суфинансирање пројеката усмерених на реализацију афирмативних мера и процеса за 

интеграцију Рома за наставак „Декаде инклузије Рома“ у 2017. години објављени су 13. маја 2017. године. У истом 

периоду извршени су послови пријема предлога за доделу средства од Националног савета ромске националне 

мањине и закључено је 29 уговора о додели новчаних средстава. Такође, отпочела је и континуирана исплата 

средстава у складу са кварталним плановима исплате. Од укупног износа предвиђеног конкурсом у току II квартала 

2017. године исплаћен је износ од укупно 1.220.000,00 динара. 

У предметном периоду закључено је 78 Уговора о додели средстава по основу Конкурса за суфинансирање пројеката 

очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини у 2017. години. Отпочела је континуирана исплата 

средстава у складу са кварталним плановима исплате. Од укупног износа предвиђеног конкурсом у току II квартала 

2017. године исплаћен је износ од укупно 8.720.000,00 динара. 

У овом извештајном периоду Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине вршио 

је пренос новачних 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 2017. години обезбеђена су средства за ове намене у укупном износу од 60.100.000,00 динара. 

До краја II квартала 2017. године, националним саветим националних мањина је исплаћен износ од 30.026.500,00 

динара. 

Дана 9. маја 2017. године расписан је Конкурс/јавни позив за суфинансирање пројеката производње медијских 

садржаја за штампане медије, радио, телевизијски, интернет медије и новинске агенције за остваривање јавног 
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интереса у области јавног информисања на територији града Пожаревца у 2017. години, који има за циљ 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса из области јавног 

информисања на територији града Пожаревца као и подизањe квалитета информисања припадника националних 

мањина. Средства по поменутом Конкурсу/јавном позиву још нису расподељена. Одлуком о буџету града Пожаревца 

за ове намене опредељена су средства у износу од 3.420.000,00 динара. 

На основу Конкурса за финансирање или суфинансирање проjеката у култури на територији града Суботице у 2017. 

години, који је расписан 27. јануара 2017. године, Комисија за доделу средстава у култури из области позоришне, 

филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва, манифестација везаних за филмску уметност и осталих 

аудио-визуелног стваралаштва, осталих извођења културних програма и садржаја, откривања, прикупљања, 

истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, 

коришћења и управљања културним наслеђем, научноистраживачке и едукативне делатности у култури и 

менаџмента у култури и Комисија за доделу средстава у култури из области књижевности, музике, ликовне, 

примењене, визуелне уметности, дизајна и архитектуре, уметничке игре, дигиталног стваралаштва и мултимедија и 

библиотечко-информационе делатности - које је именовао градоначелник града Суботице - уз прибављено мишљење 

националних савета националних мањина, донеле су Одлуке о избору пројеката у култури. 

Удружења националних мањина из области културе којима су додељена средства по Конкурсу: 

- удружењима мађарске националне мањине додељен је износ од 10.173.000,00 динара 

- удружењима хрватске националне мањине додељен је износ од 1.985.000,00 динара 

- удружењима буњевачке националне мањине додељен је износ од 2.650.000,00 динара 

- удружењима немачке националне мањине додељен је износ од 105.000,00 динара 

- удружењима италијанске националне мањине додељен је износ од 40.000,00 динара 

- удружењима руске националне мањине додељен је износ од 110.000,00 динара 

- удружењима црногорске националне мањине додељен је износ од 70.000,00 динара 

- удружењима јеврејске националне мањине додељен је износ од 300.000,00 динара 

- удружењима грчке националне мањине додељен је износ од 180.000,00 динара 

Када је реч о медијским садржајима на територији општине Шид, раде Радио Шид и једна локална и једна 

регионална телевизија. На Радио Шиду једном недељно, у трајању од једног сата уређују се емисије на словачком и 

русинском језику. На телевизијама нема садржаја на језицима националних мањина. 

Буџетом општине Житиште предвиђена су средства за финансирање културе у износу од четири милиона динара. На 

територији Житишта активно ради десет културно-уметничких друштава, од тога шест на српском, три на мађарском 

и једно на румунском језику, такође, 11 актива жена, од тога седам на српском, три на мађарском и један на 

румунском језику, као и једно аматерско позориште. Осим тога, овим средствима из буџета се финансирају и разне 

друге културне манифестације и смотре, као и учешћа на локалним, покрајинским и републичким такмичењима. 

Такође, општина Житиште негује веома добру сарадњу и са КУД-овима из братимљених места у Мађарској и 

Румунији. 

Програмском шемом Радија Медвеђе предвиђено је емитовање 175 минута програма на албанском језику. Осим тога, 

свакодневно се вести и обавештења емитују и на албанском језику. 

2017/3 

Министарство културе и информисања истиче да су са 8 корисника закључили уговоре о суфинансирању пројеката у 

области јавног информисања и пренета су им средства за реализацију.  

 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице истиче:  

 

 

- Конкурс за дотације организацијама етничких заједница у Аутономној Покрајини Војводини - у предметном 

периоду извршенa је континуирана исплата средстава у складу са кварталним плановима исплате. Од укупног износа 

у висини од 29.950.000,00 динара, који је предвиђен конкурсом, исплаћен је износ од укупно 17.265.333,00 динара (II 

и III квартал). 
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- Конкурс за суфинансирање пројеката усмерених на реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома 

за наставак „Декаде инклузије Рома“ у 2017. години - у предметном периоду извршенa је континуирана исплата 

средстава у складу са кварталним плановима исплате. Од укупног износа у висини од 1.900.000,00 динара који је 

предвиђен конкурсом, исплаћен је износ од укупно 1.420.000,00 динара (II и III квартал).  

 

- Конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини у 2017. години 

- у предметном периоду настављена је континуирана исплата средстава у складу са кварталним плановима исплате. 

Од укупног износа предвиђеног конкурсом исплаћен је износ од укупно 3.716.700,00 динара.  

 

- Други Конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини у 2017. 

години - у оквиру Пројекта „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“, Покрајински секретаријат 

за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице је 7. августа 2017. године расписао 

Други Конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини у 2017. 

години. 

Конкурс је био расписан до 28. августа 2017. године на износ од 2.150.000,00 динара. На Конкурс је пристигло 79 

пријава, од којих је 76 задовољавало услове Конкурса. Средства су додељена за реализацију активности по основу 44 

пријаве и закључено је исто толико Уговора о додели средстава.  

За сваки пројекат финансиран од стране Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с 

верским заједницама у 2017. години прибавља се и мишљење националног савета националне мањине на коју се 

наведени пројекат односи. Исти поступак ће се спровести и код доделе средстава по конкурсу из јула 2017. године.     

РТС подсећа да eмисију на ромском језику емитују на Радио Београду, a емисију Култура и традиција Рома, такође 

на ромском језику, реeмитују недељом на другом програму РТС. Понављају да o животу, правима и проблемима 

припадника мањинских заједница у Србији извештавају и кроз емисије Дневник, Ово је Србија, Београдски програм, 

али и другим емисијама на првом и другом програму Јавног медијског сервиса. (Тако стоје ствари, Око, Београдска 

хроника, Квадратура круга, Жикина шареница, Кухиња мога краја...). 

 

Општина Бачки Петровац наводи активности на подизању нивоа свести јавности о правима националних мањина уз 

уважавање културних и језичких различитости, кроз производњу медијских садржаја ради информисања на 

словачком језику, тако да се обезбеђују једнака права свих припадника словачке националне мањине са већинским 

народом. 

 

Медији у општини Бечеј преко својих садржаја равноправно врше информисање грађана како на српском, тако и на 

мађарском језику, чиме се подиже свест јавности о правима националних мањина и уважавању културних и језичких 

различитости. 

 

Општини Бела Црква наводи да се на приватној локалној радио станици „БЦ инфо“ емитују медијски садржаји на 

језицима националних мањина – чешком, румунском, мађарском и ромском. Културне манифестације обухватају и 

садржаје на језицима националних мањина, уз пуно учешће припадника свих националних мањина које живе на 

територији општине. 

  

Медији у општини Чока преко својих садржаја равноправно врше информисање грађана како на српском, тако и на 

мађарском језику чиме доприносе подизању свести јавности о правима националних мањина.  

 

Као једна од области јавног интересa у области јавног информисања на територији општине Неготин, који треба да 

буду обухваћени приликом програмског финансирањa медијских садржаја су и медијски садржаји значајни за 

очување идентитета националних мањина који живе на територији општине Неготин.  

 

У Општини Кула су у службеној употреби језици националних мањина, мађарски и русински. Заступљени медијски 

садржаји на мађарском и русинском језику - кроз штампане новине „Kулска комуна“, Радио и ТВ станица „ИПЦ“ 

Кула и „Q“ телевизија, уз емитовање вести на мађарском и русинском језику свакодневно, једном недељно на 

украјинском језику и једном месечно на немачком језику. 

 

Општина Лајковац наводи да у локалној радио станици „Пруга“, постоји термин од једног сата, за емисије, 

репортаже итд. на језику ромске националне мањине (најбројније националне мањине у општини Лајковац). Термин 

је раније био попуњен, сада га нико не користи, али је доступан. (Проблем је што нема водитеља који познаје ромски 
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језик). 

 

Општинa Мали Иђош наводи да је, на основу Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор 

програма/пројеката из области културе који се финансирају/суфинансирају из буџета општине и Одлуке о буџету 

општине Мали Иђош за 2017. годину, расписан Конкурс за доделу финансијских средстава за финасирање или 

суфинансирање програма/пројеката из области културе. На наведени конкурс пристигле пријаве односиле су се на 

редовно одржавање традиционалних културних догађаја националних мањина на територији општине Мали Иђош.  

 

Градоначелник града Панчева је расписао Конкурс за суфинансирање пројеката у култури за 2017. годину и за ту 

намену у буџету града Панчева опредељено је 5.650.000,00 динара. Подржано је 34 пројекта за суфинансирање у 

области културе за 2017. годину који су у складу са Стратегијом развоја културе града Панчева 2016-2020, од тога 

три пројекта су из области културних делатности националних мањина:   

 - Саветовање „70 година белетристике на румунском језику у Панчеву“-  Новинско издавачка кућа 

„Либертатеа“ - 60.000,00 динара; 

 - „Годишњи концерт храбро напред“ - Удружење банатских Бугара „Иваново –  Банат“ из Иванова – 

60.000,00 динара – пројекат који има за циљ да кроз  годишњу организацију концерта утиче на очување 

националног и културног  идентитета банатских Бугара Палћена који чине део мултикултуралне заједнице 

 насељеног места Иванова и Панчева; 

 - Позоришна представа СЛАДКОВИА – Словачко културно просветно друштво  „Ђетван“ - 120.000,00 

динара – СКПД „Ђетван“ годинама негује позоришну  уметност на словачком језику. 

  

Општина Пландиште наводи:  

 1. Одлуком о буџету општине Пландиште за 2017. годину („Службени лист  општине Пландиште“ 

број 28/2016 годину) средства у износу од 5.300.000,00  намењена су за Конкурс за суфинасирање пројеката 

производње медијских  садржаја из области јавног информисања. 

 2. ТВ Нови Сад, емисија на македонском језику поводом националног празника  Македонаца „Илинден“ 

(РТВ 2 август, Снежана Филиповић), у трајању до 20  минута. 

 3. Телевизија „Банат“ у трајању до 60 минута емитовала је емисију о  македонском националном 

празнику „Илинден“. 

 4. Портал „Јужни Банат“ (www.juznibanat.rs) и Билтен општине Пландиште  (www.plandiste-opstina.rs) 

објавили су информацију о обележавању македонског  националног празника „Илинден“ у организацији Удружења 

грађана  „Македонски бисери“. 

 5. „Панон“ телевизија - емисија на мађарском језику поводом културне  манифестације 200 година 

постојања насељеног места Јерменовци. 

 6. „Magyar sző“– емисија на мађарском језику поводом културне манифестације  200 година постојања 

насељеног места Јерменовци. 

 7. „Vajdaság ma” – електронска новина, објавила информацију на мађарском  језику поводом културне 

манифестације 200 година постојања насељеног места  Јерменовци.  

 

Општина Шид наводи да је настављена активност - програми на мањинским језицима словачком и русинском, које 

припремају и реализују сарадници чији је то матерњи језик.  

 

Град Сомбор наводи да су у оквиру јачања културне продукције и уметничког стваралашта опредељена средства у 

оквиру буџета у износу од 1.200.000,00 динара за КУД-ове и остале видове аматеризма који негују идентитет 

мањинских националних заједница. Пример конструктивног дијалога између буњевачке и хрватске националне 

мањине је Дужјанца која је одржана 23.7.2017.године.  

 

Општина Србобран наводи да се активност реализује кроз суфинансирање пројеката путем расписивања јавног 

позива за суфинансирање пројеката из буџета општине Србобран, ради остваривања јавног интереса у области јавног 

информисања у 2017. години са приоритетом информисања особа са инвалидитетом и припадника националних 

мањина у 2017. години. 

 

 

Општина Владичин Хан наводи:  

 1. Удружење „Велико срце“ село Лепеница из Владичиног Хана покренуло је  пројекат „Медијски 

садржаји намењени побољшању образовних постигнућа  ученика ромске националности“. Финансирање 

пројекта је од стране локалне  самоуправе Владичин Хан и износи 200.000,00 динара. Реализација пројекта је у 

 току. 
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 2. Удружење грађана „КХАМ“ реализује пројекат „Инклузија Рома“ од  24.5.2017. године и финансиран је 

од стране јединице локалне самоуправе у  износу од 90.000.00 динара. 

 3. Друштво за просвету, науку, културу и социјална питања „РОМ“ реализује  пројекат „Први корак“ од 

24.5.2017. године, финансиран у износу од 85 000,00  динара. 

 4. „Удружење уједињених Рома“ реализује пројекат који финансира локална  самоуправа „Техничка 

подршка инклузији Рома“ у износу од 135.000,00 динара.  

 

Град Врање наводи да пројектним финансирањем и суфинансирањем подржава програм медијских кућа на језицима 

националних мањина, са фокусом на ромску као најбројнију на подручју града Врања.  

  

Општина Врбас наводи да се активности русинске националне заједнице објављују на сајту www.ruskeslovo.com. 

Активности мађарске националне заједнице се објављују на сајту Magyar Szó Online. Активности русинске и 

украјинске и црногорске националне заједнице се објављују на интернет порталу општине Врбас www.vrbas.net, као 

и на ТВ Бачка, Врбас, Око нас - www.okonas.info/, новине „Бачка Пресс“, новине „Глас“, Врбас – Наше место – 

локална информативна мрежа www.nasemesto.rs/vrbas.  

 

Град Вршац наводи да се подизање свести јавности врши континуирано кроз разна удружења која организују 

манифестације и обележавање датума значајних за националне мањине. 

  

У буџету општине Житиште постоји позиција за финансирање области културе у износу од 4 милиона динара у овој 

години. На територији локалне самоуправе активно ради 10 културно уметничких друштава, од тога 6 на српском, 3 

на мађарском и 1 на румунском језику, 11 актива жена, од тога 7 на српском, 3 на мађарском и 1 на румунском језику 

и једно аматерско позориште на српском језику. Осим тога, са ове позиције се финансирају и разне друге културне 

манифестације и смотре, као и учешћа на локалним, покрајинским и републичким такмичењима. Тако је локална 

самоуправа ове године финансирала смотру фолклора мађарске националне мањине у Војводини „Ђенђешбокрет“ и 

„Дуриндо“ која се одржала у Торди, други пут после тридесет година. Било је око 1.200 учесника са територије целе 

Војводине, који су се такмичили у категорији фолклора и у хорском певању. Исто тако, ове године у месту Торак се 

одржала смотра фолклора румунске националне мањине у Војводини, са преко хиљаду учесника. Негује се веома 

добра сарадња и са КУД-овима из братимљених места из Мађарске, Румуније и Хрватске. Тако је ове године локална 

самоуправа Житиште заједно са братимљеним местом Думбравица (код Темишвара) из Румуније успешно 

учествовала на заједничком ИПА конкурсу у оквиру прекограничне сарадње у вези опремања домова култура и 

организовања културних манифестација на територији општине Житиште. Исто тако, већ више од двадесет година у 

Житишту се организује сусрет ветерана фолклора „Споменар“ на којем учествују и мађарске и румунске групе. 

Културно уметничка друштва на мађарском језику још имају могућности да са својим пројектима конкуришу и код 

савета мађарске националне мањине и на тај начин да обезбеде потребна финансијска средства за рад.  

 

Град Суботица наводи да је на основу планираних средстава у буџету града за 2017. годину за доделу средстава по 

Конкурсу из области културе у износу од 15.613.000,00 динара, удружењима националних мањина до 30. септембра 

2017. године, исплаћено 9.005.000,00 динара, и  то:  

 - удружењима мађарске националне мањине 5.085.000,00 од додељених  10.173.000,00 динара; 

 - удружењима хрватске националне мањине 1.850.000,00 од додељених  1.985.000,00 динара; 

 - удружењима буњевачке националне мањине 1.850.000,00  од  додељених 2.650.000,00 динара;  

 - удружењима немачке националне мањине додељен је износ од 105.000,00 динара; 

 - удружењима италијанске националне мањине је исплаћен целокупни износ од  40.000,00 динара; 

 - удружењима грчке националне мањине је исплаћен целокупни износ од 180.000,00 динара.  

 
2017/4 

 

 Министарство културе и информисања наводи да се активност континуирано спроводи. Реализација 

пројеката је у току. 

 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице наводи: 

- Конкурс за дотације организацијама етничких заједница у Аутономној Покрајини Војводини 

У предметном периоду извршенa је континуирана исплата средстава у складу са кварталним плановима исплате. Од 

укупног износа у висини од 29.950.000,00 динара, који је предвиђен конкурсом, у III и IV кварталу исплаћен је износ 

од укупно 12.684.667,00 динара. Целокупни износ који је предвиђен Конкурсом за дотацију организацијама етничких 

заједница у 2017. години исплаћен је у потпуности. У току IV квартала, корисници средстава по наведеном конкурсу 

почели су да достављају извештаје о наменском коришћењу средстава. 
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- У овом извештајном периоду Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – 

националне заједнице вршио је пренос новачних 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 2017. години обезбеђена су средства за ове намене у 

укупном износу од 60.100.000,00 динара. До краја IV квартала 2017. године, националним саветим националних 

мањина је исплаћен износ од 60.062.500,00 динара. Преостали износ у висини од 37.500,00 који је предвиђен за 

финансирање редвоне делатности Националног савета грчке националне мањине није исплаћен услед блокаде 

рачуна наведеног савета. У току IV квартала, национални савети националних мањина којима су дозначена средства, 

почели су да достављају извештаје о наменском коришћењу средстава. 

 

- Трећи Конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини у 2017. 

години 

У оквиру Пројекта „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“, Покрајински секретаријат за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице је 16. новембра 2017. године расписао 

Трећи Конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини у 2017. 

години. Конкурс је био расписан од 16. до 27. новембра 2017. године на износ од 3.900.000,00 динара. На Конкурс је 

пристигло 108 пријава, од којих је 94 задовољавало услове Конкурса. Средства су додељена за реализацију 

активности по основу 19  пријава. 

 

За сваки пројекат финансиран од стране Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с 

верским заједницама у 2017. години  прибавља се и мишњење националног савета националне мањине на коју се 

наведени пројекат односи, исти поступак ће се спровести и код доделе средстава по конкурсу из јула 2017. године.    

 

Скупштина општине Ковин, на седници одржаној дана 29.9.2017. године, донела је одлуку о Манифестацији од 

значаја за општину Ковин. „Дани мађарске кухиње“ је манифестација којом се промовишу традиционалне 

вредности, обичаји, очување старих заната, карактеристичних за мађарску националну заједницу. Манифестацију 

организује Месна заједница Скореновац. 

 

С обзиром на то да је национална структура у Новом Пазару таква да је чини 85% Бошњака, онда и локални медији 

одражавају такву слику тако да се на задовољавајући начин емитују програмски садржаји, не запостављајући ни 

културне садржаје српског и осталих народа. Путем медија и осталих активности, бошњачка национална заједница је 

на задовољавајући начин упозната са правима националних мањина у Србији. Дана 4.12. 2017. године су одржане 

јавне консултације о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина у организацији 

Министарства државне управе и локалне самоуправе и града Новог Пазара. На јавној расправи, поред представника 

које смо навели, учешће у раду су узели и представници Бошњачког националног вијећа, директори основних и 

средњих школа, представници невладиног сектора и остали заинтересовани.  

 

Град Нови Сад наводи да је на расписаном конкурсу комисијa усвојила предлоге пројеката и средства су распоређена 

на следеће пројекте: 

1. РТВ СИГНАЛ – НС ДОО НОВИ САД,                                                                                                                        

Пројекат „Богатство различитости“ -  600.000,00 динара. 

2. Друштво Сународника и пријатеља Русије „Русија“ Сремска Каменица                                                                     

Пројекат „Прозор у Русију“ – културно – информативне радио емисија на руском језику – 200.000,00 

динара, 

3. КАНАЛ 9 ДОО ЗА МАРКЕТИНГ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ НОВИ САД                                                                

Пројекат „Једног смо рода“ – 100.000,00 динара, 

4. McBOX Doo Novi Sad,                                                                                                                                                    

Пројекат „Споменар значајних словачких личности у Војводини/код нас 100.000,00 динара, 

5. Удружење грађана „Пхралине Нови Сад“, Нови Сад                                                                                                      

Пројекат „Програм културно забавног садржаја у функцији социјализације младе ромске популације“ – 

300.000,00 динара, 
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6. ДОО ИН РАДИО НОВИ САД                                                                  

               Пројекат „Мањине нас чине великим“ –  600.000,00 динара, 

7. ХОНЕСТАС АГЕНЦИЈА ИМРЕ ШЕБЕШЋЕН ПР, НОВИ САД                                                                               

Пројекат „Вајдагаш ма: Учешће у информисању у Новом Саду медијским садржајима на мађарском језику“ 

– 102.500,00 динара,  

8. ТВ МОСТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИНФОРМАТИВНО ИЗДАВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ НОВИ САД, 

                Пројекат „РУСКИ ДНЕВНИК“ – 1.000.000,00 динара, 

9. ПОРОДИЧНИ КРУГ ДОО ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ  НОВИ САД,                                                                                                                               

Пројекат „ИСТАКНУТИ НОВОСАДСКИ МАЂАРИ“ – 100.000,00 динара, 

10. Удружење грађана „БУЊЕВАЧКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР – НОВИ САД,  

                Пројекат „РИЧ БУЊЕВЦА У НОВОМ САДУ“ – 200.000,00 динара, 

11. ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЛИНЕА ЕЛЕКТРОНИКС ЗА ПРОИЗВОДЊУ, 

ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НОВИ САД,  

                Пројекат „ Погледи на Нови Сад“ – 50.000,00 динара, 

12. Македонско удружење новинара „МАК – ИНФО“, Панчево 

Пројекат „Формирање дописничке мреже часописа „Македонска виделина“  у Новом Саду“ – 100.000,00         

динара, 

13. УДРУЖЕЊЕ „МАТИЦА АЛБАНАЦА“, Нови Сад 

                Пројекат „Зато што живимо заједно“ – 50.000,00 динара 

14. ДРУШТВО ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ АКТИВНОСТИ КОПЕРНИКУС CABLE NETWORK ДОО НИШ                                                                                 

Пројекат „НОВИ САД – ГРАД ПО МЕРИ СВИХ“ – 600.000,00 динара.  

 

Градоначелник града Панчева је Рeшењем број II-06-020-2/2017-1267 од 14.11.2017. године прихватио Предлог 

одлуке Комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања по Конкурсу за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години, за 

расподелу средстава у укупном износу од 24.896.900,00 динара, од тога 3 пројекта су посвећена националним 

мањинама на територији града Панчева: 

- АД за новинску издавачку делатност „Панчевац“- Мултијезични додатак у надељнику „Панчевац“ који 

објављује садржаје на језицима националних мањина подржан у износу од 4.900.000,00 динара,  

- Удружење „013 Инфо“- пројекат под називом Интеркултурални дијалог националних заједница у Панчеву 

подржан у износу од 246.900,00 динара 

- Македонско удружење новинара „МАК-ИНФО“- пројекат под називом Повећање тиража часописа 

„Суница“ који се издаје на македонском језику подржан је у износу од 150.000,00 динара 

 

Општина Пландиште наводи: 

(1) Радио Нови Сад – емисија о дешавањима у општини на румунском језику, емисија се реализујуе уторком 

19,00-19,30 „Хроника општине Пландиште“. 

 

(2)  5.11.2017 на ТВ Нови Сад у емисији „ ТВ Магазим“, петоминутни прилог о пројекту „Заједно за 

инклузивну заједницу“.  

 

(3) ТВ Нови Сад у емисијама „ТВ Објектив“ и „Палете“ - прилози о пројектима „Заједно за инклузивну 

заједницу“ и „Паметне урбане услуге путем униформних стандарда квалитета јавне инфраструктуре за већу 

енергетску ефикасност- БАНАТСМАРТ“. Емисија је емитована у више наврата.  

 

(4) Недељник на словачком језику „Halas ljudu“, извештавање о дешавањима у општини Пландиште са 

акцентом на насељено место Хајдучица, где је већинско становништво словачке националности.  

 

(5) Портал „Halas ljudu“, повремено се објављују извештаји са догађања у општини Пландиште.  

 

(6) Радио Нови Сад - емисија на словачком језику „Ponjedjlji za športom” у трајању од 5 минута. 
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(7) ТВ „Банат“ емисија посвећена раду удружења „Око“ и о етно кући Матице словачке из Хајдучице (у току 

2017. године Матица словачка је постала власник словачке етно куће у Хајдучици). 

 

(8)  Портал општине (www.plandiste-opstina.rs) чланак о посети министра за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања Зоран Ђорђевић и Њене екселенција госпође Вера Јовановска – Типко. Повод посете била 

је трибина, чија је тема „Родна равноправност и превенција насиља у породици“. 

 

Град Сомбор наводи да се у децембру месецу ради на припреми Конкурса за пројекте производње медијских 

садржаја. У буџету града за 2018. годину за ову намену опредељено је 12.000.000,00 динара.  

 

Општина Кучево наводи да је влашка национална заједница путем медија и сличних активности на задовољавајући 

начин упозната са својим правима.  

 

Општина Житиште наводи да културно уметничка друштва на мађарском језику још имају могућности да са својим 

пројектима конкуришу и код савета мађарске националне мањине и на тај начин да обезбеде потребна финансијска 

средства за рад. Морамо још споменути да се у оквиру плана рада културно просветне заједнице организују разни 

програми, манифестације где активно учествују и националне мањине. У октобру су организоване две 

манифестације у нашој локалној самоуправи и то школски вашар поводом дечије недеље, где су се деца дружила и за 

ту прилику организованом  програму могли су да представе своје школе, а одржана је и радионица за особе са 

сметњама у развоју. Крајем месеца октобра, поводом Међународног дана жена са села организована је 

манифестација, где су учествовале из чланице свих удружења жена, као и предузетнице са територије општине. И 

месец новембар је обиловао програмима углавном школске деце, на Сусретима деце општине „Знам и ја “ 

представила су се деца из свих вртића и школа са разним наступима: рецитацијама, фолклорним и модерним играма, 

скечевима, песмама итд. на српском, мађарском и румунском језику. У свих дванаест насеља наше општине деца до 

петог разреда могли су да уживају у позоришној представи „Агенција за лепо понашање“. Представа је била 

приказана на српском и мађарском језику. Локална самоуправа и све њене институције се труде да у ове програме, 

манифестације, саветовања укључи што већи број грађана, актера без обзира на националну припадност. Такође 

наводимо да је на свечаности поводом обележавања Дана општине Житиште, 12. децембра 2017. године у делу 

културног програма представљен и орекестар „Лира“ из Торка који изводи традиционалне румунске композиције, а 

професорка музике – соло певања је извела нумере на мађарском језику.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
2018/1 

 

Министарство културе и информисања наводи да је реализација конкурса у току.  

 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице је 05. 

фебруара 2018. године расписао Конкурс за дотације организацијама етничких заједница у Аутономној Покрајини 

Војводини. Конкурс je био 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 2018. години уз уважавање мишљења за доделу средстава националних савета 

националних мањина који имају седиште на територији АП Војводине. Конкурс је расписан на износ од 

30.000.000,00  динара. 

 

Поред тога, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице  

је 05. фебруара 2018. године расписао Конкурс за суфинансирање пројеката усмерених на реализацију афирмативних 

мера и процеса за интеграцију Рома за наставак „Декаде инклузије Рома“ у 2018. години, уз уважавање мишљења за 

доделу средстава Националног савета ромске националне мањине. Конкурс је расписан на износ од 1.900.000,00  

динара. 

 

Конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини у 2018. години 

У оквиру Пројекта „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“, Покрајински секретаријат за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице је 05. фебруара 2018. године. расписао 

Конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини у 2018. години. 

Конкурс је био расписан на износ од 13.300.000,00 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 2018. години, намењених нарочито за: 

http://www.plandiste-opstina/
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- 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. 

 

Сва три Конкурса су била отворена до 5. марта 2018. године. 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 давања мишљења. 

  

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама код расподеле средстава 

путем конкурса посебну пажњу посвећује предлозима и мишљењима савета националних мањина,  ради 

промовисања културне и језичке разлике и културне толеранције. За сваки пројекат финансиран од стране 

Покрајинског секретаријата прибавља се мишљење националног савета националне мањине на коју се наведени 

пројекат односи. Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама у 2018. 

години објавио је конкурсе из области информисања 31. јануара и 8. фебруара 2018. године, те ће тек након 

доношења предлога решења о расподели  прибавити мишњење националног савета националне мањине на коју се 

наведени пројекат односи.    

 

РТС наводи да eмисију на ромском језику емитује на Радио Београду, a емисију Култура и традиција Рома, такође на 

ромском језику, реeмитује недељом на другом програму. О животу, правима и проблемима припадника мањинских 

заједница у Србији извештава се и кроз емисије Дневник, Ово је Србија, Београдски програм, али и другим 

емисијама на првом и другом програму Јавног медијског сервиса. (Тако стоје ствари, Око, Београдска хроника, 

Квадратура круга, Жикина шареница, Кухиња мога краја..)  

 

ЈМУ – РТВ је од самог оснивања конципиран као вишејезични медиј: 

а) 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, црногорском, албанском, бугарском, немачком, чешком и руском; два 

телевизијска канала од којих је 2. програм намењен за емитовање „сендвич“ програма на 10 мањинских језика и на 

српском; као и веб страницом која је доступна на 6 језика, са плановима да даље повећање језичке понуде),  

 

б) програмском политиком чија су основна опредељења, дефинисана у Стратегији развоја РТВ:   

 Пошто је специфичност АП Војводине вишенационална и мултикултурална структура, која као њена 

традиција и тековина представља 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 

још не емитује програм. Српски језик је у овом мултијезичком окружењу не само језик већинског народа, 

већ и језик споразумевања припадника бројних националних мањина. 

 

 Програми националних мањина остварују се уз поштовање обавеза према Закону о радиодифузији и у 

сарадњи са националним саветима, 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. 

 

 На мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском и ромском постоје редовне дневне 

информативне емисије (вести), које се на телевизији не потписују (не титлују), па су стога актуелне и баве 

се свим релевантним догађајима у свету и земљи. Такође, на РТВ Другом и Трећем програму радија, на 

мађарском, словачком, румунском, русинском, украјинском и ромском језику, емитују се информативне 

емисије (вести).  

 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 
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да се 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; 

 

в) 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; и  

 

г) 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; 

Свакодневно се трудимо да се  шири свест о  постојању националних мањина у земљи, њиховим правима као и 

правима на афирмативне мере где су оне неопходне. 

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 о култури, школству, спорту, верским садржајима 

као и забавним  емисијама и серијалима. 

Нпр. телевизијска емисија „Палета“ која је избор садржаја из емисија редакција Другог програма ТВ (укупно на 10 

језика), а са титловима на српском, затим нова емисија „Пулс младих“ – заједничка омладинска емисија Другог 

програма ТВ (на 7 језика) која се емитује са титловима на српском, хрватском, мађарском, русинском, румунском, 

ромском и словачком језику (тј. постоје верзије са титловима  на сваком од ових језика). 

 

Општина Босилеград није организовала конкурсе за производњу медијских садржаја. Буџетом Општине Босилеград 

за 2018. годину, предвиђена су финансијска средства у висини од 8.773.134.00 милиона динара за рад Националног 

савета бугарске националне мањине.  

 

Општина Житиште наводи да се у циљу подизања свести о правима националних мањина и уважавања културних и 

језичких различитости организују манифестације као и разни програми, где активно учествују и националне мањине 

као што су Дани културе у Торди, Итебејски зимски сусрети у Новом Итебеју, Карађорђевачка прела у Бан. 

Карађорђеву, Сусрети ветерана фолклора „Споменар“ у Житишту. Локална самоуправа и све њене институције се 

труде да у ове програме, манифестације, саветовања укључе што већи број грађана, актера без обзира на националну 

припадност.   

 

Општина Кањижа наводи Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у областима културе: књижевност 

(стваралаштво, преводилаштво); музика (стваралаштво, продукција, интерпретација); ликовне, примењене, визуелне 

уметности, дизајн и архитектура; позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација); уметничка игра 

- класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација); филмска уметност и 

остало аудио-визуелно стваралаштво; манифестације везане за филмску уметност и остало аудио-визуелно 

стваралаштво; дигитално стваралаштво и мултимедији; остала извођења културних програма и културних садржаја 

(мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.). Кроз конкурс се суфинансирају пројекти културно-уметничких 

друштава и НВО који врше своју делатност на пољу културе, од којих су пројекти углавном намењени националним 

мањинама.   

 

На територији Градске управе Кикинда локални медији извештавају о различитим областима који се тичу 

националних мањина, а у циљу остваривања једнаких права и даљег јачања разумевања културе националних 

мањина као интегралног дела друштва у целини. 

Град Лесковац наводи да регионална информативна агенција ,,Југпресс“, објављује медијске садржаје на интернет 

сајту агенције, у фолдеру Да се боље разумемо, ради подизања свести јавности о правима националних мањина и 

уважавање културних и медијских садржаја. Неки текстови објављени су на ромском, албанском и бугарском језику. 

Настали су делом кроз пројекте, финансираних из различитих извора, или су део редовних активности наведене 

информативне агенције. 

 

Општина Мали Иђош наводи да на основу Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор 

програма/пројеката из области културе који се финансирају/суфинансирају из буџета општине и Одлуке о буџету 

општине за 2018. годину, расписан је Конкурс за доделу финансијских средстава за финасирање или суфинансирање 

програма/пројеката из области културе у 2018. години. Конкурс је отворен током целе године, односно до потрошње 

средстава који су предвиђени Одлуком о буџету општине Мали Иђош за 2018. годину за ту намену. 
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У Медвеђи програмском шемом радија ''Медвеђе'' предвиђено је емитовање 175 минута емитовања програма на 

албанском језику. Осим тога, свакодневно се емитују вести и обавештења и на албанском језику.  Два пута недељно, 

средом и петком, емитује се забавни програм у трајању од једног сата. 

 

Градоначелник града Панчева је расписао Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из 

области јавног информисања у 2018. години и за ту намену одобрена су средства у буџету града Панчева за 2018. 

годину у износу од 38.095.238,00  динара. Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја из 

области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању 

свих грађана града Панчева; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне 

државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; 

развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке 

културе; заштити животне средине и здравља људи; и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању 

потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације, имајући пре свега у 

виду особе са инвалидитетом и националне мањине. Процедура одабира је у току. 

 

Општина Пландиште наводи да је у 2018. години расписан конкурс за суфинансирање пројеката производње 

медијских садржаја  из области јавног информисања у 2018 години.  (Закључак Општинског већа Општине 

Пландиште број 401-29/2018-III и Конкурс број 401-32/2018-II).  

 Конкурсом се суфинансирају следеће мере: 

1. Суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2018. години – 

5.000.000,00 РСД 

2. Суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на језику 

националне мањине чији је језик у службеној употреби на територији општине Пландиште у 2018. години – 

300.000,00 РСД 

3. Суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања особа са 

инвалидитетом и других мањинских група на територији општине Пландиште у 2018. години – 100.000,00 

РСД 

 

Општина Пландиште такође наводи: 

(1) Недељник на словачком језику „Hlas ljudu“, извештавање о дешавањима у општини Пландиште са 

акцентом на насељено место Хајдучица, где је већинско становништво словачке националности. 

(2) Портал „Hlas ljudu“, повремено се објављују извештаји са догађања у општини Пландиште 

(3) Радио Нови Сад-емисија на словачком језику „Ponjedjlji za športom” у трајању од 6 минута (два 

извештаја у оквиру емисије). 

(4) Радио Нови Сад – емисија о дешавањима у општини на румунском језику, емисија се реализујуе 

уторком 19,00-19,30 „Хроника општине Пландиште“ 

(5) Портал општине (www.plandiste-opstina.rs) и званична фејсбук страница општине Пландиште 

(www.facebook.com/opstina.plandiste1918/) чланак о посети  председника Националног савета 

македонске националне заједнице у Србији, Борка Величковског и Зорице  Митровић, секретарке 

Националног савета, општину Пландиште је посетио и Васко Грков, вршилац дужности амбасадора 

Македоније у Србији. 

(6) Информација објављена у интернет новини VAJDASÀG MA и новини на мађарском језику CSALÀDI 

KÖR и интерент страници www.civilportal.rs. Предавање у оквиру обележавања дана од 170 година 

Националног празника Мађара, у организацији Омладинског клуба из Јерменоваца и  Удружење 

просветних радника Мађара у Војводини. Предавач је професор Сегединског Универзитета проф. 

Закар Петер. 

 

Град Пожаревац наводи да је 6.2.2018. године, расписан Конкурс/јавни позив за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја за штампане медије, радио, телевизијски, интернет медије и новинске агенције за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Пожаревца у 2018. години, који има 

за циљ суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса из области јавног 

информисања на територији града Пожаревца као и подизањe квалитета информисања припадника националних 

мањина. Средства по поменутом Конкурсу/јавном позиву још нису расподељена. Одлуком о буџету града Пожаревца 

за ове намене опредељена су средства у износу од 3.420.000,00  динара. 

 

Општина Сента је дана 5. фебруара 2018. године расписала и објавила јавни конкурс за финансирање или 

суфинансирање програма и пројеката субјеката у култури у области очувања, заштите, унапређења и развоја културе 

http://www.plandiste-opstina.rs/
http://www.facebook.com/opstina.plandiste1918/
http://www.civilportal.rs/
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и уметности националних заједница на територији општине Сента. Финансирање или суфинансирање програма и 

пројеката субјеката у култури у области очувања, заштите, унапређења и развоја културе и уметности националних 

заједница на територији општине Сента врши се на основу Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор 

програма и пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Сента („Службени лист 

општине Сента“ бр. 29/2016), а новчана средства за финансирање или суфинансирање су предвиђена Одлуком о 

буџету општине Сента за 2018. годину („Службени лист општине Сента“ бр. 26/2017), код програма под називом 

„Развој културе и информисања“, под програмском класификацијом број 1201-0002, описаном као „Јачање културне 

продукције и уметничког стваралаштва“, као функција број 820 (Услуге културе) и као економска класификација 

број 481 (Дотације невладиним организацијама), у износу од 825.000,00  динара. Највећи (максимални) износ 

средстава по програму или пројекту који ће општина Сента финансирати или суфинансирати у области у области 

очувања, заштите, унапређења и развоја културе и уметности националних заједница на територији општине Сента 

односно за која се може конкурисати према овом јавном конкурсу износи 100.000,00 динара. Поводом конкурса још 

није донета одлука. 

 

Општина Шид наводи да се наставља активност емитовања програма „Радио Шид“ на словачком и русинском језику.  

 

Града Суботица наводи да одлуком о буџету за 2018. годину средства опредељена за Националне савете 

националних мањина износе 2.660.000,00 динара. 

 

Општина Сечањ наводи да је расписан јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката средствима 

из буџета општине у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години, у којем се 

предвиђа и финансирање медија и на језицима националних мањина који су у службеној употреби. 

 

Град Сомбор наводи да се у децембру месецу ради на припреми Конкурса за пројекте производње медијских 

садржаја. У буџету града за 2018.годину за ову намену опредељено је 12.000000,00 динара. У децембру месецу се 

објављује Јавни позив из области спорта. У току је конкурс за финансирање и суфинансирање програма за децу, 

односно младе. 

 
2018/2 

 

Министарство културе и информисања је у оквиру Конкурса за суфинансирање проjеката производње медијских 

садржаја намењених националним мањинама у 2018. години, подржано је 12 мултијезичких пројеката, односно 

пројеката који се реализују на српском и једном или више језика националних мањина у укупном износу од 

5.800.000,000 динара.  

 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице  наводи да 

се: 

 - На Конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини 

у 2018. години пристигло је 258 пријава од којих је 234 задовољавало услове конкурса. Средства су додељена по 

основу 108 пријава.  

 - На Конкурс за дотације организацијама етничких заједница у Аутономној Покрајини Војводини у 2018. 

години пристигло је 699 пријава од којих је 697 задовољавало услове конкурса. Средства су додељена по основу 473 

пријава. 

 - На Конкурс за суфинансирање пројеката усмерених на реализацију афирмативних мера и процеса за 

интеграцију Рома за наставак „Декаде инклузије Рома“ у 2018. години пристигло је 56 пријава од којих је 48 

задовољавало услове конкурса. Средства су додељена по основу 30 пријава. 

 

У овом извештајном периоду реализовано је закључивање уговора са корисницима средстава по наваденим 

конкурсима и отпочела је исплата у складу са реалним могућностима Буџета АП Војводине и кварталним 

финансијким плановима Секретаријата, а на основу динамике реализације финансираних активности. 

 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама код расподеле средстава 

путем конкурса  посебну пажњу посвећује предлозима и мишљењима савета националних мањина,  ради 

промовисања културне и језичке разлике и културне толеранције. За сваки пројекат финансиран од стране 

Покрајинског секретаријата прибавља се мишњење националног савета националне мањине на коју се наведени 

пројекат односи.   Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама у 2018. 

години објавио је конкурсе из области информисања 31. јануара и 8. фебруара 2018. године, након истека рока за 
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пријаву пројеката прибављена су мишљења националних савета националне мањине оне националне мањине на коју 

се наведени пројекат односи.    

 

Општина Бачка Паланка је на основу спроведеног Јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње 

медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бачка Паланка у 2018. години, доделила 

средстава и то Недељним новинама ад за новинску и издавачку делатност за пројекат “Континуирано информисање 

на словачком и мађарском језику“, у висини од 2.000,000,00 динара. 

 

Програмском шемом радио "Бујановац" предвиђено је емитовање више минута емитовања програма на албанском 

језику. Осим тога, свакодневно се емитују вести и обавештења и на албанском језику. 

 

Реализацијом пројеката суфинансираних на јавним конкурсима општине Димитровград и Министарства културе и 

информисања Републике Србије у потпуности је остварено подизање свести јавности о правима националних 

мањина и уважавање културних и језичких различитости кроз производњу програма информативног, образовног, 

забавног, дечјег, спортског, документарног, репортажног и осталих програма на бугарском језику. Ипак озбиљан 

проблем представља изостанак ко-финансирања и суфинансирања на јавним конкурсима Националног савета 

бугарске националне мањине у Србији. 

Градоначелник града Панчева је Рeшењем број II-06-020-2/2018-454 од 24.04.2018. године прихватио Предлог одлуке 

Комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања по Конкурсу за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2018. години, за 

расподелу средстава у укупном износу од 38.095.238,00 динара, од тога два пројекта су посвећена националним 

мањинама на територији града Панчева: 

 - АД за новинску издавачку делатност „Панчевац“- Мултијезични додатак у  недељнику „Панчевац“ који 

објављује садржаје на језицима националних  мањина подржан у износу од 5.000.000,00 динара,  

 - Македонско удружење новинара „МАК-ИНФО“- пројекат под називом  Проширење програмског садржаја 

дечијег часописа „Суница“ који се издаје на македонском језику подржан је у износу од 200.000,00 динара. 

 

Град Панчево био је покровитељ Фестивала „Дани Словенске културе“ од 13.6.2018. године који је имао за циљ да се 

грађанима и грађанкама Панчева и околине предоче најрепрезентативније културне вредности и обрасци словенских 

култура, као и разлоге и начине за очување, унапређење и развој тих културних вредности и традиције словенских 

земаља и народа. 

Градоначелник града Панчева је 12.4.2018. године расписао Конкурс за суфинансирање пројеката у култури за 2018. 

годину. Право учешћа имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, 

као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или 

град Панчево, с тим да се пројекат реализује на територији града Панчева. Процедура одабира је у току. 

 

Општина Медвеђа наводи да је програмском шемом радија ''Медвеђе'' предвиђено емитовање 185 минута емитовања 

програма на албанском језику. Осим тога, свакодневно се емитују вести и обавештења и на албанском језику. 

 

Град Нови Пазар наводи да се са низом манифестација у овом кварталу обележио Дан бошњачке националне заставе 

тако да је градска управа подржала манифестације приликом обележавања празника. 

 

Град Нови Сад je на основу Предлога Комисије за спровођењу поступка по Јавном позиву за суфинансирање текућих 

расхода и издатака удружења у култури која својим радом доприносе развоју културе и уметности у граду Новом 

Саду, између осталих утврђена су и удружења у култури националних мањина којима ће се суфинансирати текући 

расходи и издаци из буџета Града Новог Сада и то: 

 - Хрватско културно – просветном друштву „Јелачић“ Петроварадин, коме су распоређена средства у износу 

од 75.000,00 динара, 

 - Удружењу Русински културни центар, Нови Сад, коме су распоређена средства у износу од 258.000,00 

динара, 

 - Хрватском културно уметничком просветном друштву „Станислав Препрек“ Нови Сад, коме су распоређена 

средства у износу од 10.000,00 динара. 

Средства су распоређена Закључком Градоначелника града Новог Сада, број: 6-16/2018-25-II од 3. маја 2018. године. 
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Након спроведеног Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање  пројеката у култури који представљају 

значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва за 2018. годину, градоначелник је донео 

Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката у култури који представљају значајна остварења у области 

књижевног стваралаштва и издаваштва за 2018. годину. Од 76 носиоца пројеката финансирани и суфинансирани су и 

носиоци пројеката  који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва 

националних мањина и то: 

 - Новинско-издавачка установа „Руске слово“ Нови Сад, за пројекат „Више од разговора, интервјуи“, са 

 100.000,00 динара, 

 - Новинско-издавачка установа „Руске слово“ Нови Сад, за пројекат  „Кап на врху нокта“ поезија, са 

 80.000,00 динара, 

 - Новинско-издавачка установа „Руске слово“ Нови Сад, за пројекат Часопис за књижевност, културу и 

 уметност „ Шветлосц“, са 100.000,00 динара, 

 - Новинско-издавачка установа „Хлас луду“ Нови Сад, за пројекат „Jazykove omyly 3 – Z jazykovej kultury 

 vojvodinskych Slovakov“, са 40.000,00 динара, 

 - Новинско-издавачка установа „ Хлас луду“ Нови Сад, за пројекат „Розлети“ – прилог часописа „ Взлет“, са 

 70.000,00 динара, 

 - Новинско-издавачка установа „ Хлас луду“ Нови Сад, за пројекат Часопис за културу, науку, уметност и 

 књижевност „ Обзори“, са 100.000,00 динара, 

 - Удружење грађана „ Пхралипе“, Нови Сад, за пројекат „Заборављене ромске приче 1“, са 50.000,00 динара, 

 - Друштво за русински језик, књижевност и културу, Нови Сад, за пројекат, Зборник радова „Studia 

 Ruthenica“ 23(36), 2018, са 30.000,00 динара, 

 - Удружење грађана македонске националне мањине „Кирил и Методиј“, Нови Сад, за пројекат „Да се не 

 заборави – Монографија“ удружење „Кирил и  Методиј“, Нови Сад, са 50.000,00 динара, 

 - Друштво за румунски језик Војводине – Република Србија, Вршац, за пројекат  Мултијезички часопис „ 

 Нови Мост“ до толеранције, са 50.000,00 динара, 

 - Хрватско културно – просветном друштву „Јелачић“ Петроварадин, за пројекат Издавање монографије 

 „Фрањо Штефановић – краљ дечије опере“ са 100.000,00 динара. 

 

Општина Пландиште наводи да се активности наведене у претходном периоду континуирано спроводе, док су 

следеће активности реализоване у овом кварталу: 

 - Информација објављена у  новини на мађарском језику CSALÀDI KÖR   „Поетско вече“ годишњица 

 рођења песника Јожеф Атиле у организацији  „Омладинског клуба“ Јерменовци. 

 - Чланак објављен у новини HÉ T NAP о Окружном такмичењу из Мађарског језика ОШ „Доситеј 

 Обрадовић“ одељење у Јерменовцима, одржано у Дебељачи. 

 - Информација објављена у интернет новини VAJDASÀG MA, Дечији драмски  фестивал у Мужљи, у 

 организацији Омладинског клуба из Јерменоваца и  Удружења просветних радника Мађара у Војводини.  

 

Град Пожаревац наводи да је 22.5.2018. године, расписан Конкурс/јавни позив за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја за штампане медије, радио, телевизијски, интернет медије и новинске агенције за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Пожаревца у 2018. години, који има 

за циљ суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса из области јавног 

информисања на територији града Пожаревца као и подизањe квалитета информисања припадника националних 

мањина. Средства по поменутом Конкурсу/јавном позиву још нису расподељена. Одлуком о буџету града Пожаревца 

за ове намене опредељена су средства у износу од 3.420.000,00  динара. 

 

Град Сомбор наводи да је у буџету за 2018. годину за ову намену опредељено је 12.000.000,00 динара. Решењем о 

расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у 

области јавног информисања у 2018. години број: 401-648/2018-II од 18.05.2018. године опредељена су средства за 

следећа удружења: 

- ХКД ВЛАДИМИР НАЗОР СТАНИШИЋ „Недељна једносатна информативна емисија Глас Хрвата“ у 

износу од 50.000,00 динара 

 - УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА БУЊЕВАЧКИ МЕДИА ЦЕНТАР „Очување  националног идентитета Буњеваца 

 са аспекта живота у мултиетничкој  средини града Сомбора“ у износу од 150.000,00 динара. 

 - ХОНЕСТАС АГЕНЦИЈА ИМРЕ ШЕБЕШЋЕН ПР „Учешће „Вајдашаг ма“ у локалном информисању у 

 Сомбору на мађарском језику“ у износу од 100.000,00 динара. 
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Одлуком о буџету Града Суботица за 2018. годину средства опредељена за Националне савете националних мањина 

износе 2.660.000,00 динара. 

На основу Одлуке о распоређивању буџетских средстава града Суботице националним саветима националних 

мањина су додељена средства: 

 - Националном савету мађарске националне мањине у износу од 2.083.000,00 динара 

 - Националном савету хрватске националне мањине у износу од 577.000,00 динара. 

 

На основу расписаног конкурса за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница на 

територији града Суботица 2.660.000,00 динара је распоређен следећим подносиоцима пријава: 

   - Суботичкој бискупији 1.218.000,00 динара 

   - Меџлис исламске заједнице Суботица 242.000,00 динара 

   - Реформатска хришћанска црквена општина Суботица 150.000,00 динара 

   - Јеврејска општина Суботица 100.000,00динара 

   - Православно архијерејско намесништво суботичко 800.000,00 динара 

 

 

Општина Сента је 5. фебруара 2018. године, на званичној интернет страници Општине Сента (http://www.zenta-

senta.co.rs/), расписала и објавила јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката субјеката 

у култури у области очувања, заштите, унапређења и развоја културе и уметности националних заједница на 

територији општине Сента. 

 

Поводом конкурса, Комисија за доделу средстава у области културе, дана 5. априла 2018. године, одржала је седницу 

на којој је утврдила Листу пријављених програма и пројеката поводом јавног конкурса за финансирање или 

суфинансирање програма и пројеката субјеката у култури у области очувања, заштите, унапређења и развоја културе 

и уметности националних заједница на територији општине Сента.  

 

Листа је достављена  Националном савету мађарске националне мањине са позивом да у року од  8  дана  достави  

предлог  за  расподелу  средстава  субјектима  културе  мађарске националне мањине. 

 

Извршни одбор Националног  савета мађарске националне мањине дана 8. маја 2018. године је донео закључак и 

доставио свој предлог за  расподелу  средстава  субјектима  културе  мађарске националне мањине, а тај предлог се 

поклапао са Листом сачињеном од стране Комисије.  

  

Комисија за доделу средстава у области културе, дана 15. маја 2018. године, одржала је седницу на којој сачинила 

предлог за доделу средстава.  

 

Председник општине Сента је 23. маја 2018. године,  на  предлог Националног  савета мађарске националне мањине 

и Комисије за доделу средстава у области културе, донео Одлуку о избору програма и додели средстава за 

подстицање програма субјеката у култури на територији општине Сента у области очувања, заштите, унапређења и 

развоја културе и уметности националних заједница на територији општине Сента, од редног броја 1, закључно са 

редним бројем  13, како следи:  

 

Редни 

број 

 

Удружење 

 

Програм односно пројекат 

 

Износ 

новчаних 

средстава који 

се одобравају    

у динарима 

1 
Културно друштво“Мора 

Иштван“Кеви 
Двадесет шести празник хлеба 2018 Кеви 90.000,00 

 

 

2 

 

Друштво за Есперанто Сента 

 

Живот и рад Иштвана Теке 

 

 

23.000,00 

http://www.zenta-senta.co.rs/
http://www.zenta-senta.co.rs/
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3 

 

 

Клуб пријатеља народних 

песама Горњи Брег 

 

 

 

Десети сусрет народне музике 

 

 

80.000,00 

4 

 

Мађарско културно друштво 

„ДЕЛИБАБ“ 

 

 

 

 

Активности неговања традиције од стране  МКД 

„ДЕЛИБАБ“  у 2018 години 

 

 

50.000,000 

    5 

 

Сенћанско удружење 

пријатеља дувача и Потиски 

дувачки оркестар Сента 

 

 

 

Функционисање, развој и унапређење  

делатности нашег оркестра у 2018. години 

 

 

90.000,00 

 

6 

Етно кућа „Магдин 

Дом“Торњош 

 

 

 

Летњи занатски камп 

 

 

70.000,00 

7 

 

Културно друштво „Ади 

Ендре“Торњош 

 

 

 

Годишњи програми, пословање и гостовање у 

Мађарској 

 

 

90.000,00 

8 

Удружење пољопривредника 

Сенте 

 

 

 

Радионица: техника сламе, учестовање на  

изложбама у Војводини 

 

 

30.000,00 

9 

 

Плесни клуб“Flamenco“ Сента 

 

 

 

Национална такмичења мажореткиња и Друга 

Међународна кавалкада мажореткиња 

 

 

 

92.000,00 

10 

Културно друштво 

„БУЗАВИРАГ“Богараш 

 

 

Пети фестивал у Карпатском басену цитре, народних 

песама и  плеса ,   едукација и презентација цитре и 

народне културе у Богарашу 

 

 

90.000,00 

 

 

11 

 

Удружење Кућа старих заната 

Сента 

 

 

Плетење конопца и обилазак са водичем у Кући старих 

заната 

 

 

 

70.000,00 

 

 

12 

„HBO“Месне заједнице  

Кертек Сента 

 

Породични дан у духу народне традиције 

 
10.000,00 
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13 

Земаљско веће светског савеза 

Мађара Сента   

 

 

 

 

Организовање предавања на мађарском језику у Сенти 

ради унапређења и комуникације мађарске културе, 

древне националне културе, праисторијског знања и 

јачање контаката, посебно с циљем развијања знања и 

самопознавања мађарског аутохтоног народа 

потиснутог у мањину на националном и на 

Сенћанском нивоу 

10.000,00 

 

Са горе наведеним учесницима конкурса Општина Сента је закључила уговоре о финансирању програма и пројеката.  

 

2018/3 

 

Министарство културе и информисања наводи да се ова мера реализује, не само кроз 

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја намењених 

националним мањинама у 2018. години, већ и кроз друге конкурсе које је 

Министарство спровело у 2018. години. Поред тога што је у оквиру Конкурса за 

суфинансирање проjеката производње медијских садржаја намењених националним 

мањинама у 2018. години подржано 12 мултијезичких пројеката, односно пројеката 

који се реализују на српском и једном или више језика националних мањина, 

Министарство је у оквиру других конкурса суфинансирало још 5 пројеката који 

доприносе реализацији ове активности, укупним износом од 2.600.000,00 динара. 

 

Назив корисника Назив пројекта Износ средстава у дин 

Д.О.О. за радио и 

телевизију Ф канал 

Влашка Мала 400.000,00 

Удружење грађана 

„Емблема 

Димитровград - 

Крагујевац - Панчево: 

Kултурно наслеђе и 

мултикултуралност 

600.000,00 

Епархија шумадијска 

СПЦ – Радио Златоусти 

Стручни скуп: 

"Управљање  негативним 

стереотипима у верским 

медијима са посебним 

освртом на етничке, 

400.000,00 
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верске и родне 

стереотипе"   

Независно друштво 

новинара Војводине 

Стручна конференција и 

истраживање - 

унапређење система 

јавног информисања на 

језицима националних 

мањина 

800.000,00 

Херор Медиа Понт д.о.о. Друга европска 

конференција посвећена 

мањинским и локалним 

медијима "Да ли су 

мањински медији 

културно наслеђе?" 

400.000,00 

 

 

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

националне заједнице наводи да је у овом извештајном периоду реализована исплата 

средстава додељених на основу наведених конкурса у складу са реалним могућностима 

Буџета АП Војводине и кварталним финансијким плановима Секретаријата, а на основу 

динамике реализације финансираних активности. 

 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 

заједницама наводи да се за сваки пројекат финансиран од стране Покрајинског 

секретаријата у 2018. години,  прибавља се и мишљење националног савета националне 

мањине на коју се наведени пројекат односи. 

 

Градоначелник Града Вршца донела је решење о расподели средстава по расписаном 

Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања у 2018. години. Средства у износу од 20.000.000 динара распоређена су 

за реализацију пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања, ради остваривања јавног интереса. Конкурс се расписује ради 

суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који 

доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих 

грађана Вршца; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и 

припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије;  

унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце 

и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и 

медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке 

културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и 

новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе 

задовољавању потреба грађана Вршца за информацијама и садржајима из свих области 

живота, без дискриминације. 
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Град Лесковац је расписио јавни Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања на територији града Лесковца у 2018. 

години, за који су средства обезбеђена у буџету града Лесковца. 

 

У предмету Конкурса стоји да је један од циљева финансирање и подизања квалитета 

информисања припадника националних мањина. Конкурс је био отворен 30 дана. Текст 

конкурса објављен је на званичној интернет страници града Лесковца 

www.gradleskovac.org. На основу члана 23. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања прописано је да стручна 

служба органа који расписује конкурс ради подизања квалитета информисања 

припадника националних мањина, прибавља мишљење одговарајућег националног 

савета националне мањине на пријављене пројекте. 

 

Од укупно 25 одобрених пројеката, два су из области подизања квалитета информисања 

припадника националних мањина: 

1. ,,Романо крло“ пројекат са којим је конкурисала Клисура Маркетинг Грделица; 

2.  ,,Романо лафи - Ромска реч“ пројекат са којим је конкурисала Ромска обнова и 

алтернатива - РОСА Лесковац 

Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања налази се на званичној 

интернет страници града Лесковца www.gradleskovac.org .  

 

Градоначелник града Панчева је расписао Конкурс за суфинансирање пројеката у 

култури за 2018. годину, где право учешћа имају установе, уметничка и друга 

удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у 

култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, аутономна 

покрајина или град Панчево, с тим да се пројекат реализује на територији града 

Панчева. Подржани су следећи пројекти  из области културних делатности 

националних мањина:   

 - Пројекат Израда икона за иконостас Румунске православне цркве у  Панчеву 

 чији је подносилац Румунски културно едукативни центар Панчево  подржан у 

 износу од 100.000,00 динара – пројекат се реализује у циљу унапређења 

 културног и духовног живота румунске националне заједнице  у граду Панчеву; 

 - Пројекат Дани словенске културе чији је подносилац Друштво српско-

 руског пријатељства „Словенска унија“ подржан је у износу од 100.000,00 

 динара - пројектом се реализује културна манифестација „Дани словенске 

 културе“ интернационалног карактера, којом се промовишу културне  вредности и 

 обрасци словенских култура, кроз размену и сарадњу земаља  делује се у циљу 

 очувања и неговања културног наслеђа заједница које живе на говорном 

 простору словенских језика. 

 

http://www.gradleskovac.org/
http://www.gradleskovac/
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Општина Пландиште наводи да се активности наведене у претходном периоду 

континуирано спроводе, док су следеће активности реализоване у овом кварталу: 

 - Телевизија Нови Сад, два прилога у оквиру емисије „Tižđenj“ прилог о КУД 

 „Братство“ Хајдучица и емисија за село, прилог о хајдучичком парку. Том 

 приликом представљено је једно словачко домаћинство; 

 - Обележавање националног празника македонске националне заједнице 

 „Илинден“ 02.08.2018. године, чланак објављен у „Билтену“ Општине 

 Пландиште. 

 

Општина Нови Бечеј наводи да је расписан конкурс за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине 

Нови Бечеј у 2018. години. Средства која су планирана за ову намену су расподељена.  

 

Mедији у општини Темерин преко својих садржаја равноправно информишу грађане, 

како на српском тако и на мађарском језику. На веб сајту локалне самоуправе се 

објављују информације у складу са Статутом општине, где је регулисано да су у  

општини Темерин у равноправној службеној употреби српски језик и ћирилично писмо 

и мађарски језик и његово писмо. 

 

РТВ „Коперникус“ Шид емитује два пута недељно (среда и недеља) получасовну 

емисију на русинском језику „Квитњи червена каљино“ о свим културним дешавањима 

Русина. 

На таласима Коперникус Радио Шида емисија „Словачки магазин“ емитује се једном 

недељно (уторком) у трајању од 60 минута. Садржај емисија је информативно-

културног карактера са акцентом на важне догађаје везане за словачко становништво 

које живи на територији општине Шид. 

 

На основу Конкурса за финансирање или суфинансирање проjеката у култури на 

територији Града Суботице у 2018. години удружењима националних мањина из 

области културе додељена су средства: 

- удружењима мађарске националне мањине додељен је износ од 9.715.000,00 динара од 

чега је реализовано 3.440.000,00 динара 

- удружењима хрватске националне мањине додељен је износ од 2.960.000,00 динара од 

чега је реализовано 1.790.000,00 динара 

- удружењима буњевачке националне мањине додељен је износ од 2.515.000,00 динара 

од чега је реализовано 2.205.000,00 динара 

-удружењима ромске националне мањине додељен је износ од 110.000,00 динара од 

чега је реализовано 60.000,00 динара 

- удружењима немачке националне мањине додељен је износ од 115.000,00 динара од 

чега је реализовано 60.000,00 динара 
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- удружењима италијанске националне мањине додељен је износ од 90.000,00 динара од 

чега је реализовано 90.000,00 динара 

- удружењима црногорске националне мањине додељен је износ од 210.000,00 динара 

од чега је реализовано 162.000,00 динара 

- удружењима јеврејске националне мањине додељен је износ од 300.000,00 динара од 

чега је реализовано 300.000,00 динара 

  

 

АКТИВНОСТ: 3.6. Пружање подршке организацијама националних мањина за 

припрему пројектне документације за учешће на конкурсима за суфинансирање 

медијских садржаја на језицима националних мањина. 

РОК: Континуирано, почев од I квартала 2016. године 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове информисања 

 Покрајински секретаријат за културу и информисање 

 Организације цивилног друштва 

 Национални савети националних мањина 

ИЗВЕШТАЈ: 
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 обрасцима30 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. 

                                                      
30 Пријава за пројектно суфинансирање, Буџет пројекта;  
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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 

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.  

2017/2  

Представници Националног савета мађарске националне мањине учествовали су 24. маја 2017. године у Београду на 

информативној радионици о могућностима коришћења европских фондова у организацији Канцеларије за европске 

интеграције. Циљ Националног савета јесте да стечено знања пренесе даље на организације мађарске националне 

заједнице, али и организацијама мањинског информисања. 
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2017/3 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама истиче да се активност 

реализује на начин да се на конкурс могу пријавити корисници са пројектом за припрему документације за учешће 

на конкурсима за суфинансирање медијских садржаја на језицима националних мањина. На Конкурсу који је 

објављен у 2017. години није било пријава, те стога није било ни организоване подршке организацијама 

националних мањина за припрему документације за учешће на конкурсима за суфинансирање медијских садржаја на 

језицима националних мањина.   

Невладина организација Академска иницијатива Форум 10, у периоду од 1.9.2017 до 31.12.2017. године реализује 

пројекат „Неиспричане приче о култури и традицији Бошњака у Србији“, подржан од стране Министарства културе 

и информисања на Конкурсу за суфинансирање медијских садржаја на језицима националних мањина за 2017. 

годину. Овим пројектом предвиђена је израда четири документарно-репортажне приче на босанском језику о 

нематеријалној културној баштини Бошњака у Србији и то: Хићаје које илуструју традицију и санџачку стварност у 

одговарајућим историјским раздобљима; Женске свадбарске песме уз тепсију које су пратиле различите делове 

свадбених обичаја у складу са исламским начелима и праксом; Усмена епика Бошњака (епске песме Бошњака тзв. 

крајишнице певане уз гусле); Санџачка лексика у босанском језику која представља варијацију у језику која је 

карактеристична за Санџак и говор Бошњака. Медијски садржај биће емитован на Регионалној телевизији у Новом 

Пазару.  

Национални савет немачке националне мањине објављује важне конкурсе које расписују државни органи на 

интернет презентацији Савета, тако обавештава немачка удружење о конкурсима, како у области медија, тако и у 

области културе, образовања, итд. 

Национални савет словеначке националне мањине је у 2017. години подржао конкурисање два пројекта из области 

информисања на словеначком језику и обавештавања о словеначкој заједници на „Конкурсу за суфинансирање 

пројеката из области јавног информисања на језицима националних мањина у 2017. години“, које расписује 

Министарство културе и информисања Републике Србије. То су пројекти „Сви заједно“ и „Словенци в Срему“.  

Национални савет грчке националне мањине наводи сарадњу са удружењима, која аплицирају на конкурсима у 

Републици Србији и АП Војводини како би се конкурсна документација урадила у складу са траженим елементима, а 

која имају за циљ афирмацију грчке заједнице у области културе и обавештавања. Исто тако, национални савет грчке 

националне мањине даје своје мишљење о пристиглим пројектима из савременог културног стваралаштва. У 

предходном периоду само су три удружења континуирано аплицирала на јавним конкурсима, али су добијена 

средства била недовољна за њихову одрживост након реализације.   

2017/4 

 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у новембру 2017. 

године организовао два семинара под називом:  „Процедуре учешћа на конкурсима и припрема квалитетних 

пројеката из области јавног информисања“ и „Оснаживање јединица локалне самоуправе за спровођење конкурса из 

области јавног информисања“ на којима су били представници медија на на језицима националних мањина-

националних заједница. Активност се реализује на начин да се на конкурс могу пријавити корисници са пројектом за 

припрему документације за учешће на конкурсима за суфинансирање медијских садржаја на језицима националних 

мањина. На Конкурсу који је објављен у 2017. години, није било пријава те стога није било ни организоване подршке 

организацијама националних мањина за припрему документације за учешће на конкурсима за суфинансирање 

медијских садржаја на језицима националних мањина.  

 

Центар за регионализам, спровео је пројекат „Мање бројне националне мањине-заједнице и политике 

антидискриминације“ који је подржала Канцеларија за људска и мањинска права и Покрајински секретаријат за 

образовање, управу и националне мањине. Пројектни тим је у периоду од априла до октобра 2017. године истражио 

статус и положај седам мање бројних националних заједница: чешке, словеначке, грчке, јеврејске, украјинске, 

русинске и немачке. Центар за регионализам не организује едукације, али је кроз пројекат било додирних тачака 

везаних за активност, стога су најчешће замерке на критеријуме расподеле средства по бројности заједнице. Мање 

бројне заједнице никада неће моћи по оваквим критеријума достићи бројније и развијеније мањинске заједнице. 

Предлажу темпорално решење, да се на одређено време примене мере позитивне акције и да им се обезбеде 

наменски већа средства у култури и информисању. У том смислу чешка, грчка, јеврејска и словеначка заједница су 
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потписале протокол о здруживању свих капацитета да направе заједнички културно-информативни центар. Мање 

бројне заједнице немају расположиве организационе и кадровске капацитете за пројектно финансирање. Од седам 

заједница које су обрађене кроз пројекат, само три имају континуирано информисање и то кроз Јавни медијски 

сервис Војводине: русинска, немачка и украјинска. Штампана издања у континуитету имају само Русини и 

Украјинци. Грци немају никакав медијски формат.  

 

Национални савет македонске националне мањине је започео пројекат обуке за припаднике организација македонске 

националне заједнице у смислу писања и израде пројекта и пројектне документације. 

 

Национални савет немачке националне мањине објављује конкурсе које расписује „Немачка фондација – Deutsche 

Stiftung“ и на тај начин пружа подршку. 

 
2018/1 

 

Активност се континуирано спроводи у оквиру редовне делатности Министарства културе и информисања.  

  

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама наводи да се организације 

националних мањина  пријављују на конкурсе.  Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с 

верским заједницама у 2018. години објавио је конкурсе 31. јануара и 8. фебруара. Тек након подношења 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.  

 

Национални савет ромске националне мањине наводи да је у протеклом периоду пружио подршку ромским 

организацијама цивилног друштва за припрему документације за учешће на конкурсима за суфинансирање 

медијских садржаја на језицима националних мањина. 

 
2018/2 

 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама у 2018. години објавио је 

конкурсе 31. јануара и 8. фебруара.  Подршка организацијама националних мањина за припрему документације за 

учешће на конкурсима за суфинансирање медијских садржаја на језицима националних мањина и обука новинара 

може се препознати у пројектима које ће Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с 

верским заједницама  подржати у 2018. години и то:   

 - УГ Буњевачки омладински центар, Суботица – Пројекат - „Семинар -  едукација новинара медија на 

 буњевачком језику“ износ 100.000,00 динара;  

 - Моника Берчек ПР Агенција за консултантске активности "Cross Media Consalting", Бечеј – 

 Пројекат -  „Обука водитеља, новинара, локалних радио станица на подручју Војводине - на 

 мађарском језику“ износ 100.000,00 динара   

 - Новинарска асоцијација Русина НАР Нови Сад – Пројекат -  „Стручно  усавршавање русинских новинара 

 и уредника медија од покрајинског значаја и  локалних медија на русинском језику у АП Војводини – г

 лавна тема: Деск и редакције у савременом окружењу“  износ 100.000,00 динара.   

 

Одобрена средства ће бити реализована у току године, у складу са ликвидним могућностима буџета АП Војводине.  

Активност се континуирано спроводи у оквиру редовне делатности Министарства културе и информисања.  

 

Национални савет чешке националне мањине наводи да у је у овом извештајном периоду, одобрен један пројекат у 

Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, везан за конкурс из 

области јавног информисања на језицима националних мањина – националних заједница и који је подржан од стране 

Националног савета чешке националне мањине. Од два пријављена пројекта на конкурс за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја намењених националним мањинама у 2018. години у Министарству културе и 

информисања, Национални савет чешке националне мањине подржао је пројекат „Актуелна тема (чеш. Аktuální 

témа)”, издавач Нопеа, Бела Црква, а исти није подржан од стране министарства, док пројекат „Чеси и суживот у 

Србији”, издавач Градитељи, Старчево, није подржан од стране Националног савета чешке националне мањине, а 

одобрен је од стране министарства.  

 

 

 



  

198 

 

Национални савет влашке националне мањине је дао препоруке за финансирање пројеката из области информисања 

на језицима националних мањина по јавним позивима које су расписале локалне самоуправе.  

 

Национални савет грчке националне мањине наводи да су у посматраном периоду за 2018. годину, само три 

удружења* континуирано аплицирала на јавне конкурсе, али су добијена средства била недовољна за њихову 

одрживост након реализације**:  

 

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

заједнице 

- Удружење ''ГКЦ Слога'' Суботица: 40.000,00 динара 
- НВО ''Трандафили'' Нови Сад:         55.000,00 динара 

2. Град Нови Сад, конкурс нематеријално културно наслеђе етничке заједнице: 

- НВО ''Трандафили'' Нови Сад:       100.000,00 динара 

3. Покрајински секретаријат за културу, информисање и верске заједнице: 

- НВО ''Трандафили'' Нови Сад:          20.000,00 динара 

4. Град Суботица, конкурс за културу: 

- Удружење ''ГКЦ Слога'' Суботица:    190.000,00 динара 

5. Министарство културе и информисања, конкурс за националне мењине: 

- Српско-грчко КУД ''Кантакузина'' Смедерево: 130.000,00 динара 

                                                               УКУПНО             535.000,00 динара                                            

1. Покрајински конкурси                                                  115.000,00 динара 

2. Републички конкурси                                                    130.000,00 динара 

(Министарство културе и информисања)  

3. Конкурси локалне самоуправе                                     290.000,00 динара 

 

*Удружење ГКЦ Слога'' Суботица, НВО Трандафилов Нови Сад и Српско-грчко КУД ''Кантакузина'' Смедерево 

**Подаци су добијени са званичних објављених резултата јавно расписаних конкурса Републике Србије, 

Покрајинских секретаријата и локалних самоуправа: Суботице, Новог Сада и Смедерева 

 

Национални савет немачке националне мањине даје велики допринос свим немачким удружењима који аплицирају 

на конкурсима у области културе. У овом кварталу подржана су удружења у области културе: Немачко удружење 

Кула, Хуманитарно удружење немаца Герхард Сомбор, Немачко удружење „Maria Theresiopolis“ у Суботици, као и 

Фондација „Немачка фондација – Deutsche Stiftung“ у Суботици. 

  

2018/3 

 

Активност се континуирано спроводи у оквиру редовне делатности Министарства.  

 

У оквиру Конкурса намењеног унапређивању медијског и новинарског професионализма, 

суфинансирани су пројекти намењени подизању капацитета медија, укључујући и 

организације националних мањина, за писање пројеката за конкурсе у области јавног 

информисања. 
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Назив корисника Назив пројекта Износ средстава у дин 

Професионално 

удружење новинара 

Србије 

Како написати добар 

пројекат 

400.000,00 

Удружење електронских 

медија "ComNet" 

Подизање капацитета 

регионалних и локалних 

медија за производњу 

медијских садржаја у 

јавном интересу 

400.000,00 

Медија центар д.о.о. 

Предузеће за издаваштво 

и издавачко-новинску 

делатност 

Обука за пројектно 

суфинансирање 

медијских садржаја 

650.000,00 

Укупно:  1.450.000,00 

 

 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 

заједницама наводи да се активност реализује, организације националних мањина  које 

су се пријавиле на конкурс који објављује Покрајински секретаријат за културу, јавно 

информисање и односе с верским заједницама и добиле средства реализују активности 

које су предложене пројектом.  

 

Национални савет влашке националне мањине је дао препоруке за финансирање 

пројеката из области информисања на језицима националних мањина по јавним 

позивима које су расписале локалне самоуправе.  

 

Национални савет грчке националне мањине уз велике потешкоће које има због 

непреноса опредељених буџетских средства за 2018. годину од стране КЉМП, успео је 

да реализије више културних догађаја, првенствено уз партнерски однос са више 

удружења грађана, који имају у својим активностима афирмацију културног 

стваралаштва грчке заједнице у Р Србији: 

Све активности видљиве на facebook:  kantakuzina Sa Ga Po  

 15.07.2018. године, у Крушчици (Бела Црква) на позив чешке заједнице за 

учешће на културној манифестацији ''Лепота различитости'', учествовало је 

Српско-грчко КУД ''Кантакузина'' из Смедерева; 

 25.07.2018. године, Српско-грчко КУД ''Кантакузина'', наступио на фолклорној 

манифестацији на Градском тргу у Смедереву, у оквиру ''Културног лета - 

Смедерево 2018'' 

 04.08.2018. године у Новом Саду, одржана културна манифестације грчке 

заједнице под називом ''Дан грчке културе'', а као носилац пројекта била је НВО 

''Трандафили'' из Новог Сада 
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 02.09.2018. године, у оквиру забавне емисије ''Шареница'' РТВ Србије РТС 1, 

чланови српско-грчког КУД ''Кантакузина'' имали су наступ уживо на Градском 

тргу у Смедереву.  

 07.и 08. 09.2018. године, одржан наступ  у свечаном дефилеу  ''131. Смедеревске 

јесени 2018'' српско-грчког КУД ''Кантакузина'', Смедерево и у оквиру културног 

програма ''131. Смедеревске јесени 2018'', традиционално је одржан на бини на 

Градском тргу у Смедереву ''6. МЕЂУНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈИХ 

КУД-ова, СМЕДЕРЕВО 2018 ''. Главни организатор и оснивач ове 

традиционалне дечије културне манифестације је Удружење српско-грчког 

пријатељства и КУД ''Кантакузина'' из Смедерава. Манифестацију су помогли: 

Министарство културе и информисања Р Србије,  Град Смедерево, Национални 

савет грчке националне мањине, Центар за културу Смедерево, Црвени крст 

Смедерево. 

 15.09.2018. године обележена 100-годишњица пробоја Солунског фронта 

заједничком трибином   Удружења српско-грчког пријатељства ''Кантакузина'' и 

Резервних војни старешина Смедеревева у Центру за културу Смедерева. 

 15.09.2018. године, поводом 100-годишњице пробоја Солунског фронта српске 

војске у Првом Светском рату, председник Националног савета грчке 

националне мањине у Р Србији и Удружења српско-грчког пријатељства и КУД 

''КАНАТКУЗИНА'' из Смедерева, Петар Родифцис-Нађ положио је венац на 

спомен костурницу палим српским војницима у Грчкој приликом повлачења са 

Крфа и пробоја Солунског фронта 15.09.1918. године. Пригодан венац је 

положен у присуству 91-годишњег Ђорђа Михајловића, чувара српског војног 

гробља у Солуну. Том приликом био је посећен и Меморијални комплекс у 

Поликастру. 

 20.09.2018. године на позив амбасаде Р Грчке, чланови Националног савета 

грчке националне мањине и грчке заједнице из Смедерева и Суботице, 

положили су венце на војно грчко и српско гробље у Пироту. То је била прилика 

и да се међусобно сусретну и са припадницима удружења грчке заједнице из 

Ниша и Пирота. 

 

Национални савет немачке националне мањине подржава свако немачко удружење које 

аплицира на конкурсима, који су отворени и организују разне манифестације, округле 

столове које доприносе немачкој заједници, као и већинском народу ради проширења 

општег знања. 

 

 

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: 
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- оснивање редакције за програм на језицима националних мањина; 

- обезбеђивање информативног садржаја на језицима националних мањина (вести 

или дневник на мањинским језицима); 

- емитовање културно-образовног програма на језицима националних мањина; 

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

мањине у Србији; 

- остварити сарадњу са независним мањинским продукцијама, у складу са 

законском обавезом објављивања програмских садржаја независних продукција, 

како би се преузимао садржај на мањинским језицима. 

РОК: Континуирано, почев од I квартала 2016. године 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

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

магазинског типа, које, поред информативног садржаја, чине и прилози из области културе и образовања.  

На телевизији је слична структура мањинских емисија. Програми на мађарском, словачком, румунском, русинском и 

ромском језику имају специјализоване емисије о култури и едукацији, а осталих пет мањинских редакција 

поменутим темама се баве у оквиру емисија магазинског типа. 

РТВ има широку и традиционалну сарадњу са медијима из околних земаља који емитују свој програм на матерњем 

језику војвођанских мањина. Потписао је протокол о сарадњи (размени програма, образовању кадрова, заједничким 

пројектима и заједничком наступу на трећим тржиштима) са јавним медијским сервисима у Мађарској (МТВА), 

Румунији (Румунски радио, Румунска телевизија, Регионални РТВ центри Румуније, Радио Румунија интернационал, 

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

Словенији ( РТВ Лендава – програм на мађарском језику).  

Као реципрочну услугу пружа им услуге обогаћивања њихових програма на српском језику за српску дијаспору у 

поменутим земљама.  

За разлику од претходних година када је о независним продукцијама на мањинским језицима реч, ове године је 

значајно повећан број спољних продукција на језицима националних заједница. На радију двадесетчетворочасовни 

програм на мађарском језику има шест сталних независних продукција, а увођењем најновије, седме, која се планира 

ових дана, удео независних продукција ће премашити захтеваних 10% укупног програмског времена. Румуни и 

Русини имају по четири емисије из независне продукције, а Словаци две.  

Поред наведеног, из спољне продукције су комплетни радијски програми на буњевачком, македонском и 

црногорском језику (свака по пола сата недељно). Слично је стање и на телевизији. Мађарски програм има четири 

получасовне емисије из спољне продукције, словачки програм две, а румунски једну емисију. Као независна 

продукција производи се и програм на црногорском језику.  

Чланом 51. Закона о јавним медијским сервисима («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 

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

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. 

2017/2 

РТС има вољу и намеру да почне са реализацијом Дневника на језицима националних мањина.  У почетку би то биле 

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, јер и даље не постоје додатна 

финансијска средства за овај пројекат. Tакође,  у намери да се овај проблем реши, руководство РТС је разговарало са 

представницима Министарства културе и Министарства за државну управу и локалну самоуправу, као и са 

представницима Канцеларије за људска и маљинска права. Исто тако, РТС је у преговорима о евентуалној сарадњи 

са појединим телевизијама и продукцијама које емитују програм на мањинским језицима, а који би задовољио 

критеријуме и стандарде Јавног сервиса. У наредном периоду планиран је контакт и са Координацијом националних 

савета националних мањина. 

Тренутно се радијски и телевизијски програм на Радио телевизији Војводине производи на 13 језика (српски +12 

мањинских језика). Наиме, од октобра 2016. на Трећем програму Радија РТВ емитује се и програм на албанском и 

немачком језику.  

У II кварталу 2017. године, изменама у Систематизацији, формиране су редакције на мађарском, словачком, 

румунском, русинском, ромском, хрватском, украјинском, македонском и буњевачком и на ТВ и на Радију РТВ-а. 

Претходно су се редакције називале рубрикама.  

На свим мањинским језицима емитују се 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 специјализовани 

програми који се баве културом и образовањем, бар једном недељно.  

http://www.rem.rs/
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Остале мањине (Македонци, Хрвати, Буњевци и Црногорци) имају недељно једном получасовне емисије 

магазинског типа, које садрже - поред информативних делова – и прилоге о култури и образовању.  

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 се 

поменутим темама баве у оквиру емисија магазинског типа. 

Ове године су били расписани конкурси за одговорне уреднике мађарске, ромске, румунске, украјинске и буњевачке 

редакције Другог програма ТВ, као и за одговорног уредника словачке, русинске, украјинске редакције Трећег 

програма Радија. Генерални директор ЈМУ РТВ је - у складу са законом - затражио и прибавио мишљења 

одговарајућих националних савета националних мањина. 

2017/3 

РТС је конкурисао за новчана средства са пројектом Вести на језицима мањина код Европске комисије. Такође је у 

преговорима о евентуалној сарадњи са појединим телевизијама и продукцијама које емитују програм на мањинским 

језицима, а који би задовољио критеријуме и стандарде Јавног сервиса. РТС има дугогодишњу сарадњу са ТВ Панон, 

која емитује програм на мађарском језику, као и са Срем ТВ из Шида.  

 

РТВ наводи да се од новембра 2017. године планира прелазак на седмично емитовање буњевачке емисије „Спектар“ 

на Другом програму Телевизије. 

 

2017/4 

 

РТВ наводи да се од новембра 2017. године недељно емитује на буњевачком језику – емисија „Спектар“ на Другом 

програму Телевизије (до сада се емитовала једном двонедељно, дакле повећана је учесталост емитовања);  

Такође, у плану је емитовање емисије (једном месечно) на немачком језику на Другом програму ТВ Војводине – од 

јануара 2018. године. 

 
2018/1 

 

РТС наводи да је на основу анализе коју су урадили за период 2015-2017, програми на језицима националних 

мањина били су заступљени у малим процентима. Током 2015. на првом програму РТС је емитовао 0,16 посто 

програма на језицима мањина, док је на другом програму тај проценат нешто виши - 2,44 процента, од тога 2,38 

посто било је на ромском језику.  

 

Радио Београд 1 је током 2015. године емитовао 3,28 посто програма на језицима националних мањина. Слични 

трендови забележени су и у току 2016. године. На првом програму РТС је емитовао 0,15 посто програма на језицима 

мањина,  а на другом каналу тај проценат је 1,93. Радио Београд 1 је током 2016. године емитовао 3,24 посто 

програма на језицима националних мањина. 

 

Удео програма на мањинским језицима на РТС1 у 2017. години треба посматрати условно. Највеће уделе чине 

филмови на македонском и хрватском језику, затим музички програм и на крају обраћања верских великодостојника.  

 

У периоду од 15.1.2017. до 21.1.2017. и 16.10.2017. до 22.10.2017. највећи удео програма националних мањина имају 

музички садржаји, првенствено на ромском језику. Серијал "Грађанин", који се емитује једном седмично, у 

потпуности је посвећен животу националних мањина које живе у Србији и једини је садржај у којем се могу чути 

остали мањински језици.  

 

РТС има вољу и намеру да почне са реализацијом Дневника на језицима националних мањина. У почетку то би биле 

вести на албанском, ромском, бугарском и румунском језику, а касније и на осталим мањинским језицима. У овом 

моменту ситуација је непромењена у односу на претходни извештај, јер и даље не успевају да обезбеде додатна 

финансијска средства, за тај пројекат. Такође, у намери да се тај проблем реши, руководство РТС-а разговарало је са 

представницима Министарства културе и информисања и Министарства за државну управу и локалну самоуправу, 

као и са представницима Канцеларије за људска и маљинска права, a конкурисали су за новчана средства са 

пројектом  Вести на језицима мањина код Европске комисије. Такође су у преговорима о евентуалној сарадњи са 

појединим телевизијама и продукцијама које емитују преограм на мањинским језицима, а који би задовољио 
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критеријуме и стандарде Јавног сервиса. РТС има дугогодишњу сарадњу са ТВ Панон, која емитује програм на 

мађарском језику, као и са Срем ТВ Шид. 

  

РТВ је у свом основном документу зацртао да се даље мора ширити језичка понуда, повећањем програма на 

језицима мањина које живе у Војводини. Tренутно се радијски и телевизијски програм производи и емитује на 16 

језика (српски и 15 мањинских језика). На РТВ Трећем програму Радија емитује се програм на 14 језика 

националних мањина (словачком, румунском, русинском, украјинском, ромском, хрватском, буњевачком, 

македонском, црногорском, албанском, немачком, бугарском, чешком и од 5. марта 2018. године на руском језику.  

 

Изменама у Систематизацији, формиране су редакције на мађарском, словачком, румунском, русинском, ромском, 

хрватском, украјинском, македонском и буњевачком и на ТВ и на Радију РТВ-а. До тада су се те редакције називале 

рубрикама. 

 

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; 

 недељно једном информативне емисије на хрватском, буњевачком, македонском и црногорском језику;  

 на телевизији:  

 дневни информативни садржаји на мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском и ромском 

језику; 

 недељно једном на македонском, црногорском и украјинском језику, 

 двонедељно на буњевачком језику – с тим да се од новембра 2017. године планира прелазак на седмично 

емитовање буњевачке емисије „Спектар“  на Другом програму Телевизије; 

 

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 

имамо специјализоване програме који се баве културом и образовањем и верским животом, недељно бар једном.  

Остале наведене мањине (Македонци, Хрвати, Буњевци, Немци, Албанци, Црногорци, Чеси и Руси) имају недљно 

једном получасовне емисије магазинског типа које  садрже - поред информативних делова – и прилоге о култури и 

образовању, као и омладинске емисије.  

На телевизији је слична структура мањинских емисија. Програми на мађарском, словачком, румунском, русинском и 

ромском језику имају специјализоване емисије о култури, верском животу и едукацији, као и омладински програм, а 

осталих пет мањинских редакција се поменутим темама баве у оквиру емисија магазинског типа. 

 

РТВ има широку и традиционалну сарадњу са медијима из околних земаља који емитују свој програм на матерњем 

језику војвођанских мањина. РТВ има потписан 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 РТВ пружа 

услуге обогаћивања њихових програма на српском језику за српску дијаспору у поменутим земљама. 

 

ЈМУ РТВ, већ годинама има успешну и широку сарадњу са независним продукцијама на мањинским језицима. 

Конкретна мера те сарадње, међутим није одређена само вољом ЈМУ РТВ, већ и финансијским могућностима ЈМУ 

РТВ.  

Радио је потписао уговоре са 3 емисије независне продукције на румунском, 3 на русинском, 1 на словачком и 9 на 

мађарском. 

У плану је да се на Телевизији емитују 4 емисије независне продукције на мађарском језику и 1 копродукција на 

словачком. 

 

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 2017. 

годину су израђени и доступни су на званичној интернет презентацији Регулаторног тела за електронске медије 

www.rem.rs 

http://rem.rs/uploads/files/RDUS-i-RDUV/RTS%20%20izve%C5%A1taj%20za%202017%20godinu.pdf 

http://rem.rs/uploads/files/RDUS-i-RDUV/RTV%20%20izvestaj%20za%202017.pdf 

 

http://www.rem.rs/
http://rem.rs/uploads/files/RDUS-i-RDUV/RTS%20%20izve%C5%A1taj%20za%202017%20godinu.pdf
http://rem.rs/uploads/files/RDUS-i-RDUV/RTV%20%20izvestaj%20za%202017.pdf
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2018/2 

 

Циљ РТС-а је да се употпуни програмска понуда. РТС има намеру да почне са реализацијом Дневника на језицима 

националних мањина. После покушаја да се  обезбеде финансијска средства, јер РТС нема новца за покретање такве  

редакције, која подразумева запошљавање уредника и водитеља на мањинским језицима, на путу су да реализују ту 

идеју. Планирано је увођење емисија вести на албанском, ромском, бугарском и румунском/влашког два пута дневно 

на Другом програму РТС као и серијал емисија о животу мањина који за нас треба да уради независна продукција 

која је то право стекла на нашем годишњем конкурсу. 

 

2018/3 

 

Стање непромењено.  

 

 

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 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 
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Војводине, увидом у достављене податке од стране оператера електронских комуникационих мрежа Регулаторно 

тело за електорнске медије утврдило је да два оператера електронских комуникационих мрежа не испуњавају 

законом прописану обавезу. 

2017/2 

Са становишта медијских закона, Закон о електронским медијима у члану 100. регулисао је да је оператор, осим 

оператора мреже за терестричко емитовање, дужан да без накнаде дистрибуира и емитује основне програме јавног 

медијског сервиса у зони њиховог покривања. 

Оператор, осим оператора мреже за терестричко емитовање, дужан је да, без накнаде, дистрибуира програме које 

јавни медијски сервис пружа у режиму нове медијске услуге, у смислу закона којим се уређује рад јавних медијских 

сервиса, ако Регулатор својом одлуком утврди да је то неопходно ради остваривања јавног интереса.  

2017/3 

У домену надлежности Министарства културе и информисања, овај захтев је испуњен кроз одредбе из члана 15. 

Закона о јавним медијским сервисима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014 и 103/2015). 

 

Након дописа Регулатора оним операторима електронских комуникационих мрежа који своју делатност обављају на 

подручју Аутономне покрајине Војводина, а који у својим понудама нису имали други телевизијски програм Јавне 

медијске установе „Радио-телевизије Војводине“, Регулатору су достављени дописи у којима га оператори 

обавештавају да су у своје основне пакете уврстили и други телевизијски програм Јавне медијске установе „Радио-

телевизије Војводине“. 

 

Након наведеног, може се констатовати да сви оператери електронских комуникационих мрежа, у зони свог 

покривања, у својим понудама имају програме Јавне медијске установе „Радио-телевизије Србије и Јавне медијске 

установе „Радио-телевизије Војводине“.  

 

2017/4 

У домену надлежности Министарства културе и информисања, овај захтев је испуњен кроз одредбе из члана 15. 

Закона о јавним медијским сервисима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014 и 103/2015). 

 

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 није реализована.   

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 
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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 

2017/2  

С обзиром да Радио-телевизија Србије још увек нема посебан програм и редакцију на мањинским језицима нема ни 

одговорног уредника за такав програм. 

Мандат члановима Савета Регулаторног тела за електронске медије изабраним на предлог Одбора надлежног за 

културу и информисање истекао је 5. маја 2017. године. 

 
2017/3 

РТВ наводи да су ове године били расписани конкурси за одговорне уреднике мађарске, ромске, румунске, 

украјинске, буњевачке, словачке и русинске редакције Другог програма ТВ, као и за одг. уредника словачке, 

русинске, украјинске и румунске редакције Трећег програма Радија. Генерални директор ЈМУ РТВ је - у складу са 

законом - затражио и прибавио мишљења одговарајућих националних савета националних мањина. 

 

РТС наводи да емисије на ромском језику на Радио Београду уређују уредници ромске националности. На телевизији 

нема редакције на језицима мањина.  

 
2017/4 

 

Стање непромењено.  

 

2018/1 

 

РТС наводи да емисије на ромском језику на Радио Београду уређују уредници ромске националности. На телевизији 

нема редакције на језицима мањина.  

 

РТВ наводи да су 2017. године били расписани конкурси за одговорне уреднике мађарске, ромске, румунске, 

украјинске, буњевачке, словачке и русинске редакције Другог програма ТВ, као и за одг. уредника словачке, 

русинске, украјинске и румунске редакције Трећег програма Радија. Генерални директор ЈМУ РТВ је - у складу са 

законом - затражио и прибавио мишљења одговарајућих националних савета националних мањина. 

 
2018/2 

 

Стање непромењено.     

 

2018/3 
 

Стање непромењено. 
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АКТИВНОСТ: 3.10. Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у 

области савременог стваралаштва, област културних делатности националних 

мањина.  

РОК: Континуирано, кроз организовање годишњих конкурса 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за културу 

 Покрајински секретаријат за културу и информисање 

 Јединице локалне самоуправе  

ИЗВЕШТАЈ: 
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  



  

210 

 

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 

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 

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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документацијом, у конкурсном року, достављени Секретаријату. Комисија је за суфинансирање у 2016. години 

предложила 99 пројекта и програма покрајинском секретару, који је 17. јуна 2016. године донео Решење о расподели 

средстава по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката у области заштите нематеријалног културног наслеђа 

и савременог уметничког стваралаштва националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2016. 

години. 

 

Национална заједница Расподела у 2016. 
Број подржаних пројеката по 

националној заједници 

МАЂАРИ 
2.400.000,00 34 

СЛОВАЦИ 
700.000,00 7 

ХРВАТИ 
480.000,00 17 

РОМИ 
100.000,00 3 

РУМУНИ 
380.000,00 8 

ЦРНОГОРЦИ 
90.000,00 6 

БУЊЕВЦИ 
190.000,00 6 

РУСИНИ 
360.000,00 6 

МАКЕДОНЦИ 
90.000,00 4 

УКРАЈИНЦИ 
70.000,00 1 

НЕМЦИ 
50.000,00 1 

СЛОВЕНЦИ 
15.000,00 1 

БУГАРИ 
15.000,00 1 

ЈЕВРЕЈИ 
15.000,00 1 

ЧЕСИ 
15.000,00 1 

АШКАЛИЈЕ 
15.000,00 1 

ГРЦИ 
15.000,00 1 

УКУПНО 
5.000.000,00 99 

 

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, 
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Словака, Румуна, Русина и Хрвата (Службени лист АПВ, број 7/08), ради очувања, унапређења и развоја културе 

ових националних заједница. Оснивање и подстицање делатности завода за културу војвођанских Мађара, Словака, 

Румуна, Русина и Хрвата сведочи о залагању за очување мултикултурног идентитета Војводине, за плурализам у 

култури и отворено друштво. 

Реализованим пројектима научних, стручних, развојних и примењених истраживања у области културе, уметности и 

науке, као и организовањем културно-уметничких програма, ови заводи већ су дали значајан допринос неговању и 

очувању националног идентитета и културе припадника различитих нација које живе у Војводини, а, истовремено, 

допринели богаћењу и развијању мултикултуралности у Војводини, као и доступности богатства тих култура свим 

грађанима. 

Средства за финансирање завода за културу војвођанских Мађара, Словака, Румуна, Русина и Хрвата обезбеђују се 

из буџета Аутономне Покрајине Војводине, у складу са законом којим се уређује систем буџетског финансирања и 

Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине. 

Средства су намењена за суфинансирање рада и програмске делатности завода ради очувања, унапређења и развоја 

културе ових националних заједница. Средства се користе у складу са Програмом рада и Финансијским планом 

завода, који се достављају Секретаријату. 

Секретаријат распоређује укупно расположива средстава свим заводима основаним на територији Војводине, према 

годишњим плановима и програмима рада завода, и то на основу следећих критеријума:  

 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 
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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 

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 

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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БУЊЕВЦИ 
775.000,00 581.250,00 

РОМИ 
250.000,00 187.500,00 

МАКЕДОНЦИ 
250.000,00 187.500,00 

УКРАЈИНЦИ 
150.000,00 112.500,00 

УКУПНО 14.295.000,00 11.211.625,00 

 

Конкурс за суфинансирање издавачке делатности на језицима националних мањина-заједница у АП Војводини у 

2016. години биће расписан до краја године. 

Издавачки завод Форум – Forum Könyvkiadó Intézet у Новом Саду основала је Аутономна Покрајина Војводина, 

заједно с Националним саветом мађарске националне мањине, Одлуком о оснивању Издавачког завода Форум – 

Forum Könyvkiadó Intézet (Службени лист АПВ, број 7/08), ради очувања, унапређивања и развоја издавачке 

делатности војвођанских Мађара. 

Усвајањем Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2016. годину, усвојени су 

и трошкови и расходи за област културе, а у овим расходима садржани су и трошкови за програме Издавачког 

завода, који афирмише издавачку делатност на мађарском језику у Војводини и има ширу друштвену подршку. 

Издавачки завод у 2016. години планирао је укупне приходе од 28.531.365,00 динара, од чега су приходи из буџета 

АП Војводине 15.737.465,00 динара. 

Планом и програмом рада Издавачког завода за 2016. годину предвиђено је издавање укупно 33 наслова нових књига 

(28 књига у штампаној, а пет књига у електронској форми), четири наслова у којима би поменути завод био 

суиздавач, три поновљена издања и два наслова часописа. 

План и програм рада Издавачког завода за 2016. годину сачињен је у сарадњи с Националним саветом мађарске 

националне мањине и у складу с циљевима и задацима у области издаваштва утврђеним у Културној стратегији за 

период 2012–2018. године, 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 
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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 

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: 

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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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 

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 31, 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 

наслеђа и уметничког стваралаштва и издавачке делатности у укупном износу од 8.600.000,00 динара. И то: 

                                                      
31 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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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: 

 

- 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. 

по класификацији корисника: 

400.000,00 4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти 

6.100.000,00 4189 - Дотације осталим непрофитним организацијама 

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: 
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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 

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 

1.000.000,00 4631 – Текући трансфери другим нивоима власти 

 443.000,00 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама 
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центра Рома, са 35.000,00 динара, као и Декаде Рома са 376.152,00 динара. 

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 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; 
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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. 

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. 

2017/2  

Сектор за савремено стваралаштво и креативне индустрије Министарства културе и информисања је 9. јануара 2017. 

године расписао 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, а Решење о додели 

средстава потписано је 10. априла 2017. године. Националним саветима националних мањина је 8. марта 2017. 

године затражено да до 27. марта 2017. године пошаљу листу препоручених пројеката, по приоритетима и са 

образложењима. 

Као и ранијих година, поред поменутог специјализованог конкурса намењеног култури националних мањина, 

њихови представници су могли да конкуришу и у другим конкурсним областима (нпр. сценском стваралаштву и 

интерпретацији), у којима је професионализам основни конкурсни критеријум. Тако су, на пример, средства добили 

пројекат под називом 9. Desire Central Station Festival 2017 (2.000.000,00 динара) Позоришта/Кazalistа Kosztolanyi 

Dezo из Суботице и Омладинска и дечја филмска радионица Буњевачког културног центра из Бајмока (170.000,00 

динара). 
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Систематизован преглед конкурсне статистике Министарство културе и информисања је у могућности да дâ само на 

основу конкурса који је намењем националним мањинама, јер у другим конкурсима национална припадност не спада 

у конкурсне критеријуме. 

Преглед конкурсне 

статистике 

укупно 

расподељена 

средства 

број 

пријављених 

број 

одобрених 

број 

одбијених 

број мањина 

које су узеле 

учешће 

(поред 

мултикултур

них 

пројеката) 

 Конкурс за финансирање 

и суфинансирање 

пројеката из области 

савременог 

стваралаштва у 

Републици Србији у 2016. 

години - културне 

делатности националних 

мањина у Републици 

Србији   12.450.000,00  203 59 144 19 

 Конкурс за финансирање 

и суфинансирање 

пројеката из области 

савременог 

стваралаштва у 

Републици Србији у 2017. 

години - културне 

делатности националних 

мањина у Републици 

Србији   15.640.000,00  241 102 139 20 

 

Министарство је 9. јануара 2017. године расписало и конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области 

превођења репрезентативних дела српске књижевности у иностранству у 2017. години. Конкурс је био отворен до 28. 

фебруара 2017. године и на њега је пристигло 170 пријава. Министар културе и информисања је донео Решење о 

додели средстава 10. марта 2017. године.  

Преглед конкурсне статистике за преводе: 

језик превода 

број преведених 

публикација додељен износ  

украјински 5  6.300 евра  

македонски 10  9.000 евра и 120.000 динара  

грчки 2  2.000 евра  

мађарски 6  6.000 евра и 240.000 динара  

немачки 2  330.000 дин  

словеначки 1  1.000 евра  

чешки 2  2.700 евра 

албански 2  2.300 евра  

румунски 2  2.000 евра  

бугарски 4  4.400 евра  

хебрејски 1  2.000 долара  
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У II кварталу 2017. године започета је исплата додељених средстава и пројекти су отпочели са реализацијом, али ће 

највећи број њих бити реализован до краја године. 

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

финансираће/суфинансираће програме и пројекте од значаја за културу и уметност националних заједница – 

националних мањина у 2017. години у областима заштите нематеријалног културног наслеђа и уметничког 

стваралаштва и издавачке делатности у укупном износу од 8.600.000,00 динара (словима: осам милиона шесто 

хиљада динара и 00/100). 

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 (словима: шест милиона петсто хиљада динара и 00/100): 

 

расподела средстава - конкурс 2017. годину 

Економска класификација - 4631 текући трансфери осталим нивоима власти 

Р. 

бр. место подносилац пријаве назив пројекта 
одобрени 

износ 

национална 

заједница 

1 Сента КОЦ Турзо Лајош 23. Етноприповедачко такмичење 60.000,00 Мађари 

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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"Калмањ Лајош" 

2 Бачка 

Топола 

Дом културе општине 

Бачка Топола 

Рад секције луткарског позоришта 

Дома Културе 
60.000,00 Мађари 

3 
Ада 

Библиотека Сраваш 

Габор 

Обележавање дана мађарске 

фотографије 
30.000,00 Мађари 

4 
Селенча МЗ Селенча 

37. Фестивал словачке популарне 

музике "Златни кључ" 
100.000,00 Словаци 

5 Руски 

Крстур 

Дом културе Руски 

Крстур 

56. Фестивал русинске културе 

"Црвена ружа" 
70.000,00 Русини 

6 Руски 

Крстур 

Дом културе Руски 

Крстур 

49. Драмски меморијал Петра Ризнича 

Ђађе 
40.000,00 Русини 

7 Руски 

Крстур 

Дом културе Руски 

Крстур 

24. Културна манифестација 

"Костељникова јесен" 
40.000,00 Русини 

УКУПНО 400.000,00 

 

Економска класификација 4819 - дотације осталим непрофитним институцијама 

Р. 

бр. 
место подносилац пријаве назив пројекта 

одобрени 

износ 

национална 

заједница 

1. Чока Удружење Лира 
Деца глуме деци - гостовање у 

местима Војводине 
40.000,00 мађари 

2. Чока МКД Ракоци Ференц 
Израда народне ношње за 

мушки хор 
30.000,00 мађари 

3. Зрењанин 

Мужљанско мађарско 

културно удружење 

Петефи 

Организовање сусрета цитраша 

"Дани Силашија" 
30.000,00 мађари 

4. Зрењанин Камерни хор "Emmanuel" 
Традиционални концерт - 

Сећање на мученике у Араду 
30.000,00 мађари 

5. Торда 

Фондација 

"Торонталторда"за развој 

насеља Торда 

16. Торђански дани културе 60.000,00 мађари 

6. Темерин 

Темеринска Ликовно 

Стваралачка Колонија 

"ТАКТ" 

38. Ликовна колонија ТАКТ 40.000,00 мађари 

7. Темерин МКУД Сирмаи Карољ 26. ТИНИ фестивал 50.000,00 мађари 

8. Суботица 
Уметничко удружење 

талената "Талентум" 

Традиционални фестивал 

"Шокадалом" на Палићу 
50.000,00 мађари 

9. Суботица 
Културни савез 

Војвођанских Мађара 

Гала програм Дуриндоа и 

Ђенђешбокрете 
80.000,00 мађари 

10. Суботица 
Културни савез 

Војвођанских Мађара 

18. Сусрет хорова 

Војвођанских Мађара "Хорски 

подиум" 
100.000,00 мађари 

11. Суботица 
Културни савез 

Војвођанских Мађара 

Свечане игре Војвођанских 

Мађара 
100.000,00 мађари 

12. Суботица 
Мађарски фолклорни 

центар у Војводини 

Летњи камп народних 

рукотворина - народни вез 
30.000,00 мађари 

13. Фекетић 

Друштво драмских 

педагога Мађара у 

Војводини 

10. Радионочарски сусрет 

дечијег драмског стваралаштва 
50.000,00 мађари 

14. Фекетић 
Друштво рецитатора 

војвођанских Мађара 
Камп "Лепа реч" 50.000,00 мађари 

15. Никинци КУД Петефи Шандор Учешће на фестивалима 30.000,00 мађари 

16. Руменка МКУД Фехер Ференц 
Рад дечијег хора и мешовитог 

хора 
50.000,00 мађари 

17. Бездан Удружење грађана Пулс 
13. Тројни сусрет - подунавски 

дани културе 
80.000,00 мађари 

18. Ада 
Друштво за негу 

традиције "Вадвираг" 

23. Фолклорни камп 

"Вадвираг" 
60.000,00 мађари 
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19. Мали Иђош 
Удружење грађана 

"Домбош" 
Домбош Фест 2017 80.000,00 мађари 

20. Мали Иђош КУД Петефи Шандор Успомене предака 60.000,00 мађари 

21. Кеви 
Културно друштво " 

Мора Иштван" 

7. Дани предака - 

традиционални народни 

музички фестивал 
30.000,00 мађари 

22. Бечеј МКУД Петефи Шандор 
Нова кореографија за 

фолклорни ансамбл "Szelence" 
50.000,00 мађари 

23. Мол 
Удружење грађана 

"Златне руке" 

4.Етно сусрет"Север - Југ" 

српска мађарска културна 

баштина 
30.000,00 мађари 

24. Бачка Топола МКЦ Кодаљ Золтан 
Организовање фолклорног 

кампа "BATYU" 
80.000,00 мађари 

25. Врбица Удружење жена Ђурђевак 
Обележавање годишњице 

Калмањ Лајоша 
30.000,00 мађари 

26. 
Нови 

Кнежевац 
КУД Tiszagyongye 

Светостефански празник новог 

хлеба 
40.000,00 мађари 

27. 
Нови 

Кнежевац 

Удружење "За бољи Нови 

Кнежевац" 

Народно музичко наслеђе 

општине Нови Кнежевац 
60.000,00 мађари 

28. Панчево Дечији хор "Del pacsirtai" 
Продршка раду и наступима 

дечијег хора 
50.000,00 мађари 

29. Панчево МКУД Петефи Шандор Позоришна представа "Кофер" 30.000,00 мађари 

30. Кикинда КУД Еђшег 

Израда заједничке 

кореографије и серија 

концерата севернобанатских 

мађарских фолклорних 

ансамбала 

50.000,00 мађари 

31. Нови Сад 

Центар народне 

уметности и општег 

образовања Мађара у 

Војводини 

Програми центра у 2017. 30.000,00 мађари 

32. Нови Сад Удружење Промоарт 

Издавање и промоција 

ауторског материјала Ервина 

Ереша 
50.000,00 мађари 

33. Нови Сад Фондација Европа 

Сећање на Кодаљ Золтана - 

Шездесет година после смрти 

композитора 
60.000,00 мађари 

34. Нови Сад Кружок Мост 
Преводилачка колонија 

Сентелеки 
100.000,00 мађари 

35. Руско село 

Торонтал Мађарски 

образовни, културни и 

омладински центар 

17. Етно камп старих заната 50.000,00 мађари 

36. Сента 
Цивилни центар "Ци - 

Фи" 

8. Дечији фестивал "Море 

осмеха" 
40.000,00 мађари 

37. Сента 
Удружење грађана 

"Зетна" 

14. Фестивал књижевости 

Зетна 
50.000,00 мађари 

38. Сента Плесни клуб Фламенко 

Међународни мажорет 

фестивал поводом 320. 

годишњице од Сенћанске 

битке 

30.000,00 мађари 

39. Добричево МКУД Петефи Шандор 
Набавка и израда народне 

ношње 
30.000,00 мађари 

40. 
Стара 

Моравица 

Културни центар Ади 

Ендре 

Организовање фестивала 41. 

Дуриндо и 54. Ђенђешбокрета 
200.000,00 мађари 

41. Нова Црња КУД Ади Ендре 
Постављање нових 

кореографија 
30.000,00 мађари 
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42. Хетин МКУД Сечењи Иштван 
Ангажовање кореографа за 

фолклорни ансамбл 
30.000,00 мађари 

43. Бајмок МКЦ Дожа Ђерђ 
4. Традиционални дани Дожа 

Ђерђа 
30.000,00 мађари 

44. Србобран 
Културни центар "Гион 

Нандор" 

Литерарни конкурси "Гион 

Нандор" 
50.000,00 мађари 

45. Србобран 

Клуб за неговање 

традиције и обичаја свих 

народа и народности 

Војводине 

21. Жетвена свечаност 70.000,00 мађари 

46. Нови Итебеј 

Друштво за неговање 

народних обичаја и 

традиција Бузавираг 

Израда нове кореографије за 

фолклорни ансамбл 
30.000,00 мађари 

47. Кањижа 

Омладинско и културно 

удружење "Wemiscal 

Serbia" 

Фолклорни програм на 4. 

Фестивалу ветрењача у Орому 
100.000,00 мађари 

48. Утрине КД Невен 
Набавка народне ношње за 

дечији фолклорни ансамбл 
30.000,00 мађари 

49. Богараш КД Бузавираг 
Набавка нових инструмената - 

цитре 
30.000,00 мађари 

50. Сајан КД Ади Ендре 
21. Севернобанатска жетвена 

свечаност 
50.000,00 мађари 

51. Бело Блато МКУД Царска бара 
Едукативни камп фолклора у 

Белом блату 
60.000,00 мађари 

52. Кула МКЦ Непкер 

Стварање услова за 

континуирани рад на стварању 

традиционалних рукотворина и 

популаризацији културних 

вредности 

60.000,00 мађари 

53. Мале Пијаце КУД Јокаи Мор 
Баштина наших бака - 

радионице 
30.000,00 мађари 

54. Марадик КУД Петефи Шандор 
Постављање нове кореографије 

за омладинску секцију 
30.000,00 мађари 

55. Тоба КУД Петефи Шандор Трошкови гостовања 30.000,00 мађари 

56. Михајлово КУД Јожеф Атила 
Културни програм за славу 

села 
40.000,00 мађари 

57. Богојево МКУД Арањ Јанош 50.Четвороспрег 30.000,00 мађари 

58. 
Војловица - 

Панчево 
МКУД Тамаши Арон 23. Војловачки жетелачки дани 30.000,00 мађари 

59. 
Бачки 

Петровац 

Удружење петровачких 

ликовних уметника 

Изложба сликара аматера у 

Ружомберку, Словачка 
50.000,00 словаци 

60. 
Бачки 

Петровац 
Позориште ВХВ 

Позоришна представа Гогољ 

као женидба 
60.000,00 словаци 

61. Гложан КПД Једнота 
47. Фолклорни фестивал 

"Танцуј, танцуј" 
100.000,00 словаци 

62, Пивнице СКУД Пивнице 

52. Међународни фестивал 

певача солиста словачких 

изворних народних песама 

"Сусрет у пивничком пољу" 

100.000,00 словаци 

63. Луг КУД Младост 
Позоришна представа 

"Проводаџија" 
50.000,00 словаци 

64. Панчево СКПД Ђетван 

Позоришна представа - дечији 

омладински мјузикл "Game 

start" 
50.000,00 словаци 

65. Стара Пазова 
СКУД Херој Јанко 

Чмелик 

24. Смотра словачког дечијег 

позоришног стваралаштва 3xĐ 
50.000,00 словаци 

66. Стара Пазова 
СКУД Херој Јанко 

Чмелик 

48. фестивал аматерског 

позоришног стваралаштва 

Словака "Позоришни ловор" 
100.000,00 словаци 
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67. Падина Удружење жена 

Сачувајмо од заборава - 

прикупљање, поправка и 

заштита старинске словачке 

ношње 

50.000,00 словаци 

68. Падина 
Рок музички клуб 

Underground 

Монодрама о насиљу у 

породици и над женама 

"Кројцерова соната" 
50.000,00 словаци 

69. Ковачица Удружење Комар 
Позоришна представа "Пани 

Маргарета" 
50.000,00 словаци 

70. Нови Сад 

Словачки културни 

центар "Павел Јозеф 

Шафарик" 

Постављање нове дечије 

позоришне представе 
50.000,00 словаци 

71. Нови Сад 

Словачки културни 

центар "Павел Јозеф 

Шафарик" 

Постављање нове кореографије 

за омладинску фолклорну 

секцију 
50.000,00 словаци 

72. Суботица Хрватска независна листа Белико плеро 20.000,00 хрвати 

73. Суботица 
Хрватска читаоница 

Суботица 

16. Дани Балинта Вујкова - 

дани хрватске књиге и речи 
30.000,00 хрвати 

74. Суботица 
Хрватска читаоница 

Суботица 

15. Покрајински сусрет пучких 

песника Лира наива 
10.000,00 хрвати 

75. Суботица 
Хрватска читаоница 

Суботица 

14. Покрајинска смотра 

рецитатора на хрватском 

језику 
10.000,00 хрвати 

76. Суботица 
Католичко друштво" 

Иван Антуновић" 

Књижевна вечер уочи 

Дужијанце 
10.000,00 хрвати 

77. Суботица 
Католичко друштво" 

Иван Антуновић" 

Изложба буњевачких ношњи 

облачених за црквене празнике 
20.000,00 хрвати 

78. Суботица 
Суботички тамбурашки 

оркестар 

Концерт у Крижевцима, 

Република Хрватска 
10.000,00 хрвати 

79. Суботица ХКЦ Буњевачко коло Годишњи концерт 30.000,00 хрвати 

80. Суботица 
Удруга буњевачких 

Хрвата "Дужијанца" 
Дужијанца 2017 30.000,00 хрвати 

81. Суботица 
Удруга буњевачких 

Хрвата "Дужијанца" 
Такмичење рисара 25.000,00 хрвати 

82. Суботица 

Хрватско музичко 

удружење "Фестивал 

буњевачких писама" 

13. Смотра дечијих певача и 

зборова 
10.000,00 хрвати 

83. Суботица 

Хрватско музичко 

удружење "Фестивал 

буњевачких писама" 

17. Фестивал буњевачких 

песама 
30.000,00 хрвати 

84. Суботица 
Хрватска ликовна удруга 

"CROART" 

8. Сазив уметничке колоније 

"Стипан Шабић" 
20.000,00 хрвати 

85. Стари Жедник 

Фестивал хрватских 

духовних песама 

Хосанафест 

Хосанафест 2017 40.000,00 хрвати 

86. Бач 
Удружење грађана 

"Трагови шокаца" 

Стручни скуп - Традицијско 

чешљање Хрватица у регији 
20.000,00 хрвати 

87. 
Бачки 

Моноштор 
КУД Хрвата "Бодрог" Поставка нове кореографије 30.000,00 хрвати 

88. Станишић ХКУД Владимир Назор 

Икавица-говор далматинских, 

херцеговачких, личких, 

босанских, шокачких и 

буњевачких Хрвата 

20.000,00 хрвати 

89. Сонта КПЗХ Шокадија 

Међународна ликовна колонија 

са ретроспективном изложбом 

10.година ликовних колонија у 

Сонти 

20.000,00 хрвати 

90. Сомбор ХКУД Владимир Назор 8. Драмске вечери 15.000,00 хрвати 

91. Сомбор ХКУД Владимир Назор 83. Дужионица 20.000,00 хрвати 
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92. Шид ХКД Шид 
Драмска представа библијског 

карактера 
25.000,00 хрвати 

93. 
Доњи 

Таванкут 
ХКПД Матија Губец 

6. Семинар буњевачког 

стваралаштва 
35.000,00 хрвати 

94. 
Доњи 

Таванкут 

Галерија прве колоније 

наиве у техници сламе 

32. Сазив прве колоније наиве 

у техници сламе 
35.000,00 хрвати 

95. Рума ХКПД Матија Губец 

Концерт великог тамбурашког 

оркестра поводом дана 

друштва 
35.000,00 хрвати 

96. Петроварадин ХКПД Јелачић 
Извођење опере "Шумска 

краљица" у Београду 
10.000,00 хрвати 

97. Петроварадин ХКПД Јелачић Годишњи концерт друштва 34.000,00 хрвати 

98. Нови Сад 
ХКУПД Станислав 

Препек 

Манифестација Препекова 

пролеће 
30.000,00 хрвати 

99. Уздин Музичка омладина Уздин 
Фестивал забавне музике 

"Младост пева" 
50.000,00 румуни 

100. Уздин 

Велики фестивал 

фолклора Румуна у 

Војводини - Србија 

57. Велики фестивал фолклора 

Румуна у Војводини 
54.000,00 румуни 

101. Зрењанин 
Народни оркестар Румуна 

из Војводине 

Концерти румунског оркестра 

у местима са румунским 

живљем 
30.000,00 румуни 

102. Николинци 
Центар народне 

уметности 

Унапређенње културног 

живота у Николинцима 
20.000,00 румуни 

103. Нови Сад 

Румунски центар за 

демократске институције 

и људска права 

Традиционално за божић 20.000,00 румуни 

104. Ечка КУД Штефан Штефу 

Припрема народног оркестра 

за Велики фестивал фолклора 

Румуна Војводине 
30.000,00 румуни 

105. Торак 

Удружење за уметност и 

културу Румуна 

"Викентије Петровић 

Бокалуц" 

Јубилеј 90.годишњице 

оркестра Лира 
30.000,00 румуни 

106. Алибунар 
Савез аматерских 

позоришта Румуна у АПВ 

45. Позоришни дани Румуна у 

АПВ 2016. 
50.000,00 румуни 

107. Глогоњ КУД Веселиа Дани Румуна у Глогоњу 20.000,00 румуни 

108. Торак Удружење деца Торака Глумачка радионица 20.000,00 румуни 

109. 
Банатско Ново 

Село 
КУД Д.А.К. Набавка народне ношње 20.000,00 румуни 

110. 
Банатско Ново 

Село 
Удружење Банатска труба 

10. Јубиларна едиција 

интернационалног фестивала 

дувачких оркестара "Банатска 

труба" 

20.000,00 румуни 

111. Вршац 
Удружење грађана 

"Банатик Арт" 

3. Фестивал духовне хорске 

музике "Te deum laudamus" 
20.000,00 румуни 

112. Вршац КУД Јон Балан 

Представљање фолклора 

фанфара и обичаја румунске 

националне мањине из српског 

Баната 

20.000,00 румуни 

113. Куштиљ КУД Еминеску 
Поправка музичких 

инструмената 
20.000,00 румуни 

114. Куштиљ КУД Еминеску 
Презентација аматерског 

уметничког стваралаштва 
30.000,00 румуни 
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Румуна из Србије изван 

граница 

115. Торак 
Фондација Корпа са 

миразима 

Традиционална кошуља из 

Баната са почетка 20.века 
20.000,00 румуни 

116. Локве 
Етнографска кућа Стиви 

Миуца 

Дружење две организације - 

промовисање румунске 

народне игре и песме 
20.000,00 румуни 

117. Нови Сад 

Друштво за русински 

језик, књижевност и 

културу 

27. Дани Миколе Кочиша 11.000,00 русини 

118. Нови Сад 
Друштво Русина Новог 

Сада "Матка" 

15. Русински фестивал малих 

сценских форми "Ђура 

Папхархаји" 
11.000,00 русини 

119. Нови Сад 
Русински културни 

центар 

Позоришна представа 

"Бабушка" 
11.000,00 русини 

120. Нови Сад 
Русински културни 

центар 
Гостовања 11.000,00 русини 

121. Руски Крстур Матица Русинска 

2. Међународни русински 

филмски фестивал "Русин 

Филм Фест" 
11.000,00 русини 

122. Руски Крстур Матица Русинска Ликовна колонија Куцура 2017 11.000,00 русини 

123. Ђурђево КУД Тарас Шевченко Дечија позоришна представа 11.000,00 русини 

124. Ђурђево КУД Тарас Шевченко 

15. Фестивал низворног 

народног певања "Да се не 

заборави" 
50.000,00 русини 

125. Врбас КПД Карпати 
Фестивал хорског певања 

"Карпати" 
50.000,00 русини 

126. Куцура КУД Жетва 

Манифестација изворног 

фолклорног стваралаштва 

"Куцурска жетва" 
50.000,00 русини 

127. Ново Орахово КУД Петро Кузмјак 

13.мај Досељења Русина у 

Ново Орахово и годишњи 

концерт КУД-а 
16.000,00 русини 

128. Шид КПД Ђура Киш Израда русинске ношње 11.000,00 русини 

129. Шид КПД Ђура Киш Дечија позоришна представа 11.000,00 русини 

130. Шид КПД Ђура Киш Мелодије руског двора 50.000,00 русини 

131. Бајмок 
Буњевачи културни 

центар Бајмок 
Дани буњевачке културе 50.000,00 буњевци 

132. Суботица 
Буњевачки омладински 

центар 
Боцко и другари 100.000,00 буњевци 

133. Суботица 
Буњевачки омладински 

центар 

Креативне радионице за децу 

на буњевачком 
60.000,00 буњевци 

134. 
Светозар 

Милетић 
БКЦ Лемешки Буњевци 

Сламарско-сликарска колонија 

Лемешка јесен 
37.000,00 буњевци 

135. 
Сремска 

Митровица 

Друштво за неговање 

украјинске културе 

"Коломејка" 

Набавка и израда гуцулске 

ношње 
91.000,00 украјинци 

136. Суботица УГ Кооператива "Artrust" 
Уметничка резиденција 

војвођанских Рома 
130.000,00 роми 

137. Нови Сад 

Удужење грађана 

македонске националне 

мањине "Кирил и 

Методије" 

11. Дани македонске културе у 

Новом Саду 
10.000,00 македонци 

138. Јабука 

Удружење грађана 

македонске националне 

заједнице "Илинден" 

Смотра фолклора и песама 

националних мањина на 

територији општине Панчево 
18.500,00 македонци 

139. Панчево 

Удружење за заштиту и 

неговање обичаја 

Македонаца 

Водици - промоција културног 

наслеђа Македонаца 
10.000,00 македонци 

140. Качарево Центар за заштиту и Снимање ЦД-а певачке групе 18.500,00 македонци 
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афирмацију македонске 

традиције и посебности 

"Тоше Проески" 

141. Качарево 
Удружење "Вардар 

Качарево" 
Дечија драмска секција 15.000,00 македонци 

142. Суботица 

Фондација за очување и 

унапређење македонске 

културе "Македонско 

сунце" 

Сајам македонске културе 2017 15.000,00 македонци 

143. Панчево 
Форум младих 

Македонаца 
Фестивал македонских игара 15.000,00 македонци 

144. Јабука Куд Васил Хаџиманов 

Едукативна радионица за 

постављање изворних 

фолклорних кореографија 

македонског народа 

15.000,00 македонци 

145. Бела Црква 
Школа плус Доситељ 

Обрадовић 

"У чешком дворишту" 

радионице за децу и младе 
20.000,00 чеси 

146. Ловћенац 
Удружење грађана "Бачка 

кућа" 

Документарни филм Хроника 

два расељена народа 
13.000,00 црногорци 

147. 
Бачко Добро 

Поље 

Удружење црногораца и 

пријатеља Црне Горе 

"Дурмитор" 

Епско вече, фестивал народног 

певања 
13.000,00 црногорци 

148. Врбас 
Црногорско КПД "Никола 

I" 
Дани црногорске културе 13.000,00 црногорци 

149. Врбас Центар културног развоја Сведочанства у трајању 13.000,00 црногорци 

150. Врбас 
Црногорски научно 

културни центар 

Прикупљање фотографских и 

документарних записа о 

колонизацији Црногораца у 

Војводини 1945-1948 

13.000,00 црногорци 

151. Змајево 
Удружење црногораца 

Змајева "Змајево" 

Моје срце јуначко - литерарно 

ликовна колонија за децу 
13.000,00 црногорци 

152. Кула 

Завичајно удружење 

пивљана "Бајо 

Пивљанин" 

Свечана академија удружења 13.000,00 црногорци 

153. Кула 
Удружење Црногораца 

општине Кула 
Црногорско културно вече 13.000,00 црногорци 

154. Нови Сад 
Удружење Црногораца 

Новог Сада 
Изложбе 13.000,00 црногорци 

155. Сомбор 
Хуманитарно удружење 

Немаца Герхард 

Прекогранични позоришни 

фестивал на немачком језику 
65.000,00 немци 

156. Нови Сад НВО Трандафили 
Презентовање народног 

изворног вокалног израза 
10.000,00 грци 

157. Суботица 
Грчки културни центар 

"Слога" 
Курс грчког језика 10.000,00 грци 

158. Нови Сад 

Национални савет 

ашкалијске националне 

мањине 

Ашкалијско аматерско 

позоришно стваралаштво и 

интерпретација 
20.000,00 ашкалије 

159. Суботица 
Друштво Словенаца у 

Суботици "Триглав" 

12. Сусрет дечијег 

стваралаштва "Маврица" 
20.000,00 словенци 
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160. Нови Сад 

Друштво за бугарски 

језик, књижевност и 

културу 

Бугаријада у Војводини 10.000,00 бугари 

161. Нови Сад 
Бугарско културно 

друштво 

Дан бугарске просвете и 

културе 
10.000,00 бугари 

162. Зрењанин 
Удружење 

Banatartemuzika 

Клезмер ЦД - издање гудачког 

квартета Панонија 
20.000,00 јевреји 

163. Нови Сад 
Друштво сународника 

Русије Луч 

Дечије аматерско позориште 

"Сунчани зека" 
20.000,00 руси 

УКУПНО 6,100,000.00   

 

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 (словима: два милиона сто хиљада динара и 00/100): 

 

Економска класификација 4511 - Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима иорганизацијама 

р.бр. издавач место аутор, наслов одобрени износ 

1 НИУ Либертатеа Панчево 
Мариоара Баба Војновић, Вечити 

круг 
60,000.00 

2 НИУ Либертатеа Панчево 
Славко Алмажан, Једна риба је 

искочила из акваријума 
60,000.00 

3 НИУ Либертатеа Панчево Часопис Лумина 80,000.00 

4 НИУ Руске слово Нови Сад Јулијан Тамаш, Слагање идентитета 100,000.00 

5 НИУ Руске слово Нови Сад Саша Сабадош, Џабалебароши 50,000.00 

6 НИУ Руске слово Нови Сад Себастијан Њаради, Река Кнез 50,000.00 

7 НИУ Ридне слово Кула Часопис Слово 50,000.00 

8 НИУ Хрватска ријеч Суботица Часопис Нова ријеч 50,000.00 

9 НИУ Хрватска ријеч Суботица 
група аутора, Записане авантуре за 

велике и мале 
150,000.00 

УКУПНО 650,000.00 

 

Економска класификација 4541 - Текуће субвенције приватним предузећима 

Р. 

бр. 
издавач место аутор, наслов 

одобрени 

износ 
језик 

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 
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1 
ИП РРОМАНЕ ПУСТИКА-

РОМСКЕ КЊИГЕ 
Суботица Приче из ромске махале 100,000.00 ромски 

2 Словачки издавачки центар доо 
Бачки 

Петровац 
Ровина породични магазин 50,000.00 словачки 

3 Словачки издавачки центар доо 
Бачки 

Петровац 

Katarina Mosnakova 

Baglašova, Enike benike 

krikel be 

100,000.00 словачки 

УКУПНО 250,000.00 

 

Економска класификација 4819 - дотације осталим непрофитним институцијама 

Р. бр. издавач место аутор, наслов 
одобрени 

износ 
језик 

1 Буњевачка матица Суботица Часопис Рич буњевачке матице 57,000.00 буњевачки 

2 Удружење грађана Буњевци Нови Сад Часопис Буњевачки приглед 33,000.00 буњевачки 

3 Удружење грађана Симпосион Суботица Часопис Симпосион 80,000.00 мађарски 

4 Удружење Зетна Сента 
Ото Фењвеши,Читајући покојне 

Војвођане 2 
50,000.00 мађарски 

5 
Удружење пољопривредника 

Сенте 
Сента 

Taborosi Laszlo, 135 eves a zentai 

Gazdakor 
80,000.00 мађарски 

6 Удружење грађана ЕНУ Нови Сад Антал Силард, Скривени град 180,000.00 мађарски 

7 Књиге Елетјел Суботица Чорба Бела, Темерински хлеб 80,000.00 мађарски 

8 
Немачко удружење Мариа 

Тересиополис 
Суботица Часопис Гук мал 90,000.00 немачки 

9 УГ Пралипе Нови Сад Нови Сад 
Маја Јовановић, Дечја 

песмарица 3 
90,000.00 ромски 

10 КПЗ општине Сечањ Сечањ Часопис Огледало- Оглинда 90,000.00 румунски 

11 
Друштво за русински језик, 

књижевност и културу 
Нови Сад Часопис Студиа рутеника 70,000.00 русински 

12 
Меморијални центар др Јанко 

Буљик 
Ковачица 

Адам Јонаш, Ковачичани 

академци 
70,000.00 словачки 

13 
Хрватско културно просвјетно 

друштво Матија Губец 
Таванкут Гупчева липа 30,000.00 хрватски 

14 
Католичко друштво Иван 

Антуновић 
Суботица Vilmos Fraknoi, Pavao Tomori 30,000.00 хрватски 

15 
Католичко друштво Иван 

Антуновић 
Суботица Годишњак Суботичка Даница 30,000.00 хрватски 

16 
Удружење црногораца Новог 

Сада 
Нови Сад Часопис Црногорска ревија 45,000.00 црногорски 

17 
Центар културног развоја 

Врбас 
Врбас 

Момчило Бакрач, Бродски 

дневник 
45,000.00 црногорски 

18 НВО Трандафили Нови Сад 
Мирослав Јовичин, Грчке 

патриотске песме 
50,000.00 грчки 

УКУПНО 1,200,000.00 

 

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 („Сл. 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 
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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 изнси 1.443.000,00 динара:  

 

Расподела средстава по корисницима у 2017. години (установе културе и други субјекти културе националних 
мањина – националних заједница): 

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 

укупно  793.000,00 

 

Структура расподеле по националним мањинама – националним заједницама (рекапитулација): 

 Словаци – 250.000,00 динара 

 Румуни – 100.000,00 динара 

 Буњевци – 443.000,00 динара  

Активност се спроводи а исплата средстава корисницима се врши у складу са ликвидним могућностима Буџета 

Аутономне Покрајине Војводине.  

Заводи за културу војвођанских Мађара, Словака, Румуна, Русина и Хрвата 

Финансирање Завода у 2017. Години 

Реализовање пројеката научних, стручних, развојних и примењених истраживања у области културе, уметности и 

науке, као и организовањем културно – уметничких програма, заводи су дали значајан допринос неговању и очувању 

националног идентитета и културе припадника различитих нација које живе у Војводини, а, истовремено, допринели 

богаћењу и развијању мултикултуралности у Војводини, као и доступности богатства тих култура свим грађанима. 

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 

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: 51.000.000,00 

 

Након усвојених Програма рада и Финансијских планова Завода за културу активност се спроводи а исплата 

средстава корисницима се врши у складу са ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине.  

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 „Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet 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. 

Након усвојеног Програма рада и Финансијског плана Издавачког завода „Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet за 

2017. годину Активност се спроводи а исплата средстава се врши у складу сауговором и ликвидним могућностима 

Буџета Аутономне покрајине Војводине.  

Национални савет русинске националне мањине наводи да су још 2003. године основана професионална позоришта 

Русина, Словака и Румуна, и да је од тада па до прошле године Покрајински секретаријат за културу суфинансирао 

путем конкурса постављање две или бар једне премијере годишње. Међутим, ове године први пут Секретаријат није 

определио никаква средства за позоришта ових националних мањина. Овим потезом је опстанак Русинског народног 

позоришта доведен у питање. 

Општина Бачка Паланка је дана 2. марта 2017. године расписала Јавни позив за суфинансирање пројеката удружења 

грађана у области социо-хуманитарних делатности. Након спроведеног поступка, донета је одлука о избору 

пројеката којом је подржан, између осталих, и пројекат УГ Чараин из Товаришева, под називом Недеља ромске 

културе, са 70.000,00 динара. 

Општина Ириг сваке године расписује Конкурс за доделу буџетских средстава за програме и пројекте из области 

културе. Ове године је доделила 3.000.000 динара КУД-овима и удружењима из области културе. 

По расписаном Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења која су од 

јавног интереса за град Пожаревац у 2017. години, за област Заштита и промовисање људских и мањинских права 

одобрена су средства у износу од 1.240.600,00 динара. Град Пожаревац је у партнерству са удружењима спровео 

следеће пројекте: 

1. са Удружењем Рома Браничевског округа из Пожаревца  

- Млади су будућност – за будућност 

- Заједно - подршка запошљавању Ромкиња. 

2. са Урбан стрим  - креативно забавна радионица за младе 

- Имам само једну кожу 

Општина Србобран расписује Конкурс за финансирање пројеката из области културе и уметности сваке године. Као 

једно од мерила које се вреднује при избору пројеката прописан је „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. 

На основу планираних средстава у буџету града Суботице за 2017. годину, за доделу средстава по Конкурсу из 

културе у износу од 32.200.000, удружењима националних мањина додељено је укупно 15.613.000,00 динара. 
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У општини Медвеђа је извршена подела средстава за финансирање следећих пројеката удружења грађана у 2017. 

години у области савременог стваралаштва и културних делатности националних мањина: 

1. Удружење грађана Слобода, пројекат Мултиетнички културни центар - позориште младих, 

130.000,00 динара, 

2. Удружење гуслара и писаца епске поезије Горња Јабланица, пројекат Без гусала разговора нема, 

100.000,00 динара, 

3. Културно уметничко друштво Вез из Медвеђе, пројекат Хајд' у коло дечице, 200.000,00 динара, 

4. Градски оркестар Медвеђа, пројекат Концерт народне музике, 50.000,00 динара, 

5. Удружење грађана Елан из Медвеђе, са пројектом Побољшање положаја Рома, 120.000,00 динара. 

2017/3  

 

Када је Сектор за савремено стваралаштво и креативне индустрије у питању, у претходном извештајном периоду је 

већ било речи о овој активности, те нема нових информација, истиче Министарство културе и информисања.  

 

У оквиру Конкурса за финансирање/суфинансирање пројеката који се расписују у области културног наслеђа не 

постоји посебан конкурс за националне мањине, а самим тим ни посебна свота новца намењена пројектима 

националних мањина, као што је то случај у области савременог стваралаштва. 

 

Националне мањине могу конкурисати у оквиру седам дефинисаних конкурсних области и то: 

 

- библиотечко-информационе делатности; 

- заштите, очувања и презентације археолошког наслеђа; 

- заштите, очувања и презентације архивске грађе; 

- заштите, очувања и презентације музејског наслеђа; 

- заштите, очувања и презентације нематеријалног културног наслеђа; 

- заштите, очувања и презентације непокретног културног наслеђа; 

- заштите, очувања и презентације старе и ретке библиотечке грађе 

 

Током 2017. године подржани су следећи пројекти националних мањина: 

 

1.  

Музеј ромске културе - 

Удружење грађана  „Roma 

Community Centar 8.april”  

Београд 

Тематска изложба „Судбина Рома у Првом светском рату“ 500.000,00 

2.  Музеј Војводине, Нови Сад 

Истраживање, документовање и презентација 

нематеријалног културног наслеђа етничких заједница у 

Војводини 

500.000,00 

3.  

  
Музеј „Рас“  Традиционална израда на бошњачкој ношњи 300.000,00 

4.  КУД  „Буњевка“ Суботица 

5. Панел конференција „Усмено народно благо, обичаји и 

традиција бачких Буњеваца“ - иницијативе за упис у 

Национални регистар, предлози за упис на Репрезентативну 

листу НКН човечанства Унеско-а 

300.000,00 

5.  

Музеј ромске културе – Рома 

комунити центар 8. април, 

Београд 

Бог у ромском народном стваралаштву 500.000,00 

                                                                                       УКУПНО: 2.100.000 динара 

 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама расписује конкурсе једном 

годишње. 

 

КОНКУРС за финансирање - суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних 

мањина – националних заједница у АП Војводини у 2017. години, објављен је 10. фебруара 2017. године и трајао до 

13. марта 2017. године. 

 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама финансираће - 

суфинансираће програме и пројекте од значаја за културу и уметност националних заједница – националних мањина 

у 2017. години у областима заштите нематеријалног културног наслеђа и уметничког стваралаштва и издавачке 
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делатности у укупном износу од 8.600.000,00 динара (словима: осаммилионашестохиљададинара и 00/100).  

 

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 (словима: шестмилионапетсто-хиљададинара и 00/100): 

 

2. 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 (словима: 

двамилионастохиљададинара и 00/100): 

 

 

Резултати конкурса су објављени у другом кварталу, активност се спроводи континуирано, а исплата средстава 

корисницима се врши у складу са ликвидним могућностима Буџета Аутономне покрајине Војводине.  

 

по класификацији корисника: 

400.000,00 4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти 

6.100.000,00 4819 - Дотације осталим непрофитним организацијама 

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 
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Суфинансирање текућих расхода и издатака установа културе и других субјеката у култури регистраних у АП 

Војводини које својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана у 

АП Војводини у 2017. години.  

 

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 („Сл. 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): 

 

Расподела средстава по корисницима у 2017. години (установе културе и други субјекти културе националних 

мањина – националних заједница): 

 

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 

укупно  793.000,00 

 

Активност се спроводи, а исплата средстава корисницима се врши у складу са ликвидним могућностима буџета 

Аутономне покрајине Војводине.  

 

ЗАВОДИ ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА, СЛОВАКА, РУМУНА, РУСИНА И ХРВАТА 

 

Финансирање Завода у 2017. години 

 

Реализовање пројеката научних, стручних, развојних и примењених истраживања у области културе, уметности и 

науке, као и организовањем културно – уметничких програма, заводи су дали значајан допринос неговању и очувању 

националног идентитета и културе припадника различитих нација које живе у Војводини, а, истовремено, допринели 

богаћењу и развијању мултикултуралности у Војводини, као и доступности богатства тих култура свим грађанима. 

 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у 2017. години склопио 

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 и III квартал) 

 

Активност се спроводи, а исплата средстава корисницима се врши у складу са ликвидним могућностима Буџета 

Аутономне покрајине Војводине.  

 

Ред. 

број 

Назив корисника Укупно динара Укупно исплаћено за  

I.II и III квартал 

1. Завод за културу војвођанских Мађара 15.000.000,00 11.250.000,00 

2. Завод за културу војвођанских Словака 10.000.000,00 7.500.000,00 

3. Завод за културу војвођанских Хрвата 10.000.000,00 7.500.000,00 

4. Завод за културу војвођанских Румуна 9.400.000,00 7.050.000,00 

5. Завод за културу војвођанских Русина 6.600.000,00 4.950.000,00 

 УКУПНО: 51.000.000,00         38.250.000,00       
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Издавачки завод „Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet у Новом Саду 

 

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 буџетu 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 „Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet за 2017. годину планирани су приходи 

из буџета у износу од 16.009.263,00 динара. Планом и програмом рада Завода предвиђено је објављивање 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. 

 

Након доношења Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017 годину 

(„Службени лист АП Војовдине“, бр: 69/2016, 27/2017-исправка, 29/2017-ребаланс и 37/2017-ребаланс), Изменама 

Финансијског плана Издавачког завода „Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet за 2017. годину планирани су приходи из 

буџета у износу од 17.505.719,63 динара. Изменама и допунама Плана и програма рада Издавачког завода „Форум” – 

Forum Könyvkiadó Intézet за 2017. годину, уместо првобитно планираних 30 наслова, предвиђено је објављивање 40 

наслова. 

 

Активност се спроводи, а исплата средстава се врши у складу са уговором и ликвидним могућностима Буџета 

Аутономне покрајине Војводине.  

 

Општина Бачка Паланка наводи да је на основу Јавног позива за суфинансирање пројеката удружења грађана у 

области културе у 2017. години, Словачко културно - уметничко друштво Пивнице добило средства за неговање 

културних традиција словачке националне мањине и учешће ФАВ пивњицком поли и ДГА Ратослећ на смотрама, 

фестивалима, манифестацијама, гостовања са програмима у земљи и иностранству у 2017. години, у висини од 

250.000,00 динара. 

 

Општинa Бечеј наводи да културна уметничка друштва – Ђидо и мађарско културно друштво – Petőfi Sándor 

равноправно учествују у конкурсима које расписује локална самоуправа. 

 

Општинa Беочин наводи финансирање пројеката у области културних делатности националних мањина: 

 - Словачко удружење жена „Вредне пчелице“, Луг – манифестације словачке националне мањине – 20.000,00 

динара; 

 - Месна заједница Луг - организација традиционалних сусрета МЗ Луг (општина Беочин) - МЗ Катун 

(општина Алексинац) - 130.000,00 динара; 

 - Декада Рома – куповина школског прибора 254.738,63 динара; 

 - Меџлис – исламска заједница – обележевање дана Рома – 100.000,00 динара. 

 

Општина Чока сваке године расписује конкурс за финансирање функционисања, рада и стваралаштва културних- 

уметничких друштава на територији општине Чока. Тако су финансирана и културно-уметничка друштва која негују 

традицију, културу и уметност националних мањина на територији локалне самоуправе, и то удружења мађарске и 

пољске националне мањине. Општина Чока је оснивач Културно-образовног центра Чока, који у оквиру свог 

годишњег програма рада организује културне активности и делатности заштите, очувања и презентације 

нематеријалног културног наслеђа националних мањина. Такође, у оквиру Културно-образовног центра Чока постоји 

и функционише градска библиотека, која располаже са великим бројем библиотечке грађе на мађрском језику, ради 

заштите, очувања и презентације старе и ретке библиотечке грађе мађарске националне мањине.  

 

Општина Неготин наводи да на конкурсу за расподелу средстава за пројекте невладиних организација, удружења и 

друштава, удружење „Гергина“ влашке националне мањине остварује средства за пројекат - Фестивал „Гергина“, 

фестивал влашке музике, континуирано, већ девет година. У 2017 години општина је одвојила 210.000,00 динара.  

  

Општина Ириг је један од финансијера 13. традиционалне туристичке манифестације „Гушчијада“, која се одржава 

7.10.2017.године у селу Шатринци, где је већинско становништво мађарске националности.   
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Градска управа Кикинда је расписала конкурс за суфинансирање прорамских активности и пројеката удружења 

грађана и културно – уметничких друштава за 2017. годину и одобрила следећим мађарским удружењима средства: 

удружење Торонтал са пројектом „Етно камп старих заната” добило је 120.000,00 динара, удружење Пастор Вера са 

пројектом „16. ораториј дневни камп рукотворине, фолклора и глуме“ добило је 20.000,00 динара, удружење 

„Кекекнд“ добило је 30.000,00 динара, удружење Еђшег са пројектом „Међународни сусрет хоороба у Кикинди“ 

добило је 20.000,00 динара, удружење Аду Ендре са пројектом „Обележавање дана Светог Стефана заштитног свеца 

села и наше цркве“ добило је 30.000,00 динара. Ромска удружења која су конкурисала су Ки-Рота са пројектом 

„Свато Романо“ и добило је 150.000,00 динара, као и Девлески урма са пројектом „Ромска јесен 2017“ добило је 

150.000,00 динара.  

 

Општина Ковин наводи да је обновљен споменик страдалим интернирцима кроз пројекат „Конзерваторско-

рестаураторски радови на санацији и уређењу Спомен костурнице у Ковину у којој почивају умрли у интернацији за 

време Првог светског рата (1914-1918)“, према уговору који је закључен између Министарства и Завода за заштиту 

споменика културе у Панчеву 2016. године. 

 

Општина Кучево наводи очување и презентацију нематеријалног културног наслеђа кроз разне манифестације: 

- „Хомољски мотиви“ у Кучеву који су традиционални и ове године одржана је 50. јубиларна манифестација. У 

оквиру манифестације нематеријално културно наслеђе Влаха заступљено је са више од 50%. 

- „Труба Мирослава Милета Матушића“ у Кучеву. 

 

У општини Кучево одржава се безброј манифестација и то у насељима где већину становништва чини влашка 

национална мањина.  

 

Општина Кула наводи да су у области финансирања пројеката савременог стваралаштва и области културних 

делатности националних мањина у погледу заштите, очувања и презентације нематеријалног културног наслеђа 

буџетом Општине Кула издвојена средства за финансирање културно уметничких друштава, од којих су и културно 

уметничка друштва националних мањина:                      

- украјинско - КУД „Иван Сењук“, Кула - 640.000,00 динара,   

- мађарско - КУД „Непкер“, Кула - 280.000,00 динара,   

- мађарско - КУД „Кошут Лајош“, Крушчић - 20.000,00 динара,  

- мађарско - КУД „Јожеф Атила“, Црвенка - 10,000,00 динара,  

- русинско - КУД „Габријел Костелник“, Кула - 100.000,00 динара,   

- КУД „Дурмитор“, Кула - 430,000,00   

- КУД гуслара „М. Миљанов“, Кула - 50.000,00 динара и  

- КУД гуслара Сивац - 50.000,00 динара.  

 

Општина Лајковац наводи да се конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области савременог 

стваралаштва, област културних делатности националних мањина, и конкурс за финансирање и суфинансирање 

проjеката из области заштите културног наслеђа, објављују континуирано у ЈЛС Лајковац (два пута годишње или 

док има средстава опредељених за ту намену). 

 

Градоначелник града Панчева је расписао Конкурс за суфинансирање пројеката аматерског стваралаштва у култури 

за 2017. годину. Конкурс је намењен за пројекте који се тичу аматерског стваралаштва у областима књижевности, 

музике, ликовне уметности, филмске и позоришне уметности, уметничке игре као и осталих извођења културних 

програма и културних садржаја. За ову намену одобрена су средства у укупном износу од 1.404.940,00 динара. 

Подржани су следећи пројекти из области културног деловања и савременог стваралаштва националних мањина: 

- Ношњом кроз игру – Удружење банатских Бугара „Иваново-Банат“ из Иванова – 60.000,00 динара - Куповином 

материјала за ношње за децу узраста од 4-12 година афирмише се рад овог удружења и чува традиција банатских 

Бугара Палћена; 

- Смотра фолклора и песама националних мањина на територији града Панчева – Удружење грађана македонске 

националне мањине у Јабуци „Илинден Јабука“ - 50.000,00 динара – На овој смотри су окупљени фолклорни састави 

националних мањина из насељених места са територије Панчева који представљају игре и песме карактеристичне за 

своје националне мањине; 

- Фестивал македонских песама и игара – Форум младих Македонаца – 37.000,00 динара – Фестивал окупља 

културно уметничка друштва са територије АП Војводине који негују македонске националне игре; 
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- Дани македонске културе – Удружење македонске националне заједнице „Герман“ - 48.000,00 динара – Пројекат 

омогућава припадницима македонске националне мањине да се сусретну са књижевним језиком и савременим 

стваралаштвом Македонаца и Срба; 

- Јабучки позоришни фестивал – Унија младих Јабука – 100.000,00 динара – Фестивал македонских културно 

уметничких друштава из АП Војводине и аматерских позоришних трупа младих; 

- Дани Румуна у Глогоњу – КУД „Веселија“ - 50.000,00 динара – На овој манифестацији је представљена традиција и 

народно стваралаштво Румуна; 

- Очување фолклорне традиције Секељ Мађара – МКУД „Бонас Шандор“ - 50.000,00 динара– Пројекат који негује 

традицију Секељ Мађара који живе на простору града Панчева кроз рад МКУД „Бонас Шандор“ и њиховог 

гостовања на смотрама и фестивалима; 

- Одржавање аматерских смотри - Културно просветна заједница Панчево – 133.940,00 динара - Ова традиционална 

манифестација утиче на развој и неговање публике,као и развој аматерског стваралаштва,неговање културе и 

традиције и инетркултуралног дијалога; 

- Културно-уметнички програм Словачко културно просветно друштво „Ђетван“ за 2017. годину – 150.000,00 динара 

– Пројекат подразумава низ учествовања на фолклорним и позоришним фестивалима у земљи и иностранству; 

- 15. сусрет банатских Бугара Палћена – удружење банатских Бугара „Иваново-Банат“ из Иванова – 95.000,00 динара 

– Ова манифестација представља сусрет збратимљених села у којима живе банатски Бугари Палћени, који годинама 

негују традицију овог народа. Циљ манифестације је очување идентитета,језика и фолклора банатских Бугара. 

 

Градоначелник града Панчева расписао је Конкурс за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у 

области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2017. години. Циљ конкурса је 

оснаживање и развој цивилног друштва града Панчева – унапређење услова за обављање делатности удружења 

грађана града Панчева и пружање подршке њиховим програмима и пројектима од јавног интереса, у областима 

здравства и социјалне политике, културе, информисања, бриге о деци и младима, образовања, екологије, туризма, 

вера и другим областима, у складу са усвојеним развојним документима града Панчева. Конкурс је отворен до 

1.11.2017. године и средства се додељују у пет циклуса. До сада су подржани следећи пројекти који имају за циљ 

подршку и оснаживање удружења грађана - припадника националних мањина на територији града Панчева: 

- Удружење жена „Новосељанке“ Boboacele – Пројекат унапређење, развој и рад удружења жена – 80.000,00 динара – 

Пројекат је значајан због оснаживања положаја жена на селу, очувању културне баштине и различитости Срба, 

Румуна и осталих етничких заједница; 

- Исламска заједница Србије - одбор Панчево – Пројекат одржавање Бајрамских празника – За овај пројекат је према 

мишљењу Комисије за вредновање програма и пројеката опредељено 100.000,00 динара, али новац није искоришћен 

и није реализован пројекат; 

- Румунска Православна црквена општина Панчево – Пројекат постављање иконостаса у Румунској православној 

цркви у Панчеву – 56.000,00 динара – Основни циљ пројекта је замена постојећег иконостаса у Румунској 

православној цркви у Панчеву новим иконостасом, адекватним својој верској, архитектонској и естетској намени; 

- МКУД „Петефи Шандор“ - Пројекат Боњхад 2017 – 50.000,00 динара – Пројекат се реализује путовањем Мађарског 

културно уметничког друштва „Петефи Шандор“ у Боњхад у Мађарској, на традиционални фестивал Секељ Мађара, 

где ће се оживети заборављени свадбарски обичаји, песме и фолклор, при чему ће се заштитити од заборава 

културно наслеђе Секељ Мађара; 

- Удружење естрадних уметника „Балкан“ Панчево – Пројекат Међународни фестивал хармонике „Златна дирка“ 

Иваново 2017 – 180.000,00 динара – Циљ овог пројекта је подстицање младих талената из света музике и 

међународна културна сарадња; 

- Удружење Словенаца Јужног Баната „Логарска Долина“, Панчево – Пројекат Гастрономски догађај „Наши 

словеначки специјалитети“ - 50.000,00 динара – Пројекат подстиче упознавање са словеначком гастрономијом, 

начином спремања традиционалних јела и обичајима. Упознавање са методама образовања у школама са 

угоститељским смеровима у Словенији, где је главни акценат стављен на размени искуства професора и ђака 

учесника. 

 

Градoначелник града Панчева је 8.09.2017. године расписао Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката 

ромских организација цивилног друштва у 2017.години. Предмет Конкурса је имплементација мера и активности из 

Акционог плана за друштвену интеграцију Рома у граду Панчеву, у складу са Стратегијом за инклузију Рома у 

Републици Србији за период 2016-2025, као и пројекти везани за неговање и очување ромске културе и традиције. За 

реализацију овог конкурса предвиђен износ је 3.000.000,00 динара. Право учешћа на конкурсу имају регистроване 

ромске организације цивилног друштва. Пријаве разматра Kомисија за вредновање пројеката ромских организација 

цивилног друштва, према утврђеним критеријумима, на основу чијег предлога ће градоначелник града Панчева 

извршити избор, одобрити финансирање-суфинансирање и утврдити средства за њихову реализацију из буџета града 

Панчева за 2017. годину. Процедура одабира је у току.  
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Општина Пландиште наводи да је Jaвним конкурсом за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која 

реализују организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште за 2017. годину („Сл. лист број 12“ за 

2017. годину) подржала: 

 КУД „Братство“, Хајдучица - неговање обичаја словачке културе, одобрена средства 100,00.00 динара; 

 Удружење грађана македонске националне заједнице „Вардар“, Пландиште - радионице, одобрена средства 

50.000,00 динара; 

 Удружење Немаца општине Пландиште - Други јесењи АРТ фестивал, 

одобрена средства 20.000,00 динара; 

 Удружење грађанске македонске заједнице „Македонски бисери“, Програм рада 2017., одобрена средства 

65.000,00 динара; 

 КУД „Николае Балческу“, Барице - Програм „Фестивалско представљање румунске културе“, 100.000,00 

динара; 

 Удружење „Пријатељи Јерменовца“ – Обележавање културне манифестације 200 година постојања 

насељеног места Јерменовци, (издата књига на мађарском језику „200 Éve Bánátban”), одобрена средства 

100.000,00 динара. 

 

Град Сомбор наводи да су у периоду 2.7.2017 - 3.7.2017. године, Културни центар града Сомбора и град Сомбор 

одржали фестивал мултикултуралности у укупном износу од 900.000,00 динара.  

 

Општина Србобран је расписала Конкурс за додатно финансирање/суфинансирање пројеката из области културе и 

уметности за I, II и III квартал. Конкурс је намењен свим удружењима са седиштем на територији општине 

Србобран, те су пријаву на могла послати и удружења, па и за пројекте чија су циљна група национале мањине. По 

конкурсу за I квартал, додељена су средства у износу од укупно 1.560.770,00 динара, од чега су финансирана 3 

пројекта која се тичу културног стваралаштва националних мањина (Мађарске националне мањине) и то: МКУД 

„Арањ Јанош“, Србобран, за пројекат „Музика наших предака“ - износ од укупно 425.500,00 динара, Културни 

центар Гион Нандор, за пројекат „Литерарни конкурси Нандор Гион“ у износу од 126.770,00 динара и Клуб за 

неговање традиције и обичаја свих народа и народности Војводине, за пројекат „Ускршње свечаности“ у износу од 

70.000,00 динара. По конкурсу за II квартал додељена су средства од укупно 1.000.000,00 динара, од чега су 

финансирана 2 пројекта која се тичу културног стваралаштва националних мањина: Културни центар „Гион Нандор“ 

за пројекат „Златна цитра“, Клуб за неговање традиције и обичаја свих народа и народности Војводине, за пројекат 

„Традиционална жетва“, у износу од 130.000,00 динара. По конкурсу за III квартал, додељена су средства од укупно 

804.023,00 динара, при чему ниједан пројекат није посебно и конкретно био усмерен на циљну групу неке од 

националних мањина, већ уопште на општу популацију.  

 

Општина Тител, у складу са Правилником о начину и поступку доделе средстава традиционалним црквама и 

верским заједницама и удружењима грађана, у току 2017. године имала је два општа конкурса о расподели средстава 

за програмско и пројектно финансирање удружења грађана, а на које су се јавиле и неке од националних мањина 

организованих у удружења грађана (Роми и Мађари имају удружења), а пројекти су се односили на финансирање 

манифестација у циљу неговања културе и обичаја, као нпр. дани мађарске кухиње организовани од стране 

мађарског културног центра, а финансирани по пројекту из средстава локалне самоуправе. За други конкурс је из 

буџета општине обезбеђено 2.610.000,00 динара.  

 

Град Врање наводи да расписује конкурс за финансирање и суфинансирање проjеката из области заштите културног 

наслеђа.  

 

Из буџета општине Врбас финансиране су следеће манифестације које презентују, негују и афирмишу културу и 

обичаје националних мањина које живе на територији општине Врбас: 

 13.1.2017. - 13. Дани Русина, организатор: КПД,,Карпати'', Врбас;   

 Март - Дани Шевченка, организатор: КПД ,,Карпати''; 

 3 - 7.4. 2017. - Ускршња радионица и изложба, Куд ,,Сирмаи Карољ“, Врбас; 

 крај априла - Дани аматерског позоришта – Куцура, организатор: М.О.Матице Русинске;   

 13.5.2017. - Војвођанска косидба - Бачко Добро Поље; 

 12.5.2017. - Свети Василије Острошки Бачко Добро Поље (Годишњи концерт, Гусларско вече);  

 20.5.2017. - Фестивал хорова КПД ,,Карпати“, Врбас; 

 3.6.2017. - Годишњи концерт КПД ,,Карпати“, Врбас; 

 28.6.2017. - Видовдански сабор гуслара КУД ,,Његош“, Врбас; 

 13.7.2017. - Обележавање Дана државности Црне Горе (суфинансирала Општина Врбас); 

 14-15.7.2017. - Куцурска жетва; 
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 22.9.2017.-24.09.2017. - 39. Фестивал фолклорних традиција Војводине, где се презентовала црногорска 

национална заједница ове године. 

 

Одлука о буџету Општине Врбас за 2017. годину, програм 13 - развој културе, функција 860, програмска 

класификација 1201-0002 (јачање културне продукције и уметничког стваралаштва), позиција 77, економска 

класификација 424 (услуге културе,општинске манифестације) 2,000,000.00, позиција 78 економска класификација 

481 - дотације невладиним организацијама – културно-уметничка друштва 2,000,000.00.  

 

Град Вршац наводи да се два пута у току године расписују конкурси за рад и суфинансирање програма/пројеката 

удружења грађана, организација и савета – националне мањине. Суфинансирају се програми/пројекти националних 

мањина у области културе, образовања и обавештавања на територији града Вршца. За прву половину године 

удружењима је додељено укупно 750.000 динара. 

 

Град Суботица наводи да су на основу Одлуке о распоређивању буџетских средстава града, националним саветима 

националних мањина додељена средства: 

 - националном савету мађарске националне мањине у износу од 1.632.926,00;   

 - националном савету хрватске националне мањине у износу од 457.888,00 дин. 

 

На основу расписаног конкурса за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница на 

територији града Суботице, 2.220.000,00 динара је распоређен следећим подносиоцима пријаве: 

- Суботичка бискупија - 1.000.000,00; 

- Меџлис исламске заједнице Суботица - 250.000,00; 

- Реформатска хришћанска црквена општина Суботица - 120.000,00; 

- Јеврејска општина Суботица - 200.000,00. 

-  Православно Архијерејско Намесништво Суботица 650.000,00. 

 

2017/4 

 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је суфинансирао програме 

и пројекте од значаја за културу и уметност националних заједница – националних мањина у 2017. години у 

областима заштите нематеријалног културног наслеђа и уметничког стваралаштва и издавачке делатности у укупном 

износу од 8.600.000,00 динара (словима: осаммилионашестохиљададинара и 00/100). Конкурс за финансирање - 

суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних 

заједница у АП Војводини у 2017. години,  објављен је 10. фебруара 2017. године и трајао до 13. марта 2017. године. 

 

1. Област заштите нематеријалног културног наслеђа и уметничког стваралаштва националних заједница – 

националних мањина суфинансираосе  у укупном износу од 6.500.000,00 динара 

(шестмилионапетстотинехиљададинара), распоређених по следећим економским класификацијама: 

 

 

 

економска класификација износ новчаних средстава 

4631 – текући трансфери осталим нивоима власти 400,000,00 динара 

4819 – дотације осталим непрофитним институцијама 6.100.000,00 динара 

 
2. Област издавачке делатности на језицима националних заједница – националних мањина суфинансирао се у 

укупном износу од 2.100.000,00 динара (двамилионастохиљададинара и 00/100), распоређених по следећим 

економским класификацијама: 

 

економска класификација износ новчаних средстава 

4541 - Текуће субвенције приватним предузећима 250,000,00 динара 

4819 – дотације осталим непрофитним институцијама 1.200.000,00 динара 

4511 -  Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
650.000,00 динара 
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организацијама 

 
Средства у висини од 8.600.000,00 динара су у потпуности реализована. 

 

Суфинансирање текућих расхода и издатака установа културе и других субјеката у култури регистраних у АП 

Војводини које свoјим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана у 

АП Војводини у 2017. години.  

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 („Сл. 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): 

 

 Расподела средстава по корисницима у 2017. години (установе културе и други субјекти културе 

националних мањина – националних заједница): 

 

 

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 

укупно  793.000,00 

 

Активност се спроводи, а исплата средстава корисницима се врши у складу са ликвидним могућностима Буџета 

Аутономне покрајине Војводине. У четвртом кварталу планирана средства су пренесена свим горе наведеним 

корисницима, а активности се реализују до 31. децембра 2017. године.  

 

ЗАВОДИ ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА, СЛОВАКА, РУМУНА, РУСИНА И ХРВАТА 

 

Финансирање Завода у 2017. години 

 

Реализовање пројеката научних, стручних, развојних и примењених истраживања у области културе, уметности и 

науке, као и организовањем културно – уметничких програма, заводи су дали значајан допринос неговању и очувању 

националног идентитета и културе припадника различитих нација које живе у Војводини, а, истовремено, допринели 

богаћењу и развијању мултикултуралности у Војводини, као и доступности богатства тих култура свим грађанима. 

 

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 Укупно исплаћено за  

I.II, III и IV квартал 

1. Завод за културу војвођанских Мађара 15.000.000,00 15.000.000,00 

2. Завод за културу војвођанских Словака 10.000.000,00 10.000.000,00 

3. Завод за културу војвођанских Хрвата 10.000.000,00 10.000.000,00 

4. Завод за културу војвођанских Румуна 9.400.000,00 9.400.000,00 

5. Завод за културу војвођанских Русина 6.600.000,00 6.600.000,00 

 УКУПНО: 51.000.000,00 51.000.000,00         
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У четвртом кварталу планира се да се сва средства пренесесу свим горе наведеним корисницима, а активности се 

реализују до 31. децембра 2017. године.  

 

Активност се спроводи а исплата средстава корисницима се врши у складу са ликвидним могућностима Буџета 

Аутономне покрајине Војводине.  

 

Издавачки завод „Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet у Новом Саду 

 

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 буџетu 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 „Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet 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. 

 

Након доношења Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. 

лист АПВ“ број 69/2016, 27/2017-исправка, 29/2017-ребаланс и  37/2017-ребаланс), изменама Финансијскoг плана 

Издавачког завода „Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet за 2017. годину планирани су приходи из буџета у износу од 

17.505.719,63 динара. Изменама и допунама Плана и програма рада Издавачког завода „Форум” – Forum Könyvkiadó 

Intézet за 2017. годину, уместо првобитно планираних 30 наслова, до 31. децембра 2017. године, предвиђено је 

објављивање 40 наслова. 

 

Активност се спроводи а исплата средстава се врши у складу са уговором, динамиком реализације активности и 

ликвидним могућностима Буџета Аутономне покрајине Војводине.  

 

Општина Ада наводи да библиотека "Сарваш Габор" учествује на расписаним конкурсима, програмом су предвиђена 

културна дешавања на мађарском и српском језику, и на основу тога су одобрена средства из буџета општине.  

 

Општина Алибунар наводи да су Одлукама Општинског већа финансијски подржане активности културно – 

уметничких друштава румунске и словачке националне мањине на очувању њихових националних идентитета. 

Подржана је и манифестација румунске националне мањине „Позоришни дани Румуна“.  

 

Општина Бечеј сваке године расписује конкурс за финансирање функционисања, рада и стваралаштва културно–

уметничких друштава на територији општине Бечеј. Тако су финансирана и културно-уметничка друштва која негују 

традицију, културу и уметност националних мањина на територији локалне самоуправе. У 2017. години Народна 

Библиотека Бечеј је два пута успешно конкурисала код Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и 

односе с верским заједницама. У марту месецу је расписан „Конкурс за финансирање - суфинансирање набавке 

књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2017. години“ на којем су 

Народној библиотеци одобрена средства у износу од 28.000 динара. У јулу месецу је расписан „Конкурс за 

суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 

2017. години“ на којем су Народној библиотеци одобрена средства у износу од 150.000 динара. Од одобрених 

средстава, за око 70.000 динара ће се набавити књиге на мађарском језику, али конкурсна процедура је у том погледу 

још у току. 

 

Скупштина општине Бела Црква усвојила је, у децембру месецу, буџет за 2018. годину. У буџету је локална 

самоуправа определила средства за јачање културног и уметничког стваралаштва у одређеном износу – програмско 

финансирање путем конкурса ће бити и за културне садржаје удружења националних мањина.  

 

Општинa Беочин наводи финансирање: 

 - Декаде Рома – финансирање педагошког асистента у Предшколској установи –  128.000,00 динара; 
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 - Савета за међунациналне односе општине Беочин – 7.120,25 динара –  финансирање рада Савета, накнада 

 за рад. 

 

Општина Ковин наводи да је постављен споменик посвећен доласку Секељ – Мађара у Скореновац, на подручју 

општине Ковин, на гробљу у Скореновцу поводом 130. годишњице постојања насеља Скореновац.   

С обзиром на већину коју бошњачка национална мањина има у Новом Пазару сви конкурси из области културног 

стваралаштва су доступни у највећој мери припадницима бошњачке националне заједнице тако да се у великом 

проценту и додељују и остварују од институција и појединаца који чувају бошњачки национални идентитет.  

 

Град Нови Сад наводи да су у области културе у 2017. години расписана два конкурса, један из области савременог 

стваралаштва, а други из области чувања традиције.  

 

Пројекти који су подржани из области савременог стваралаштва: 

1. Удружење грађана „ Пхралипе Нови Сад“, Нови Сад 

               Пројекат „Друга међународна музичка школа у Новом Саду“ – 50.000,00 динара, 

2. „ФлориАрт“ Нови Сад 

                Пројекат „Међународно такмичење певача – Вера Ковач Виткаи“ – 250.000,00  динара, 

3. Удружење „ НУР – Светлост“, Нови Сад 

                Пројекат „Улица отвореног срца – Бајрамска софра у Новом Саду“ – 600.000,00  динара, 

4. Јеврејско добротворно друштво „Хевра Кадиша“ Нови Сад 

               Пројекат Хор „Хашира“ – Брамсов фестивал Немачка – 350.000,00 динара 

5. МАТКА – Друштво Русина Новог Сада, Нови Сад 

                Пројекат „Петнаести русински фестивал малих сценских форми – Ђура  Папхархаји“ – 100.000,00 динара, 

6. Друштво Словенаца „Кредарица“, Нови Сад 

               Пројекат „V Дани словеначке културе 2017.“ – 200.000,00 динара, 

7. УДРУЖЕЊЕ „ Ромкиње за Ромкиње“ Нови Сад,  

               Пројекат „ Ако могу ја – можеш и ти“ – 50.000,00 динара 

 

Пројекти који су подржани из области заштите културног наслеђа: 

1. Културно – уметничко друштво „ Петефи Шандор“ Каћ 

               Пројекат „ Дани мађарске културе“ – 400.000,00 динара 

2. Културно – уметничко друштво „ Петефи Шандор“ Будисава 

               Пројекти:  

              „Наши обичаји 2017“ – 290.000,00 динара  

              „V Међународни камп фолклора 2017“ – 470.000,00 динара         

              „Шулистар Будисава 2017“ – 390.000,00 динара 

3. Мађарско културно – уметничко друштво „ Фехер Ференц“ Руменка 

 Пројекти:                                                                                                                                                           

„Очување и неговање народних обичаја“ – 100.000,00 динара 

               „Рад дечијег и мешовитог хора“ – 95.000,00 динара, 

4. „Центар за методику Нови Сад“, Нови Сад 

                Пројекат „Елементи мађарске народне традиције у књижевности“ –  850.000,00 динара, 

5. Мађарски културни центар „Petofi Sandor“ Нови Сад 

               Пројекат „Манифестације од јуна до децембра“ – 900.000,00 динара 

6. УДРУЖЕЊЕ „Ромкиње за Ромкиње“, Нови Сад 

               Пројекат „ Музичко сценски хепенинг Шукар Ромњи“ – 50.000,00 динара 

7. Удружење грађана „Буњевачки Културни Центар – Нови Сад“,  
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               Пројекат „ Дани буњевачке културе у Новом саду“ – 135.000,00 динара 

8. Русински Културни Центар, Нови Сад 

               Пројекат „ РКЦ своме граду– годишњи концерт“ – 50.000,00 динара.  

 

Градоначелник града Панчева је Решењем бр. II-06-020-2/2017-781 од 9.10.2017. године прихватио предлог Комисије 

за вредновање пројеката ромских организација цивилног друштва, а поводом Конкурса за финансирање-

суфинансирање пројеката ромских организација цивилног друштва у 2017. години, да се пет предлога пројеката 

ромских организација цивилног друштва одобре за финансирање-суфинансирање и то у укупном износу од 

3.000.000,00 динара. На основу појединачног вредновања квалитета пројеката и повезаности пројектних активности 

са стратешким приоритетима града Панчева у процесу друштвене интеграције Рома и Ромкиња одобрени су следећи 

пројекти за финансирање-суфинансирање:  

 1.  Удружење грађана „Корак ближе“ Нови Сад – пројекат „Другарство је највеће богатство“ - 485.000,00 

 динара 

 2.  Удружење грађана „Ромена“ Нови Сад – пројекат „Глас жена“ - 535.000,00 динара  

 3.  Демократско удружење Рома Србије Панчево - пројекат “Ромска кухиња” - 690.000,00 динара 

 4. Удружење Рома Беочин – пројекат Унапређење капацитета удружења за учешће у специјализованим 

 донаторским програмима ЕУ- 580.000,00 динара  

 5. Удружење грађана “Импулс” Ромске интеграције жена Панчево - пројекат “Моје право моје здравље” -  

 710.000,00 динара 

 

На Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања 

удружења грађана града Панчева у 2017. години који је расписао градоначелник града Панчева, у периоду до 

10.11.2017. године за 6 пристиглих предлога програма/пројеката су одобрена средства у укупном износу од 

1.749.000,00 динара, од тога су два пројекта који имају за циљ подршку и оснаживање удружења грађана - 

припадника националних мањина на територији града Панчева: 

- Румунски културно-едукативни центар Панчево са пројектом Књига „Румунска православна цркава у 

Банату“- монографија на румунско-српском језику која приказује историју Румунске православне цркве у 

војвођанском делу Баната - одобрено 400.000,00 динара 

- Удружење грађана македонске националне заједнице „Илинден Јабука“- за пројекат адаптације просторија 

за рад удружења  УГМНЗ „Илинден“ Јабука одобрено је 300.000,00 динарa.                               

 

Општина Србобран наводи да су по конкурсу за IV квартал додељена средства од укупно 805.000,00 динара, од чега 

су финансирана 2 пројекта која се тичу културног стваралаштва националних мањина: Удружење „Цитадела“ са 

пројектом „Сватовски оркестри“ у износу од 35.000,00 динара и „Клуб за неговање традиција и обичаја свих народа 

и народности Војводине“ са пројектом „21. зимски табор старих заната, дочек Микулаша са представом за децу и 

Витлајем за Божић“ у износу од 85.000,00 динара.  

 

Из буџета општине Врбас финансиране су следеће манифестације које презентују, негују и афирмишу културу и 

обичаје националних мањина које живе на територији општине Врбас: 

o 22. - 24.9.  Панонски вашар       

o 30.9. Ликовна колонија - Куцура            

o 7.10. Голијско вече        

o 15.10. Кирбај-Стари Врбас   

o 11.11. Костелникове јесени-Куцура      

o Божићни црквени програм      

o 15. децембар - Меморијал Сирмаи Карољ          

o 19. Међународни фестивал хумора и сатире Куцурски клип  

o  Почетак рада бесплатног курса мађарског језика у просторијама КУД "Сирмаи Карољ" 

o Пројекат - Програм психо социјалне подршке Ромској деци. 

 

Општина Кучево наводи да је у 2017. години издвојила средства у укупном износу од 250.000,00 динара: 

Националном савету влаха 200.000,00 динара и Асоцијацији удружења грађана „Власи Пећке долине“ 50.000,00 

динара.  
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Министарство културе и информисања - Сектор за савремено стваралаштво и креативне индустрије је расписао 

Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 

2018. години, посебан део конкурса за културне делатности националних мањина у РС. Конкурс је био отворен од 

23. јануара до 23. фебруара 2018. године и тренутно је конкурсна документација у обради. 

 

Такође, Конкурс за суфинансирање проjеката у области превођења репрезентативних дела српске књижевности у 

иностранству у 2018. години био је отворен од 23. јануара до 16. марта 2018. године и обрада документације је у 

току. 

 

Министарство културе и информисања - Сектор за културно наслеђе је 29. јануара 2018. године, расписало Конкурс 

за финансирање или суфинансирање проjеката из области културног наслеђа у Републици Србиjи у 2018. години. 

Конкурс је био отворен до 1. марта 2018. године. Тренутно је конкурсна документација у обради. Пројекте 

откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, 

интерпретације, коришћења и управљања културног наслеђа од посебног значаја за националне мањине разматраће 

стручне комисије из одрeђених области у оквиру којих се реализују (непокретно, археолошко, музејско, архивско, 

нематеријално наслеђе, стара и ретка библиотечка грађа и библиотечко-информациона делатност). 

 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама наводи да је конкурс за 

финансирање - суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – 

националних заједница у АП Војводини у 2018. години,  објављен 31. јануара 2018. године и трајао је до 3. марта 

2018. године. 

 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је суфинансирао програме 

и пројекте од значаја за културу и уметност националних заједница – националних мањина у 2018. години у 

областима заштите нематеријалног културног наслеђа и уметничког стваралаштва и издавачке делатности у 

укупном износу од 8.600.000,00 динара (словима: осаммилионашестохиљададинара и 00/100). 

 

1. Област заштите нематеријалног културног наслеђа и уметничког стваралаштва националних заједница – 

националних мањина суфинансираосе  у укупном износу од 6.500.000,00 динара 

(шестмилионапетстотинехиљададинара), распоређених по следећим економским класификацијама 

 

економска класификација износ новчаних средстава 

4631 – текући трансфери осталим нивоима власти 400,000,00 динара 

4819 – дотације осталим непрофитним институцијама 6.100.000,00 динара 

 

2. Област издавачке делатности на језицима националних заједница – националних мањина суфинансира се у 

укупном износу од 2.100.000,00 динара (двамилионастохиљададинара и 00/100),  распоређених по следећим 

економским класификацијама 

 

економска класификација износ новчаних средстава 

4541 - Текуће субвенције приватним предузећима 250,000,00 динара 

4819 – дотације осталим непрофитним институцијама 1.200.000,00 динара 

4511 -  Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 
650.000,00 динара 

 

Расподела средстава по пројектима следи након давања мишљења од стране националних савета и након заседања 

комисије. 

 

Активност се спроводи континуирано у току године, а реализују се до 31. децембра 2018. године.  
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Суфинансирање текућих расхода и издатака установа културе и других субјеката у култури регистраних у АП 

Војводини које свoјим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана у 

АП Војводини у 2018. години.  

 

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 („Сл. 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): 

 

 Расподела средстава по корисницима у 2018. години (установе културе и други  субјекти културе 

националних мањина – националних заједница) ће бити утврђена одлуком покрајинског секретара, у оквиру 

одобреног буџетског оквира за ову намену. 

 

Активност се спроводи континуирано у току године, а реализују се до 31. децембра 2018. године.  

 

 

ЗАВОДИ ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА, СЛОВАКА, РУМУНА, РУСИНА И ХРВАТА 

 

Финансирање Завода у 2018. години 

 

Реализовање пројеката научних, стручних, развојних и примењених истраживања у области културе, уметности и 

науке, као и организовањем културно – уметничких програма, заводи су дали значајан допринос неговању и очувању 

националног идентитета и културе припадника различитих нација које живе у Војводини, а, истовремено, допринели 

богаћењу и развијању мултикултуралности у Војводини, као и доступности богатства тих култура свим грађанима. 

 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у 2018. години склопио 

уговоре за суфинансирање рада и програмске делатности Завода а ради очувања, унапређења и развоја културе ових 

националних заједница у периоду 1. јануар – 31. децембар 2018. године, у укупном износу од 51.000.000,00 динара а 

у складу са  Програмом рада и Финансијским планом Завода. 

 

Финансирање Завода у 2018. 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 

 

Након усвојених Програма рада и Финансијских планова Завода за културу.   

Активност се спроводи, а исплата средстава корисницима ће се вршити у складу са ликвидним могућностима Буџета 

Аутономне покрајине Војводине.  

 

Издавачки завод „Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet у Новом Саду 

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 2018. 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. 
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Финансијским планом Издавачког завода „Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet за 2018. годину планирани су приходи 

из буџета у износу од 17.278.647,46 динара. Планом и програмом рада Завода предвиђено је објаљивање  укупно 31 

наслова нових књига – 18 из области белетристике (романи, песме, приповетке итд.) и 13 из области науке 

(филозофија, теорија књижевности, етнографија итд.) као и два наслова часописа. 

 

Активност се спроводи континуирано, а исплата средстава се врши у складу са уговором, динамиком реализације 

активности и ликвидним могућностима Буџета Аутономне покрајине Војводине.  

 

Општина Бачка Паланка наводи да је на основу Одлуке о избору пројеката у области културе који се суфинансирају 

из буџета општине Бачка Паланка од 28.2.2018. године, УГ „Чараин“ из Товаришева је за пројекат „Недеља ромске 

културе – 8. април Светски дан Рома“ добило 70.000,00 динара. 

 

Општина Бела Црква расписала је Конкурс за финансирање програма и пројеката удружења грађана и социо-

хуманитарних удружења грађана из буџета општине Бела Црква за 2018. годину. Средства опредељена на Конкурсу 

износе 2.700.000,00 РСД за удружења грађана и 950.000,00 РСД за социо-хуманитарних удружења грађана. Предмет 

Конкурса су и пројекти из области афирмације људских и мањинских права, а у циљу заштите, очувања и 

презентације нематеријалног културног наслеђа и непокретног културног наслеђа.  

 

Општина Беочин наводи да је у току одлучивање за доделу средстава из буџета општине Беочин за 2018. годину, по 

расписаним конкурсима  и то: 

- за редовне активности и програме удружења на територији општине Беочин; 

- за активности цркава и верских заједница; 

- за програме и пројекте  из области културе, образовања и уметности који су од значаја за  општину Беочин и 

- за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања  на територији 

општине Беочин у 2018. години.  

  

Општина Босилеград није организовала посебне конкурсе за финансирање и суфинансирање проjеката из области 

заштите културног наслеђа, али из општинског буџета у целости финансира рад Центра за културу „Босилеград“, као 

и Народне библиотеке „Христо Ботев“, који реализују велики број пројеката у области савременог стваралаштва и 

заштите културног наслеђа.   

   

Из буџета општине Врбас за 2018. годину финансиране су следеће манифестације које презентују, негују и 

афирмишу културу и обичаје националних мањина које живе на територији општине Врбас: 

 КУД „Жетва“ Куцура - назив пројекта: Куцурска жетва                                                                                                 

Време реализације пројекта/манифестације: прва половина јула 2018 

 КУД „Сирмаи Карољ“  - назив пројекта: - Ускршња и Божићна радионица и изложба (за децу) - Радионица 

за одрасле, секције за ручни рад Војводине      - Празник у част новог хлеба. 

Време реализације пројекта/манифестације: дечија радионица: март – децембар (7 дана пред Ускрс и 

Божић), радионица за одрасле: задња субота маја 

 Матице русинске - назив пројекта: „Ликовна колонија“      

Време реализације пројекта/манифестације: крај септембра, почетак октобра 

 Етно клуб „Отето од заборава“ - назив пројекта: Дечија позоришна представа „Лења Марија“на русинском 

језику, из Народног календара 1928. године 

Време реализације пројекта/манифестације: јануар – март  

 Удружење српско – руског пријатељства „РОД“ Врбас - назив пројекта: Манифестација Удружења „РОД“ 

за 2018. Годину 

Време реализације пројекта/манифестације: 

1. Промоција Монографије: март – април месец 2018. 

2. Гостовање музичког ансамбла – током године  

3. Гостовање граду Кострома – 10. – 14. августа 2018.  

4. Годишња скупштина Удружења – октобар 2018. године. 

 КПД „Карпати“ Врбас - назив пројекта: „Хорски фестивал Карпати“ – фестивал хорског певања 

Време реализације пројекта/манифестације: мај месец 2018. године 
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 „Голијани“ - назив пројекта: „На огњишту својих предака“ 

Време реализације пројекта/манифестације: 26. и 27. мај 2018. године 

 Бањско – вучедолско удружење - назив пројекта: „Бањско – вучедолско вече“ 

Време реализације пројекта/манифестације: 21.04.2018. године 

 „Васојевићи“ - назив пројекта:Обележавање и прослава дана села и обележавање и прослава дана 

Удружења Васојевића 

Време реализације пројекта/манифестације: 

1. Обележавање и прослава дана села – 25.11.2018. 

2. Обележавање и прослава дана Удружења Васојевића – 21.11.2018. 

 КУД „Вук Мандушић“ 

Време реализације пројекта/манифестације:  

- Концерт полазника – мај - јун 2018. 

- Снимање цд-а–фебруар – јун 2018. 

- Гусларско вече – 11.05.  

- Покрајински фестивал гусала – април 2018. 

 КУД „Његош“ - назив пројекта:„Фестивал гуслара Србије“ 

Време реализације пројекта/манифестације: друга половина маја – прва половина јуна 

Градска управа града Зрењанина сваке године расписује Конкурс за расподелу средстава за суфинансирање 

програмских активности и пројеката удружења и аматерских културно - уметничких друштава града Зрењанина, у 

оквиру којег се средства расподељују и организацијама из области културних делатности националних мањина. 

 

Општина Ириг наводи да је у току Конкурс за пријаву пројеката у области културе који се финансирају и 

суфинансирају из буџета општине Ириг у 2018. години за рад културно-уметничких друштава. Право учешћа имају 

сва културно-уметничка друштава са територије општине Ириг.  

 

Општина Кањижа наводи обезбеђење функционисања институција, у области културе чији је оснивач ЈЛС, као и 

подршка у реализацији програма на језику националне мањине: Образовно-културна установа „Cnesa”, Регионални 

креативни атеље, Библиотека „József Attila”. 

 

Градска управа Кикинда је у 2018. години расписала Конкурс за финансирање удружења грађана од посебног значаја 

за град, као и Конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања, где је подржала мађарско 

удружење грађана „Торонтал“. 

  

Општине Кула наводи да у области финансирања пројеката савременог стваралаштва и области културних 

делатности националних мањина у погледу заштите, очувања и презентације нематеријалног културног наслеђа 

буџетом општине Кула за 2018. годину су планирана средства за финансирање културно уметничких друштава 

националних мањина у износу од 4.000.000,00 динара. Прерасподела средстава  ће бити реализована након 

расписивања конкурса.  

 

Градска управа за друштвене делатности града Лесковца расписала је Конкурс  на основу чл. 11. Закона о култури ( 

,,Службени гласник РС“ 72/09) , чл. 20. и 52. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 

83/014), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и 

суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе (,,Сл. 

гласник РС“ бр. 105/16), члана 36. Одлуке о градској управи и Одлуке Градског већа Града Лесковца о давању 

сагласности Градској управи за друштвене делатности града Лесковца за расписивање јавног конкурса за избор 

програма - пројеката у области културе који ће се финансирати или суфинансирати из буџета града Лесковца у 2018. 

години број 061-1/17-II од 12.1.2018. године. 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. У циљу Конкурса је 

између осталог наведено да се односи на програме/пројекте 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. 
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Народна библиотека ,,Радоје Домановић“ - Лесковац у периоду од 1. јанура до 20.03.2018. године уз помоћ 

Министарства културе и информисања обезбедила је 3 наслова на језицима националних мањина, а најбројнији су 

наслови на ромском језику. 

Почетком године Народна библиотека ,,Радоје Домановић“ - Лесковац је аплицирала за пројекте из области заштите 

културног наслеђа у области библиотечко-инфомационе делатности, под називом ,,Међународни сусрети жена 

писаца“ у којој ће бити укључене све националне мањине које живе на територији Србије. 

 

Општина Медвеђа наводи да су у току реализације следећи пројекти: 

 - пројекат Гезјзерске ноћи - традиционално окупљање свих национално  културно-уметничких друштва, 

где ће све националне мањине да представе  своје  уметничко стваралаштво,  одобрен од стране Министартсва 

Туризма 

 - пројектат Ђурђевдан у Јабланичком крају - пројектом је предвиђено да  свака  национална мањина 

представи начин како прославља Ђурђевдан по  својим  националним обичајима, одобрен од стране 

Министартва Културе 

 

Град Нови Сад је у месецу јануару и фебруару 2018. године расписао више конкурса и то: 

1. Јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета града Новог Сада у циљу остваривања 

јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години. Конкурс је расписан за пројекте намењеним 

националним мањинама и етичким заједницама на територији града Новог Сада са циљем информисања 

националних мањина на сопственом језику и неговање сопствене културе и идентитета, који подстичу 

стваралаштво у свим областима јавног живота припадника националних мањина. 

2. Јавни конкурс за финансирање пројеката у култури из области савременог стваралаштва у 2018. години са 

следећим тематским областима: 

 - Музика, позоришна уметност, уметничка и савремена игра, ликовне,  примењене и визуелне 

 уметности, дизајн и архитектура, 

 -  Мултимедија и дигитално стваралаштво, филмска уметност, 

 - Јачање и унапређење локалне културне продукције у савременом  уметничком стваралаштву. 

3. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у области нематеријалног културног 

наслеђа у 2018. години. Конкурс је расписан за следеће области: 

 - Истраживање, документовање, проучавање и представљање, 

 - Интерпретацију нематеријалног културног наслеђа, 

 - Народна игра. 

4. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката који представљају значајна остварења у области 

књижевног стваралаштва и издаваштва. Средства из буџета Града по овом конкурсу су намењена за 

финансирање и суфинансирање ауторских права, трошкове припреме (дизајн, откуп ауторских права за 

илустровани материјал и слично) и трошкове штампе. 

5. Јавни конкурс за избор пројеката за финансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката у граду 

Новом Саду у 2018. години. Право учешћа на овом конкурсу имају цркве и верске заједнице чији се објекти 

налазе на територији Града или чија се изградња планира на територији града Новог Сада. 

Конкурс под р/б 1. намењен је искључиво за пројекте националних мањина и етичких заједница на територији града 

Новог Сада, а у циљу информисања националних мањина на сопственом језику и неговање сопствене културе и 

идентитета, који подстичу стваралаштво у свим областима јавног живота припадника националних мањина. 

Конкурси под р/б 2.,3.,4. и 5. су намењени широкој популацији и у том контексту и припадницима свих националних 

мањина. Градска управа за културу града Новог Сада сваки пројекат чији су аутори припадници националних 

мањина шаље Нациналним саветима нациналних мањина са молбом за мишљење о пројекту и ставу у којој мери 

конкретни пројекат доприноси интересима националне мањине. 

Сви Конкурси трају до прве половине марта 2018. године, по завршетку Конкурса формирају се стручне комисије 

које доносе одлуку о расподели средстава и у случају пројеката чији су аутори припадници националних мањина све 

комисије узимају у обзир мишљење и став Националних савета. 

Сви Конкурси су објављени у дневном листу „ Дневник“ и на званичној интернет презентацији Градске уптаве за 

културу града Новог Сада, www.kultura.novisad.rs. Од ове године, први пут је омогућено да се поред папирнате 

документације подносе и електронске пријаве на конкурс. У периоду трајања конкурса организовани су инфо дани за 

све који имају питања у вези попуњавања електронских пријава на конкурс. 

http://www.kultura.novisad.rs/
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Општина Параћин наводи да је преко Центра за социјални рад, из буџета општине, удружење грађана "Ђурђевдан" 

добило средства за реализацију пројекта "Традиционална манифестација поводом светског дана Рома".  

 

Општина Пландиште наводи Jaвни конкурс за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују 

организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште за 2018. годину (Решење број 401-35/2018-III), у 

укупном износу до 3.500.000,00 динара, којима су подржана: 

 - Удружење грађана македонске националне заједнице „Вардар“ Пландиште, (дани македонске културе), 

 одобрена средства 70.000,00 динара; 

 - Матица Словачка у Србији - Месни одбор Хајдучица, (израда и излагање фотографија из прошлости 

 Хајдучице у етно кући у Хајдучици), одобрена средства 25.000,00 динара; 

 - КУД „Братство“ Хајдучица, (неговање етно културе и обичаја словака у Хајдучици),  одобрена средства 

 135.000,00 динара; 

            - Удружење „Око“ Хајдучица – Програм рада за 2018. годину (једна од    активности је и неговање обичаја 

 словачке културе), одобрена средства 90.000,00 динара 

 - Удружење грађана македонске националне заједнице „Македонски  бисери“ Пландиште, (план и 

 програм рада за 2018 годину), одобрена средства 70.000,00 динара;  

- КУД „Николае  Балческу“ Барице, (фестивалско представљање румунске културе), одобрена средства 

100.000,00 динара;  

 

Јавни конкурс о покретању поступка за финансирање пројеката црквама и верским заједницама у општини 

Пландиште за 2018. годину, а са циљем заштите цркава као културног добра и очувања мултифункционалности 

(Решење о додели средстава бр. 401-43/2018-III) 

- Словачка евангелистичка црквена општина Хајдучица (завршни радови на капели) средства у износу од 

200.000,00 динара; 

 - Румунска православна црквена општина Маргита (реконструкција  парохијског  дома) средства у 

 износу од 200.000,00 дин.  

 - Римикатоличка црквена општина Пландиште (адаптација крова храма)  средства у износу од 770.000,00 

 динара; 

 - Римокатоличка црквена општина Стари Лец, Зрењанинска бискупија  (санација торња и куполе), 

 средства у износу од 275.000,00 динара; 

 

Град Пожаревац по расписаном Јавном конкурсу за реализацију Локалног акционог плана за унапређење 

положаја Рома на територији града Пожаревца 2016 – 2020. године, у 2018. години су одобрена средства у 

износу од 3.000.000,00 динара. Град Пожаревац је партнерски са удружењима спровео следеће програме:  

1. Удружење Рома Браничевског округа Пожаревац  

 Називи програма:  

   - „За боље детињство“, 

     -„Социјално предузетништво као одржива стратегија за социјалну  инклузију  Рома и Ромкиња 

 на територији града Пожаревца“. 

2. Друштво Ром Костолац 

 Назив програма: „Корак до инклузије“. 

3. Удружење грађана „Удружење ромских жена Браничевског округа – Василика“ 

 Називи програма:  

- „Бесплатна правна помоћ за Роме и Ромкиње на територији града Пожаревца“. 

 - „Насиље и превенција насиља у ромској породици“. 

4. „Ромско удружење жена - Руж – Браничевског округа“ 

  Назив програма: 

 - „Новогодишњи пакетићи за ромску децу“. 
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Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Сента, на основу члана 41. став 2. 

Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“ бр. 36/2006), члана 3. става 1.  тачка 7. Одлуке о 

Општинској управи општине Сента (''Службени лист општине Сента'', број 26/2016 и 7/2017) и члана 3. став 1. 

Одлуке о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама („Службени  лист општине Сента“ бр. 

14/2011) расписaло конкурс за доделу буџетских средстава црквама и верским заједницама које делују на територији 

општине Сента за 2018. годину. На основу овог конкурса расподелиће се 1.440.000,00 динара, која  новчана средства 

су планирана Одлуком о буџету општине Сента за 2018. годину (“Службени лист општине Сента” бр. 26/2017), код 

програма под називом „Развој културе и информисања“, под програмском класификацијом број 1201-0003, описаном 

као „Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа“, као функција број 840 (Верске и 

остале услуге) и као економска класификација број 481 (Услуге по уговору-верске заједнице), од којих 1.120.000,00 

динара су намењена за градитељску делатност односно за намене из поглавља III овог конкурса, а 320.000,00 динара 

за остале намене из поглавља IV овог конкурса. Према тачци  II, право учешћа на овом конкурсу за доделу буџетских 

средстава имају цркве и верске заједнице које су одређене као традиционалне Законом о црквама и верским 

заједницама („Службени гласник РС“ бр. 36/2006), а  које  делују на територији општине Сента. Под тачком  III, 

средства се распоређују за обављање делатности овлашћених субјеката из поглавља II ове Одлуке, које они обављају 

у складу са Законом и другим прописима, а нарочито за:  

- инвестиционе радове на црквеним објектима,  

- обнову постојећих црквених објеката који су без обнове дуже времена преко 10 и више година, а посебно црквених 

објеката који су споменици културе,   

- обнову парохијских домова и верских објеката-споменика,  

- уређење и ревитализацију простора верских гробаља,  

- изградњу и обнову капела на гробљима,  

- изградњу нових и обнову пропалих торњева и звоника,  

- обнову икона, верских и сакралних предмета,  

- стављање нових фасада и кречење црквених објеката,  

- обнову крова који прокишњава 

- санирање влаге на црквеним зидовима,  

- обнову пропалих ограда око цркве. 

 

Под тачком IV, средства се распоређују за обављање делатности овлашћених субјеката из поглавља II ове Одлуке, 

које они обављају у складу са Законом и другим прописима  и за: 

- трошкове стручних услуга који су настали у поступку враћања имовине црквама и верским заједницама,  

- организовање традиционалних годишњица који су посвећени имену које црква носи,  

- организовање црквених манифестација,  

- неговање и развој рада црквених хорова,  

- научна истраживања везана за цркву,  

- организовање стручних, научних скупова, панел дискусија, везаних за религију и цркве.  

Поводом конкурса још није донета одлука. 

 

Општина Сента је делимично (50%) пренела оснивачка права на  Национални савет мађарске националне мањине 

над следећим установама: Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти („Службени лист општине Сента“,  бр. 

34/2012), „Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház  у  Сенти  („Службени лист 

општине Сента“,  бр. 34/2012) и Историјски архив у Сенти („Службени лист општине Сента“,  бр. 30/2015).  

 

Општина Шид је у периоду од 1-15. фебруара 2018. године расписала конкурс за пријаву пројеката који се 

финансирају и суфинансирају из  буџета Општине Шид, из области културе. Средства предвиђења за такве пројекте 

износе 3.400,000 динара. Пријаве је поднело укупно 19 удружења и организација из области културе, међу њима 7 

удружења представника националних мањина. КПД „Иван Котљаревски“ Бикић До, СКУД „Милан Растислав 

Шћефаник“ Бингула, Матица Русинска, Хрватско културно друштво Шид, СКУД „Једнота“Шид, КПД „Ђура Киш“ 

Шид и СКПД „Ердевик“. Реализација у току.    

 

Град Суботица је 26. јануара 2018. године, расписао Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у 

култури на територији града Суботице у 2018. години. Рок за подношење пријава је био 30 дана, од дана 

објављивања Конкурса. Одлука о додељеним средствима биће донета најкасније у року од 60 дана од завршетка 

подношења пријава. У складу са чланом 76.  став 5. Закона о култури («Службени гласник РС», бр. 72/09, 13/16  и 

30/16-исправка) и члана 18. став 1. тачка 10) Закона о националним саветима националних мањина («Службени 

гласник РС», бр. 72/09, 20/14 - Уставни суд и 55/14) националним саветима националних мањина биће упућен допис 
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да доставе предлоге за расподелу средстава по конкурсу из културе. Конкурс је расписан за пројекте у култури који 

се односе на очување, унапређење и развој културе и уметности и савременог уметничког стваралаштва од значаја за 

град Суботицу. Циљ конкурса је: Културни развој града Суботице стварањем подстицајног окружења за унапређење 

свих области у култури, као и обезбеђивање услова за доступност културних садржаја и развоја публике. Јавни 

конкурс се расписује за следеће културне области: 

1) књижевност (стваралаштво, преводилаштво); 

2) музика (стваралаштво, продукција, интерпретација); 

3) ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура; 

4) позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација); 

5) уметничка игра - класичан балет, народна игра, савремена игра 

(стваралаштво, продукција и интерпретација); 

6) филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво; 

7) манифестације везане за филмску уметност и остало аудио-визуелно 

стваралаштво; 

8) дигитално стваралаштво и мултимедији; 

9) остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.); 

10) откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, 

представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем; 

11) библиотечко-информационе делатности; 

12) научноистраживачке и едукативне делатности у култури; 

13) менаџмент у култури 

Конкурсна процедура је у току. 

 

Градоначелник града Суботица је дана 9.03.2018. године, расписао Конкурс  за доделу средстава ради 

суфинансирања пројеката цркава и верских заједница које делују на територијигГрада Суботице за 2018. годину. 

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији града 

Суботице за 2018. годину у износу од 2.660.000,00 динара. Средства за суфинансирање пројеката цркава и верских 

заједница које делују на територији града Суботице предвиђена су за: 

     -    текуће поправке и одржавање, 

     -    пројекте адаптације,  

     -    пројекте реконструкције. 

  Право подношења пријаве на јавни конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских 

заједница имају следећи субјекти: 

      -   Суботичка бискупија Суботица, 

      -   Православно архијерејско намесништво суботичко Суботица, 

      -   Реформатска хришћанска Црква, Реформатска црквена општина Суботица, 

      -   Евангеличка црквена општина А.В. Суботица, 

      -   Јеврејска црквена општина Суботица и  

      -   Исламска верска заједница, Одбор Меџлиса Суботица. 

Конкурсна процедура је у току. 

  

Општина Сечањ наводи да је расписан Конкурс за расподелу средстава за суфинансирање програмских активности и 

пројеката удружења и аматерских културно-уметничких друштава за 2018. годину. 

 

Општина Србобран је дана 10.1.2018. године, расписала Конкурс за суфинансирање пројеката из области културе - I 

квартал 2018. године. Конкурс је општег типа, односно није намањен суфинансирању пројеката у одређеним 

областима културног живота. По конкурсу за I квартал, додељена су средства у износу од укупно 1.493.400,00 

динара, од чега су финансирана  пројекта која се тичу културног стваралаштва националних мањина (Мађарске 

националне мањине) и то: Културни центар Гион Нандор, за пројекат “Музика наших предака XVI” износ од укупно 

463.400,00 динара, удружење “Цитадела” износ од 30.000,00 динара за пројекат “Мађарски бал”, Клуб за неговање 

традиције и обичаја свих народа и народности Војводине, за пројекат “Ускршње традиције, обичаји и представе”, у 

износу од 80.000,00 динара, Удружење љубитеља ручних радова за пројекат “Опремање радионице у Србобрану” 

износ од 40.000,00 динара, удружење жена Орхидеја за пројекат “8 март” износ од 20.000,00 динара.  

 

Град Сомбор наводи да је на основу Јаног позива за реализацију ЛАП-а Рома у 2018. години одобрено 6 пројеката 

чији су подноциоци организације цивилног друштва које се баве ромским питањима, а који ће се финансирати у 

2018. години и то: 
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1. „Удружење Рома Бачки Моноштор“ – пројекат „ЕДУКАТИВНЕ  РАДИОНИЦЕ“ - 147.300,00 динара  

 

2.  „Удружење Рома Дорослово“ - пројекат „ЗНАМ ДА МОГУ“ - 171.700,00 динара 

 

3.  Удружење Рома „Бели Голуб“–пројекат „ОБРАЗОВАЊЕМ ДО УСПЕХА“ -  245.000,00 динара. 

 

4. Удружење грађана „Барањка“ – пројекат „НАГРАДНА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ“ - 214.000,00 динара 

 

5. „Савез ромских НВО западно-бачког округа“ – пројекат „МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА РОМСКОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ“ - 552.000,00 динара 

 

6. Удружење грађана „Ромска кућа“ – пројекат „ЗАЈЕДНО ДО ЗДРАВЉА“ - 150.000,00 динара 

 

Општина Стара Пазова наводи да је отворен конкурс за удружења грађана ради  спровођења пројеката и програма од 

јавног интереса.    

 - Хрватска мањина: ХКПД „Томислав“, Голубинци, програм: „Мачкаре“, 100.000 дин. 

 - Словачка национана мањина: СКУД „Херој Јанко Чмелик“, програм:  редовне делатности, 400.000 

 - Ромска национална мањина- уз помоћ кординатора за ромска питања  организован ромски бал - 70.000 

 дин. 

 -Удружење: „Романо ило Белегиш“, програм: „Решродуктивно  здравље“, 110.000 дин. 

 - Удружење „ЦЕУ центар“ , програм: „Запошљавање Рома“, 100.000 дин.  

 

2018/2 

 

Министарство културе и информисања наводи да је Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из 

области савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2018. години, био отворен од 23. јануара до 23. фебруара 

2018. године. За област културних делатности националних мањина у Републици Србији, министар је донео Решење 

о додели средстава за суфинансирање пројеката 24.4.2018. године. Следи преглед основне конкурсне статистике: 

 

Конкурс за финансирање и 

суфинансирање пројеката 

из области савременог 

стваралаштва у Републици 

Србији у 2018. години - 

културне делатности 

националних мањина у 

Републици Србији  

  

укупно 

расподељена 

средства 

број 

пријављених 

број 

одобрених 

број мањина које су 

узеле учешће 

(поред 

мултикултурних 

пројеката) 

      

15,500,000.00  206 117 21 

 

Економска 

класификација 

број пријава по 

економским 

класификацијама 

број подржаних пријава по 

економским 

класификацијама 

Додељен износ средстава 

481 – дотације 

невладиним 

организацијама 

163 86     11,320,000.00 дин.  

463 – трансфери 

осталим нивоима 

власти (установе 

културе) 

34 24      3,280,000.00 дин.  

424 - 
специјализоване 

услуге  

9 7         900,000.00 дин.  

УКУПНО 206 117     15,500,000.00 дин.  
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Као и ранијих година, поред специјализованог конкурса намењеног култури националних мањина, њихови 

представници су конкурисали и у другим конкурсним областима, зашта не постоје прецизни подаци због изостанка 

изјашњавања о националној припадности учесника. 

 

Решење министра о додели средстава за суфинансирање пројеката у области превођења репрезентативних дела 

српске књижевности у 2018. години донето је 8.5.2018. године. Ове године подржани су преводи на следеће језике: 

 

језик превода број преведених 

публикација 

 додељен износ у еврима  

македонски 8 9000 евра 

грчки 3 3500 евра 

мађарски 4 2.500 евра + 250.000 динара 

немачки 2                         240.000 динара 

словеначки 1 2000 евра 

чешки 1 3000 евра 

албански 1 1000 евра 

румунски 1 1000 евра 

бугарски 2 3000 евра 

 

Као и ранијих година, поред специјализованог конкурса намењеног култури националних мањина, њихови 

представници су конкурисали и у другим конкурсним областима, за шта не постоје прецизни подаци због изостанка 

изјашњавања о националној припадности учесника. 

 

Прецизни подаци не постоје због тога што Министарство не располаже информацијом о броју пројеката који се тичу 

националних мањина, нити о висини средстава у одређеној области културног наслеђа по националној мањини.  

 

Конкурс за финансирање - суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних 

мањина – националних заједница у АП Војводини у 2018. години,  објављен је 31. јануара 2018. године и трајао је до 

3. марта 2018. године. 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама ће суфинансирати 

програме и пројекте од значаја за културу и уметност националних заједница – националних мањина у 2018. години 

у областима заштите нематеријалног културног наслеђа и уметничког стваралаштва и издавачке делатности у 

укупном износу од 8.600.000,00 динара (словима: осаммилионашестохиљададинара и 00/100). 

На основу Одлуке о избору програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – 

националних заједница у АП Војводини у 2018. години, истоимене Комисије, покрајински секретар за културу, јавно 

информисање и односе с верским заједницама 30.4.2018. доноси решење о расподели средстава на основу Конкурса. 

 

р. 

бр. 

број 

предмета 
место 

подносилац 

пријаве 
назив пројекта предлог 

Национа-лна 

заједница 

1 
137-451-

174/2018-04 
Бачка Топола 

Дом културе 

општине Бачка 

Топола 

Рад секције луткарског 

позоришта Дома Културе 
80,000.00 мађари 

2 
137-451-

875/2018-04 
Суботица 

Позориште 

Костолањи Деже 

Гостовање у земљи "Картон 

и карфиол" 
45,000.00 мађари 

3 
137-451-

428/2018-04 

Нови 

Кнежевац 
КУД Tiszagyöngye 

42. Дуриндо и 55. 

Ђенђешбокрета 
300,000.00 мађари 
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4 
137-451-

532/2018-04 
Зрењанин 

Мужљанско 

мађарско културно 

удружење Петефи 

Организовање сусрета 

цитраша "14. Дани 

Силашија" 

50,000.00 мађари 

5 
137-451-

203/2018-04 
Руско село 

Торонтал 

Мађарски 

образовни, 

културни и 

омладински 

центар 

18. Етно камп старих заната 200,000.00 мађари 

6 
137-451-

321/2018-04 

Војловица - 

Панчево 

МКУД Тамаши 

Арон 

24. Војловачки жетелачки 

дани 
100,000.00 мађари 

7 
137-451-

429/2018-04 
Бездан 

Удружење грађана 

Пулс 

14. Подунавски дани 

културе 
150,000.00 мађари 

8 
137-451-

431/2018-04 
Темерин 

Темеринска 

Ликовно 

Стваралачка 

Колонија "ТАКТ" 

39. Ликовна колонија ТАКТ 50,000.00 мађари 

9 
137-451-

1704/2018-04 
Темерин 

МКУД Сирмаи 

Карољ 
27. ТИНИ фестивал 80,000.00 мађари 

10 
137-451-

820/2018-04 
Мали Иђош 

КУД Петефи 

Шандор 

"Vándortáncház" - путујућа 

плесна кућа 
80,000.00 мађари 

11 
137-451-

491/2018-04 
Мали Иђош 

Друштво за 

неговање 

традиције 

"POSSESSION" 

Дани свете Ане 80,000.00 мађари 

12 
137-451-

533/2018-04 
Фекетић 

Друштво драмских 

педагога Мађара у 

Војводини 

11. Радионочарски сусрет 

дечијег драмског 

стваралаштва 

100,000.00 мађари 

13 
137-451-

424/2018-04 
Фекетић 

Друштво 

рецитатора 

војвођанских 

Мађара 

Национални сусрет 

рецитатора "Дудаш 

Калман" 

80,000.00 мађари 

14 
137-451-

788/2018-04 
Фекетић 

Културно 

уметничко 

друштво Фекетић 

Рад глумачке дружине 

Шома 
80,000.00 мађари 

15 
137-451-

536/2018-04 
Скореновац 

КУД Петефи 

Шандор 

Учешће на такмичењу Ваш 

Лајош 
50,000.00 мађари 

16 
137-451-

663/2018-04 
Ада 

Друштво за негу 

традиције 

"Вадвираг" 

24. Фолклорни камп 

"Вадвираг" 
80,000.00 мађари 

17 
137-451-

626/2018-04 

Стара 

Моравица 

Круг пријатеља 

међународне 

уметничке 

колоније 9+1 

40. Јубиларни међународни 

ликовни камп и изложба 
80,000.00 мађари 

18 
137-451-

682/2018-04 
Суботица 

Културни савез 

Војвођанских 

Мађара 

Додела признања награде у 

области уметности и 

културе војвођанских 

Мађара 

100,000.00 мађари 

19 
137-451-

672/2018-04 
Суботица 

Културни савез 

Војвођанских 

Мађара 

19. Сусрет хорова 

Војвођанских Мађара 

"Хорски подиум" 

100,000.00 мађари 

20 
137-451-

1232/2018-04 
Нови Сад 

Центар народне 

уметности и 

општег 

образовања 

Мађара у 

Програми центра у 2018. 100,000.00 мађари 
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Војводини 

21 
137-451-

1212/2018-04 
Нови Сад 

Удружење за 

мађарски језик и 

читалачки клуб 

"Коса Јанош" 

Караван за неговање 

матерњег језика 
50,000.00 мађари 

22 
137-451-

755/2018-04 
Сента 

Удружење грађана 

"Ликовна 

радионица" 

Изложба "Фењер" 50,000.00 мађари 

23 
137-451-

954/2018-04 
Сента 

Цивилни центар 

"Ци - Фи" 

9. Дечији фестивал "Море 

осмеха" 
80,000.00 мађари 

24 
137-451-

1578/2018-04 
Сента 

Удружење грађана 

"Зетна" 

15. Фестивал књижевости 

Зетна 
80,000.00 мађари 

25 
137-451-

1173/2018-04 
Србобран 

Културни центар 

"Гион Нандор" 

Литерарни конкурси "Гион 

Нандор" 
75,000.00 мађари 

26 
137-451-

1618/2018-04 
Србобран 

Клуб за неговање 

традиције и 

обичаја свих 

народа и 

народности 

Војводине 

Рад глумачке групе 

Лилиомфи 
50,000.00 мађари 

27 
137-451-

890/2018-04 
Марадик 

КУД Петефи 

Шандор 

Набавка народне ношње за 

мешовити певачки хор 
40,000.00 мађари 

28 
137-451-

834/2018-04 
Бечеј 

МКУД Петефи 

Шандор 

Издавање ЦД-а изворних 

народних песама 
80,000.00 мађари 

29 
137-451-

925/2018-04 
Кула МКЦ Непкер 150 јубилеј МКЦ Непкера 100,000.00 мађари 

30 
137-451-

1655/2018-04 
Сивац МКПД Сивац 

Књижевна манифестација 

"Сентелекијеви дани" 
150,000.00 мађари 

31 
137-451-

812/2018-04 
Никинци 

КУД Петефи 

Шандор 
Учешће на фестивалима 50,000.00 мађари 

32 
137-451-

810/2018-04 
Богараш КД Бузавираг Израда народних ношњи 50,000.00 мађари 

33 
137-451-

784/2018-04 

Сремска 

Митровица 
МКУД Срем 

Прослава 

петнаестогодишњице 

оснивања друштва - 

Јубиларни годишњи 

концерт 

50,000.00 мађари 

34 
137-451-

794/2018-04 
Мале Пијаце КУД Јокаи Мор 8. Етно камп "Fénykút" 80,000.00 мађари 

35 
137-451-

816/2018-04 
Добричево 

МКУД Петефи 

Шандор 

Набавка и израда народне 

ношње 
80,000.00 мађари 

36 
137-451-

815/2018-04 
Руменка 

МКУД Фехер 

Ференц 

Рад дечијег и мешовитог 

хора 
50,000.00 мађари 

37 
137-451-

467/2018-04 
Сонта КПЗХ Шокадија Шокачко вече 20,000.00 хрвати 

38 
137-451-

580/2018-04 
Рума 

ХКПД Матија 

Губец 

Редован годишњи концерт 

Великог оркестра 
25,000.00 хрвати 
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39 
137-451-

582/2018-04 
Рума 

ХКПД Матија 

Губец 

Учешће на 15. Сусрету 

КУД-ова Матија Губец у 

Сотину, Хрватска 

20,000.00 хрвати 

40 
137-451-

175/2018-04 
Суботица 

Фестивал 

хрватских 

духовних песама 

Хосанафест 

Фестивал духовних песама 

"Све за младе" 
30,000.00 хрвати 

41 
137-451-

489/2018-04 
Суботица 

Католичко 

друштво" Иван 

Антуновић" 

Изложба поводом 50. 

годишњице Такмичења 

рисара 

20,000.00 хрвати 

42 
137-451-

495/2018-04 
Суботица 

Католичко 

друштво" Иван 

Антуновић" 

Уређење буњевачко 

шокачке библиотеке Иван 

Кујунџић 

30,000.00 хрвати 

43 
137-451-

554/2018-04 
Суботица 

Хрватска 

независна листа 
Прела у Бачкој 10,000.00 хрвати 

44 
137-451-

534/2018-04 
Суботица 

Хрватска ликовна 

удруга "CROART" 

8. Сазив уметничке 

колоније "Стипан Шабић 

2018" 

20,000.00 хрвати 

45 
137-451-

567/2018-04 
Суботица 

ХКЦ Буњевачко 

коло 

Турнеје и гостовања 

фолклорне секције 
50,000.00 хрвати 

46 
137-451-

594/2018-04 
Суботица 

ХКЦ Буњевачко 

коло 

22. Ликовна колонија 

"Бунарић 2018" 
20,000.00 хрвати 

47 
137-451-

680/2018-04 
Суботица 

Хрватско музичко 

удружење 

"Фестивал 

буњевачких 

писама" 

14. Смотра дечијих певача и 

зборова 
20,000.00 хрвати 

48 
137-451-

684/2018-04 
Суботица 

Хрватско музичко 

удружење 

"Фестивал 

буњевачких 

писама" 

18. Фестивал буњевачких 

песама 
20,000.00 хрвати 

49 
137-451-

1528/2018-04 
Суботица 

Хрватска 

читаоница 

Суботица 

17. Дани Балинта Вујкова - 

дани хрватске књиге и речи 
20,000.00 хрвати 

50 
137-451-

1537/2018-04 
Суботица 

Хрватска 

читаоница 

Суботица 

11. Етно камп 10,000.00 хрвати 

51 
137-451-

1547/2018-04 
Суботица 

Хрватска 

читаоница 

Суботица 

16. Покрајински сусрет 

пучких песника Лира наива 
20,000.00 хрвати 

52 
137-451-

1629/2018-04 
Суботица 

Хрватска 

читаоница 

Суботица 

17. Покрајинска смотра 

рецитатора на хрватском 

језику 

10,000.00 хрвати 

53 
137-451-

1493/2018-04 
Суботица 

Удруга 

буњевачких 

Хрвата 

"Дужијанца" 

Дужијанца 2018 30,000.00 хрвати 

54 
137-451-

1500/2018-04 
Суботица 

Удруга 

буњевачких 

Хрвата 

"Дужијанца" 

Такмичење рисара 30,000.00 хрвати 
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55 
137-451-

1799/2018-04 

Петроваради

н 
ХКПД Јелачић 

Годишњи концерт друштва 

поводом 15. година 

оснивања 

39,000.00 хрвати 

56 
137-451-

1412/2018-04 
Нови Сад 

ХКУПД Станислав 

Препек 

Манифестација Препекова 

пролеће 
20,000.00 хрвати 

57 
137-451-

1414/2018-04 
Нови Сад 

ХКУПД Станислав 

Препек 

Годишњи концерт женске 

певачке скупине 
10,000.00 хрвати 

58 
137-451-

1745/2018-04 
Сомбор 

ХКУД Владимир 

Назор 
84. Дужионица 20,000.00 хрвати 

59 
137-451-

1731/2018-04 
Сомбор 

ХКУД Владимир 

Назор 

9. Међународна смотра 

аматерских драмских 

друштава 

10,000.00 хрвати 

60 
137-451-

769/2018-04 
Бач 

Удружење грађана 

"Трагови шокаца" 

Стручни скуп - Женско 

традицијско чешљање и 

израда оглавља Хрватица у 

регији 

15,000.00 хрвати 

61 
137-451-

1948/2018-04 

Доњи 

Таванкут 

ХКПД Матија 

Губец 

7. Семинар буњевачког 

стваралаштва 
20,000.00 хрвати 

62 
137-451-

1946/2018-04 

Доњи 

Таванкут 

ХКПД Матија 

Губец 

23. Фестивал дечијег 

стваралаштва "Деца су 

украс света" 

10,000.00 хрвати 

63 
137-451-

1942/2018-04 

Доњи 

Таванкут 

Галерија прве 

колоније наиве у 

техници сламе 

33. Сазив прве колоније 

наиве у техници сламе 
20,000.00 хрвати 

64 
137-451-

1944/2018-04 

Доњи 

Таванкут 

Галерија прве 

колоније наиве у 

техници сламе 

Ноћ музеја - 90 година од 

прве таванкутска 

Дужијанце 

10,000.00 хрвати 

65 
137-451-

1021/2018-04 
Зрењанин 

ХКУ Антун Густав 

Матош 

Хрватске књижевне вечери 

у Банату 
30,000.00 хрвати 

66 
137-451-

1777/2018-04 
Плавна ХКУПД Матош 2. Дечији етно камп 20,000.00 хрвати 

67 
137-451-

644/2018-04 
Станишић 

ХКД Владимир 

Назор 

Икавица - говор 

далматинских, 

херцеговачких, личких, 

босанских, шокачких и 

буњевачких Хрвата 

15,000.00 хрвати 

68 
137-451-

1229/2018-04 
Кисач 

Установа уа 

културу и 

образовање 

Културни центар 

Кисач 

3. Фестивал словачке 

народне ношње у 

Војводини 

75,000.00 словаци 

69 
137-451-

838/2018-04 

Бачки 

Петровац 

Музеј 

војвођанских 

Словака 

Изложба радова савремених 

словачких академских 

сликара - Геомертијска 

апстракција у ликовној 

уметности војвођанских 

Словака 

50,000.00 словаци 

70 
137-451-

1257/2018-04 

Бачки 

Петровац 

Удружење 

петровачких 

ликовних 

уметника 

Учешће на међународној 

ликовној колонији у 

Словачкој Републици 

60,000.00 словаци 
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71 
137-451-

331/2018-04 

Бачки 

Петровац 

Позориште 

Владимир Хурбан 

Владимиров 

Позоришна представа 

Маркета Лазарова 
50,000.00 словаци 

72 
137-451-

1249/2018-04 

Бачки 

Петровац 

КУД Петровска 

дружина 

Учешће на Словачком 

фолклорном фестивалу у Р 

Словачкој 

150,000.00 словаци 

73 
137-451-

1562/2018-04 
Арадац 

Културни центар 

Арадац 

Постављање нове 

позоришне представе и 

обележавање јубилеја 130 

година позоришта у Арадцу 

50,000.00 словаци 

74 
137-451-

824/2018-04 
Падина Удружење жена 

Сачувајмо од заборава - 

стручна обрада и 

документовање 

прикупљеног материјала и 

припрема за итдавање 

публикације "Старинска 

падинска словачка ношња" 

100,000.00 словаци 

75 
137-451-

1778/2018-04 
Нови Сад 

Словачки 

културни центар 

"Павел Јозеф 

Шафарик" 

Постављање нове  

позоришне представе 
60,000.00 словаци 

76 
137-451-

1781/2018-04 
Нови Сад 

Словачки 

културни центар 

"Павел Јозеф 

Шафарик" 

Постављање нове 

кореографије за старију 

фолклорну секцију 

80,000.00 словаци 

77 
137-451-

1643/2018-04 
Ковачица 

Удружење грађана 

Колектив 

креативнох 

аматера 

Постављање нове 

позоришне представе 

"Викенд" 

60,000.00 словаци 

78 
137-451-

1097/2018-04 
Луг КУД Младост 

Едукативна радионица за 

децу - Играјмо се 

позоришта 

40,000.00 словаци 

79 
137-451-

853/2018-04 
Стара Пазова 

СКУД Херој Јанко 

Чмелик 

25. Смотра словачког 

дечијег позоришног 

стваралаштва 3xĐ 

50,000.00 словаци 

80 
137-451-

2179/2018-04 
Стара Пазова 

СКУД Херој Јанко 

Чмелик 

49. фестивал аматерског 

позоришног стваралаштва 

Словака "Позоришни 

ловор" 

85,000.00 словаци 

81 
137-451-

246/2018-04 
Руски Крстур 

Дом културе Руски 

Крстур 

56. Фестивал русинске 

културе "Црвена ружа" 
50,000.00 русини 

82 
137-451-

248/2018-04 
Руски Крстур 

Дом културе Руски 

Крстур 

49. Драмски меморијал 

Петра Ризнича Ђађе 
50,000.00 русини 

83 
137-451-

247/2018-04 
Руски Крстур 

Дом културе Руски 

Крстур 

24. Културна манифестација 

"Костељникова јесен" 
50,000.00 русини 

84 
137-451-

433/2018-04 
Куцура КУД Жетва 

Манифестација изворног 

фолклорног стваралаштва 

"Куцурска жетва" 

50,000.00 русини 

85 
137-451-

198/2018-04 
Врбас КПД Карпати 

Фестивал хорског певања 

"Карпати" 
50,000.00 русини 
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86 
137-451-

201/2018-04 
Врбас КПД Карпати 

Гостовање у Словачкој на 6. 

Светском русинском 

фестивалу 

13,000.00 русини 

87 
137-451-

342/2018-04 
Нови Сад 

Друштво за 

русински језик, 

књижевност и 

културу 

28. Дани Миколе Кочиша 18,000.00 русини 

88 
137-451-

741/2018-04 
Нови Сад 

Русински 

културни центар 

17. Дечији фестивал Русина 

"Веселинка" 
20,000.00 русини 

89 
137-451-

742/2018-04 
Нови Сад 

Русински 

културни центар 
Годишњи концерт РКЦ 13,000.00 русини 

90 
137-451-

726/2018-04 
Руски Крстур Матица Русинска 

3. Међународни  русински 

филмски фестивал "Русин 

Филм Фест" 

13,000.00 русини 

91 
137-451-

722/2018-04 
Руски Крстур Матица Русинска 

15. Ликовна колонија 

Куцура 2018 
13,000.00 русини 

92 
137-451-

425/2018-04 

Ново 

Орахово 

КУД Петро 

Кузмјак 

13.мај - Досељење Русина у 

Ново Орахово и годишњи 

концерт КУД-а 

25,000.00 русини 

93 
137-451-

673/2018-04 
Ђурђево 

КУД Тарас 

Шевченко 

16. Фестивал низворног 

народног певања "Да се не 

заборави" 

50,000.00 русини 

94 
137-451-

987/2018-04 
Шид КПД Ђура Киш 

Фестивал народних и 

тамбурашких оркестара 

"Мелодије руског двора" 

50,000.00 русини 

95 
137-451-

497/2018-04 
Уздин 

Музичка омладина 

Уздин 

30. Фестивал забавне 

музике "Младост пева" 
30,000.00 румуни 

96 
137-451-

916/2018-04 
Уздин 

Велики фестивал 

фолклора Румуна 

у Војводини  - 

Србија 

58. Велики фестивал 

фолклора Румуна у 

Војводини 

50,000.00 румуни 

97 
137-451-

1121/2018-04 
Зрењанин 

Народни оркестар 

Румуна из 

Војводине 

Концерти румунског 

оркестра у местима са 

румунским живљем 

60,000.00 румуни 

98 
137-451-

1042/2018-04 
Јанков Мост КУД Лумина 

Фестивал румунског 

фолклора "Бал Ердељаца" 
24,000.00 румуни 

99 
137-451-

1678/2018-04 
Вршац 

Удружење грађана 

Про Артис 

Уметничка и сценска 

радионица "Млади за децу" 
30,000.00 румуни 

100 
137-451-

204/2018-04 

Банатско 

Ново Село 
КУД Д.А.К. 

Набавка народне ношње и 

трошкови гостовања 
20,000.00 румуни 

101 
137-451-

314/2018-04 
Вршац 

Фондација 

"Протопоп Траиан 

Опреа" 

Фестивал фанфара 20,000.00 румуни 

102 
137-451-

341/2018-04 
Нови Сад 

Румунски центар 

за демократске 

институције и 

људска права 

Традиционално за божић 20,000.00 румуни 
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103 
137-451-

379/2018-04 
Куштиљ 

КУД Михаљ 

Еминеску 

Презентација аматерског 

уметничког стваралаштва 

Румуна из Србије у земљи и 

иностранству 

30,000.00 румуни 

104 
137-451-

84/2018-04 
Вршац 

Удружење грађана 

"Банатик Арт" 

4. Фестивал духовне хорске 

музике "Te deum laudamus" 
20,000.00 румуни 

105 
137-451-

687/2018-04 
Алибунар 

Савез аматерских 

позоришта Румуна 

у АПВ 

46. Позоришни дани Румуна 

у АПВ 2018 
40,000.00 румуни 

106 
137-451-

669/2018-04 
Николинци 

Центар народне 

уметности 

Афирмација културно 

уметничких вредности и 

активности у Николинцима 

30,000.00 румуни 

107 
137-451-

767/2018-04 
Ечка 

КУД Штефан 

Штефу 

Припрема народног 

оркестра за Велики 

фестивал фолклора Румуна 

Војводине 

30,000.00 румуни 

108 
137-451-

720/2018-04 
Глогоњ КУД Веселиа Дани Румуна у Глогоњу 30,000.00 румуни 

109 
137-451-

1837/2018-04 
Торак 

Фондација Корпа 

са миразима 
Румунски народни костим 20,000.00 румуни 

110 
137-451-

1835/2018-04 
Торак 

Удружење за 

уметност и 

културу Румуна 

"Викентије 

Петровић 

Бокалуц" 

Дани торочанске културе 20,000.00 румуни 

111 
137-451-

1882/2018-04 
Гребенац 

КУД Георге 

Кошбук 

Учешће на фестивалима и 

набавка народне ношње 
20,000.00 румуни 

112 
137-451-

1138/2018-04 
Врбас КПД Карпати 

Радионице и предавања за 

децу, омладину и одрасле 

заинтересоване за 

осликавање 

традиционалних ускршњих 

писаница 

11,000.00 украјинци 

113 
137-451-

1133/2018-04 
Врбас КПД Карпати 

Припрема, снимање и 

извођење украјинских 

народних изорних песама, 

снимање ЦД-а и наступи 

80,000.00 украјинци 

114 
137-451-

309/2018-04 
Бајмок 

Буњевачи 

културни центар 

Бајмок 

Дани буњевачке културе 80,000.00 буњевци 

115 
137-451-

1236/2018-04 
Суботица КУД Буњевка 

17. Фестивал буњевачког 

народног стваралаштва 
80,000.00 буњевци 

116 
137-451-

1207/2018-04 
Суботица 

Буњевачки 

омладински 

центар 

Креативне радионице 

младих 
50,000.00 буњевци 

117 
137-451-

1224/2018-04 
Сомбор 

Удружење грађана 

"Буњевачко коло" 

Сламарско сликарска 

колонија 2018 
37,000.00 буњевци 
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118 
137-451-

450/2018-04 
Нови Сад 

Удужење грађана 

македонске 

националне 

мањине "Кирил и 

Методије" 

12. Дани македонске 

културе у Новом Саду 
15,000.00 македонци 

119 
137-451-

718/2018-01 
Јабука 

Удружење грађана 

македонске 

националне 

заједнице 

"Илинден - Јабука" 

Смотра фолклора и песама 

националних мањина на 

територији општине 

Панчево 

15,000.00 македонци 

120 
137-451-

719/2018-04 
Јабука 

Куд Васил 

Хаџиманов 

Едукативна радионица за 

постављање изворних 

фолклорних кореографија 

македонског народа 

30,000.00 македонци 

121 
137-451-

1762/2018-04 
Панчево 

Форум младих 

Македонаца 

Фестивал македонских 

игара 
15,000.00 македонци 

122 
137-451-

1238/2018-04 
Качарево 

Центар за заштиту 

и афирмацију 

македонске 

традиције и 

посебности 

Снимање ЦД-а певачке 

групе "Тоше Проески" 
15,000.00 македонци 

123 
137-451-

1328/2018-04 
Качарево 

Удружење 

"Вардар Качарево" 
Дечија драмска секција 12,000.00 македонци 

124 
137-451-

943/2018-04 
Пландиште 

Удружење грађана 

македонске  

заједнице "Вардар 

- Пландиште" 

Набавка и израда народне 

ношње 
15,000.00 македонци 

125 
137-451-

304/2018-04 
Нови Бечеј 

Удружење Рома 

Нови Бечеј 

Афирмација културе и 

уметности за децу и младе 
50,000.00 роми 

126 
137-451-

833/2018-04 

Бачки 

Петровац 

Удружење 

Чирикљи 
Културе едукације Рома 30,000.00 роми 

127 
137-451-

1093/2018-04 
Товаришево 

Удружење грађана 

Чараин 

Свечана академија "20 

година ромског језика у 

ОШ Милета Протић у 

Товаришеву" 

50,000.00 роми 

128 
137-451-

1813/2018-04 
Иваново 

Удружење 

банатских Бугара 

"Иваново-Банат" 

16. Међународни сусрет 

банатских Бугара - Палћена 
10,000.00 бугари 

129 
137-451-

1223/2018-04 
Нови Сад 

Бугарско културно 

друштво 

Ликовни камп "Викенд 

Ћирила и Методија" 
10,000.00 бугари 

130 
137-451-

1177/2018-04 

Бачко Добро 

Поље 

Удружење 

црногораца и 

пријатеља Црне 

горе "Дурмитор" 

Епско вече, фестивал 

народног певања 
17,833.00 црногорци 

131 
137-451-

245/2018-04 
Врбас 

Центар културног 

развоја 

У потрази за црногорским 

културним реликтима - 

путопис 

22,833.00 црногорци 

132 
137-451-

199/2018-04 
Врбас 

Црногорски 

научно културни 

центар 

Прикупљање фотографских 

и документарних записа о 

колонизацији Црногораца у 

Војводини 1945-1948 

17,834.00 црногорци 
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133 
137-451-

333/2018-04 
Змајево 

Удружење 

црногораца 

Змајева "Змајево" 

Деца и завичај - литерарно 

ликовна колонија за децу 
17,833.00 црногорци 

134 
137-451-

1208/2018-04 
Суботица 

Удружење 

Црногораца 

Суботица 

Дани црногорске културе 22,834.00 црногорци 

135 
137-451-

1479/2018-04 
Нови Сад 

Удружење 

уметника 

ЛУМЕНС 

Ликовна колонија 

"Ширине" 
17,833.00 црногорци 

136 
137-451-

1908/2018-04 
Кула 

Удружење Немаца 

Кула 

Изложба - Подунавске 

швабе у југоисточној 

Европи 

15,000.00 немци 

137 
137-451-

953/2018-04 
Суботица 

Фондација 

"Немачка 

фондација - 

Deutsche Stiftung" 

Едукације - Промоција 

немачких културних 

обичаја 

25,000.00 немци 

138 
137-451-

859/2018-04 
Суботица 

Фондација 

"Немачка 

фондација - 

Deutsche Stiftung" 

Едукације - Промоција 

немачкиог романтизма 
25,000.00 немци 

139 
137-451-

451/2018-04 
Нови Сад НВО Трандафили Дан грчке културе 20,000.00 грци 

140 
137-451-

914/2018-04 
Бела Црква 

Удружење грађана 

Чешка беседа 

Гостовања на фестивалима 

у Чешкој Републици 
20,000.00 чеси 

141 
137-451-

803/2018-04 
Суботица 

Друштво 

Словенаца у 

Суботици 

"Триглав" 

13. Сусрет дечијег 

стваралаштва "Маврица" 
20,000.00 словенци 

142 
137-451-

1211/2018-04 
Жабаљ 

Ромска женска 

иницијатива 

Ашкалијски и ромски 

театар - позоришне 

радионице 

20,000.00 ашкалије 

143 
137-451-

1866/2018-04 
Панчево 

Удружење Руса и 

њихових потомака 

"Ромашка" 

Оснивање дечијег ансамбла 

руских и словенских игара 

и песама 

20,000.00 руси 

УКУПНО 6,500,000.00 

 

 

 

Област: издавачке делатности на језицима националних мањина 

 

р.б. бр.пр. издавач место књига/часопис  предлог  језик 

1 
137-451-

754/2018-01 

Културно-

просветна 

заједница општине 

Сечањ 

Сечањ 
часопис Огледало-

Оглинда 
          40,000.00  

српски, 

румунски, 

мађарски 

2 
137-451-

326/2018-01 
НИУ Либертатеа Панчево часопис Лумина           60,000.00  румунски 

3 
137-451-

483/2018-01 
НИУ Либертатеа Панчево 

Мариоара Стојановић, 

Кућа од песка 
          70,000.00  румунски 
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4 
137-451-

451/2018-01 
НИУ Либертатеа Панчево 

др Бриндуша Жујка, 

Поглед на детињство 
          70,000.00  румунски 

5 
137-451-

88/2018-04 

Удружење грађана 

"Банатик арт" 
Вршац 

др Еуђен Чинч, 

Банатске музичке 

хронике 

          25,000.00  румунски 

6 
137-451-

311/2018-01 

Фондација 

Протопоп Триан 

Опреа 

Вршац Tempul roman           25,000.00  румунски 

7 

137-451-

181/2018-02 и 

137-451-

182/2018-04 

Удржење грађана 

ЕКОЛОГИЈА 

НАУКА 

УМЕТНОСТ - 

Е.Н.У. 

Нови Сад 
Силард Антал, Поруке 

са зидова 
        160,000.00  мађарски 

8 
137-451-

564/2018-01 
Књиге Елетјел Суботица 

Боја Паћи Шаролта, 

Народне бајке из Мола 
          80,000.00  мађарски 

9 
137-451-

603/2018-01 
Књиге Елетјел Суботица 

др Уташи Чила, 

Kulturalis Kontexusok 
          80,000.00  мађарски 

10 
137-451-

1606/2018-01 

Савез слепих 

Војводине 
Нови Сад 

Часопис - Звучни 

часопис за слепе и 

слабовиде - Visszhang 

          80,000.00  мађарски 

11 
137-451-

1574/2018-01 
Удружење Зетна Сента 

Калман Фехер, 

Чокански бревијар 
          70,000.00  мађарски  

12 
137-451-

344/2018-01 

Друштво за 

русински језик, 

књижевност и 

културу 

Нови Сад 
зборник радова "Studia 

Ruthenica" 
          70,000.00  русински 

13 
137-451-

964/2018-04 

Новинско 

издавачка установа 

Руске слово 

Нови Сад 
Јоаким Чапко, Трн 

испод нокта 
          40,000.00  русински 

14 
137-451-

965/2018-04 

Новинско 

издавачка установа 

Руске слово 

Нови Сад 
Меланија Римар, Пут у 

свет 
          40,000.00  русински 
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15 
137-451-

967/2018-04 

Новинско 

издавачка установа 

Руске слово 

Нови Сад 
Михал Рамач, Дуга 

изнад Дунава 
          40,000.00  русински 

16 
137-451-

978/2018-04 

Новинско 

издавачка установа 

Руске слово 

Нови Сад 

Ахнета Бучко 

Папхархаји, Тамо где 

сунце излази 

          40,000.00  русински 

17 
137-451-

981/2018-04 

Новинско 

издавачка установа 

Руске слово 

Нови Сад Часопис Шветлосц           40,000.00  русински 

18 
137-451-

305/2018-01 

Словачки 

издавачки центар 

доо 

Бачки 

Петровац 
часопис Ровина           70,000.00  словачки 

19 
137-451-

1524/2018-01 

Словачки 

издавачки центар 

доо 

Бачки 

Петровац 

Михал Ђуга, Небеске 

охне 
          80,000.00  словачки 

20 
137-451-

1513/2018-01 

Матица словачка у 

Србији 

Бачки 

Петровац 

Зорослв Спевак 

Јесенски, Добри играчи 

немају увек рачунар 

          50,000.00  словачки 

21 
137-451-

195/2018-01 

Центар културног 

развоја Врбас 
Врбас 

Момчило Бакрач, Свици 

и макулатура 
          85,000.00  црногорски 

22 
137-451-

1214/2018-01 

Немачко удружење 

Maria Theresiopolis 
Суботица Часопис Guck mal           85,000.00  

немачки, 

српски, 

мађарски 

23 
137-451-

487/2018-04 

IP RROMANE 

PUSTIKA-

ROMSKE KNJIGE 

DOO 

Суботица 

Алија Краснићи, 

Најлепше бајке света 2 

Антологија 

        100,000.00  
ромски и 

српски 

24 
137-451-

558/2018-01 

Пхралипе Нови 

Сад 
Нови Сад 

Маја Јовановић, Дечја 

песмарица V 
          50,000.00  

ромски и 

српски 

25 
137-451-

676/2018-02 

Културно 

просветно друштво 

Рома "Сунце-

Кхам" 

Вршац 
Драгица Калдараш, 

Кратке приче 
          40,000.00  

ромски и 

српски 
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26 
137-451-

1761/2018-01 

НИУ Македонски 

информативни и 

издавачки центар 

доо 

Панчево часопис Видело           80,000.00  македонски 

27 
137-451-

1253/2018-04 

Новинско 

издавачка установа 

Хрватска ријеч 

Суботица Часопис Нова ријеч         140,000.00  хрватски 

28 
137-451-

1276/2018-01 

НИУ Хрватска 

ријеч 
Суботица 

Ведран Хорвацки, 

Слика из бескраја 
          60,000.00  хрватски 

29 
137-451-

1418/2018-01 

Хрватско културно 

умјетничко 

просвјетно 

друштво Станислав 

Препрек 

Нови Сад 
група аутора, 

Препрекова јесен 2018. 
          20,000.00  хрватски 

30 
137-451-

501/2018-04 

Католичко 

друштво "Иван 

Антуновић" 

Суботица 

Католички 

календар/годишњак 

Суботичка Даница 

          20,000.00  хрватски 

31 
137-451-

176/2018-04 

Фестивал 

хрватских 

духовних пјесама 

ХосанаФест 

Суботица часопис Бунарић           20,000.00  хрватски 

32 
137-451-

1498/2018-01 

Удруга 

буњевачких Хрвата 

Дужијанца 

Суботица 
Часопис - Ревија 

Дужијанца 
          20,000.00  хрватски 

33 
137-451-

1623/2018-01 

Матица хрватска 

Суботица 
Суботица 

Милован Миковић, 

Nocturno 
          20,000.00  хрватски 

34 
137-451-

1512/2018-01 

НИУ Буњевачки 

информативни 

центар 

Суботица 

Др Сузана Кујунџић 

Остојић и група аутора, 

Тандрчак и његово 

благо 10 

          50,000.00  буњевачки 
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35 
137-451-

1582/2018-01 
Буњевачка матица Суботица 

Мирјана Лончаревић, 

Буњевачка липа рич 
          80,000.00  буњевачки 

УКУПНО 2.100.000,00 

 

Пренос средстава се врши на основу времена реализације пројекта. 

 

3. Област издавачке делатности на језицима националних заједница – националних мањина суфинансира се у 

укупном износу од 2.100.000,00 динара (двамилионастохиљададинара и 00/100), распоређених по следећим 

економским класификацијама 

 

економска класификација износ новчаних средстава 

4541 - Текуће субвенције приватним предузећима 250,000,00 динара 

4819 – дотације осталим непрофитним институцијама 1.200.000,00 динара 

4511 -  Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 
650.000,00 динара 

 

Расподела средстава по пројектима следи након давања мишљења од стране националних савета и након заседања 

комисије. 

 

Издаваштво на језицима националних заједница – националних мањина 

 

Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је на основу Одлуке Комисије 

формиране за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних 

мањина – националних заједница у АП Војводини у 2018. години донео Решење о расподели средстава 30. априла 

2018. године.  

 

По том Решењу, у укупном износу од 2.100.000,00 за приватна предузећа је расподељено 250.000,00 динара, за 

невладине организације 1.200.000,00 динара и јавним нефинансијским предузећима и организацијама 650.000,00 

динара. 

 

Расподела средстава је у наставку. 

 

Економска класификација 4511 -  Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 

 

р.бр. издавач место аутор, наслов одобрени 

износ 

Нац. заједница 

1 НИУ Либертатеа Панчево часопис Лумина           60,000.00  румунски 

2 НИУ Либертатеа Панчево Мариоара Стојановић, Кућа 

од песка 

          70,000.00  румунски 
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3 НИУ Либертатеа Панчево др Бриндуша Жујка, Поглед 

на детињство 

          70,000.00  румунски 

4 Новинско издавачка 

установа Руске слово 

Нови Сад Јоаким Чапко, Трн испод 

нокта 

          40,000.00  русински 

5 Новинско издавачка 

установа Руске слово 

Нови Сад Меланија Римар, Пут у свет           40,000.00  русински 

6 Новинско издавачка 

установа Руске слово 

Нови Сад Михал Рамач, Дуга изнад 

Дунава 

          40,000.00  русински 

7 Новинско издавачка 

установа Руске слово 

Нови Сад Ахнета Бучко Папхархаји, 

Тамо где сунце излази 

          40,000.00  русински 

8 Новинско издавачка 

установа Руске слово 

Нови Сад Часопис Шветлосц           40,000.00  русински 

9 Новинско издавачка 

установа Хрватска 

ријеч 

Суботица Часопис Нова ријеч         140,000.00  хрватски 

10 НИУ Хрватска ријеч Суботица Ведран Хорвацки, Слика из 

бескраја 

          60,000.00  хрватски 

11 НИУ Буњевачки 

информативни центар 

Суботица Др Сузана Кујунџић 

Остојић и група аутора, 

Тандрчак и његово благо 10 

          50,000.00  буњевачки 

 

Економска класификација 4541 - Текуће субвенције приватним предузећима 

р. бр. издавач место аутор, наслов одобрени 

износ 

језик 

1 Словачки 

издавачки центар 

доо 

Бачки 

Петровац 

часопис Ровина           70,000.00  словачки 

2 Словачки 

издавачки центар 

доо 

Бачки 

Петровац 

Михал Ђуга, Небеске охне           80,000.00  словачки 

3 IP RROMANE 

PUSTIKA-

ROMSKE KNJIGE 

DOO 

Суботица Алија Краснићи, Најлепше 

бајке света 2 Антологија 

        100,000.00  ромски и српски 

4 НИУ Македонски 

информативни и 

издавачки центар 

доо 

Панчево часопис Видело           80,000.00  македонски 

 

 

Економска класификација 4819 – дотације осталим непрофитним институцијама 
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р. бр. издавач место аутор, наслов одобрени 

износ 

језик 

1 Културно-просветна 

заједница општине 

Сечањ 

Сечањ часопис Огледало-Оглинда 40,000.00  српски, 

румунски, 

мађарски 

2 Удружење грађана 

"Банатик арт" 

Вршац др Еуђен Чинч, Банатске 

музичке хронике 

25,000.00  румунски 

3 Фондација Протопоп 

Триан Опреа 

Вршац Tempul roman 25,000.00  румунски 

4 Удржење грађана 

ЕКОЛОГИЈА НАУКА 

УМЕТНОСТ - Е.Н.У. 

Нови Сад Силард Антал, Поруке са 

зидова 

160,000.00  мађарски 

5 Књиге Елетјел Суботица Боја Паћи Шаролта, 

Народне бајке из Мола 

80,000.00  мађарски 

6 Књиге Елетјел Суботица др Уташи Чила, Kulturalis 

Kontexusok 

80,000.00  мађарски 

7 Савез слепих Војводине Нови Сад Часопис - Звучни часопис за 

слепе и слабовиде - 

Visszhang 

80,000.00  мађарски 

8 Удружење Зетна Сента Калман Фехер, Чокански 

бревијар 

70,000.00  мађарски  

9 Друштво за русински 

језик, књижевност и 

културу 

Нови Сад зборник радова "Studia 

Ruthenica" 

70,000.00  русински 

10 Матица словачка у 

Србији 

Бачки 

Петровац 

Зорослв Спевак Јесенски, 

Добри играчи немају увек 

рачунар 

          50,000.00  словачки 

11 Центар културног 

развоја Врбас 

Врбас Момчило Бакрач, Свици и 

макулатура 

          85,000.00  црногорски 

12 Немачко удружење 

Maria Theresiopolis 

Суботица Часопис Guck mal           85,000.00  немачки, 

српски, 

мађарски 

13 Пхралипе Нови Сад Нови Сад Маја Јовановић, Дечја 

песмарица V 

          50,000.00  ромски и српски 

14 Културно просветно 

друштво Рома "Сунце-

Кхам" 

Вршац Драгица Калдараш, Кратке 

приче 

          40,000.00  ромски и српски 

15 Хрватско културно 

умјетничко просвјетно 

друштво Станислав 

Препрек 

Нови Сад група аутора, Препрекова 

јесен 2018. 

          20,000.00  хрватски 

16 Католичко друштво 

"Иван Антуновић" 

Суботица Католички 

календар/годишњак 

Суботичка Даница 

          20,000.00  хрватски 
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У току је потписивање уговора и пренос средстава корисницима за које су средства опредељена.  

 

Активност се спроводи континуирано у току године, а реализују се до 31. децембра 2018. године.  

 

Суфинансирање текућих расхода и издатака установа културе и других субјеката у култури регистраних у АП 

Војводини које свoјим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана у 

АП Војводини у 2018. години.  

 

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 („Сл. 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): 

 

 Расподела средстава по корисницима у 2018. години (установе културе и други  субјекти културе 

националних мањина – националних заједница) ће бити  утврђена одлуком покрајинског секретара, у оквиру 

одобреног буџетског оквира  за ову намену. 

Активност се спроводи континуирано у току године, а реализују се до 31. децембра 2018. године.  

 

ЗАВОДИ ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА, СЛОВАКА, РУМУНА, РУСИНА И ХРВАТА 

 

Финансирање Завода у 2018. години 

 

Реализовање пројеката научних, стручних, развојних и примењених истраживања у области културе, уметности и 

науке, као и организовањем културно – уметничких програма, заводи су дали значајан допринос неговању и очувању 

националног идентитета и културе припадника различитих нација које живе у Војводини, а, истовремено, допринели 

богаћењу и развијању мултикултуралности у Војводини, као и доступности богатства тих култура свим грађанима. 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у 2018. години 

скллопио 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 2018. године, у укупном износу од 

51.000.000,00 динара а у складу са  Програмом рада и Финансијским планом Завода. 

 

Финансирање Завода у 2018. 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 

17 Фестивал хрватских 

духовних пјесама 

ХосанаФест 

Суботица часопис Бунарић           20,000.00  хрватски 

18 Удруга буњевачких 

Хрвата Дужијанца 

Суботица Часопис - Ревија Дужијанца           20,000.00  хрватски 

19 Матица хрватска 

Суботица 

Суботица Милован Миковић, 

Nocturno 

          20,000.00  хрватски 

20 Буњевачка матица Суботица Мирјана Лончаревић, 

Буњевачка липа рич 

          80,000.00  буњевачки 
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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 

 

Након усвојених Програма рада и Финансијских планова Завода за културу Активност се спроводи а исплата 

средстава корисницима ће се вршити у складу са ликвидним могућностима Буџета Аутономне покрајине Војводине. 

Програмске активности се спроводе у складу са Програмом рада, а исплата средстава се спроводи у складу са 

ликвидним могућностима буџета АП Војводине.   

 

Издавачки завод „Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet у Новом Саду 

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 буџетu Аутономне Покрајине Војводине за 2018. 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 „Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet за 2018. годину планирани су приходи 

из буџета у износу од 17.278.647,46 динара. Планом и програмом рада Завода предвиђено је објаљивање  укупно 31 

наслова нових књига – 18 из области белетристике (романи, песме, приповетке итд.) и 13 из области науке 

(филозофија, теорија књижевности, етнографија итд.) као и два наслова часописа. 

 

Активност се спроводи континуирано, а исплата средстава се врши у складу са уговором, динамиком реализације 

активности и ликвидним могућностима Буџета Аутономне покрајине Војводине.  

 

Општина Бач сваке године расписује конкурсе за суфинансирање програма/ пројеката организација цивилног 

друштва/удружења грађана и средства по овом конкурсу распоређује уважавајући заступљеност националних 

мањина у пројектима. Општина Бач сваке године опредељује средства за манифестацију Дани Бача - Дани европске 

баштине на којој се могу представити сва културно уметничка друштва међу којима су и она националних мањина 

(хрватска, словачка, ромско, румунско) која су активна на територији општине. Такође, општина Бач сваке године 

опредељује средства за традиционалну манифестацију „Златни кључ“- музичко такмичење на словачком језику.  

 

Општина Бачка Паланка наводи да на основу Јавног позива за суфинансирање пројеката удружења грађана у области 

културе објављеног 17.03.2018. години, СКУД „Пивнице“ је добило средства за пројекат „Неговање културних 

традиција словачке националне мањине и учешће ФА „В Пивњицком поли“ и ДГА „Ратослећ“ на смотрама, 

фестивалима, манифестацијама и гостовањима са програмима у земљи и иностранству у 2018. години“, у висини од 

200.000,00 динара. Аматерско позориште „Јамко Чеман“ из Пивница је за пројекат „24. фестивал драмских 

инсценација домаћих аутора – ДИДА 2018 Пивнице“ добило 120.000,00 динара. 

 

Општинско веће општине Бела Црква донело је Одлуку о расподели средстава по расписаном Конкурс за 

финансирање програма и пројеката удружења грађана и социо-хуманитарних удружења грађана из буџета општине 

Бела Црква за 2018. годину. Средства у износу од 2.700.000,00 динара за удружења грађана и 950.000,00 динара за 

социо-хуманитарних удружења грађана распоређена су за реализацију 33 пројекта. 

 

Општинa Беочин наводи да су расподељена средства по расписаним конкурсима:         

- за доделу средстава из буџета општине Беочин за 2018. годину 

1. за редовне активности и програме удружења на територији општине Беочин 

 - Словачко удружење жена „Вредне пчелице“  Луг – учешће на  манифестацијама –  20.000,00 динара   

2. за активности цркава и верских заједница 

 - Словачка евангелситичпка црквена општина Луг – реновирање помоћног  објекта – 80.000,00 динара 

 - Римокатоличка црква Св. Барбара Беочин – фасада, претрес крова –  100.000,00  динара; 

 - Меџлис Исламске заједнице – грађевински радови на храму – 80.000,00  динара; 



  

273 

 

3.  за програме и пројекте  из области културе, образовања и уметности који су од значаја за  општину Беочин 

 - КУД Младост Луг – трошкови манифестација – 70.000,00 динара. 

 

Општина Ириг наводи да је спроведен Конкурс за пријаву пројеката у области културе који се финансирају и 

суфинансирају из буџета општине Ириг у 2018. години за рад културно уметничких друштава.  Из буџета Општине 

Ириг расподељена су средства у износу од 2.500.000,00 динара за финансирање и суфинансирање програма и 

пројеката у области културе, за рад културно уметничких друштава са територије општине Ириг. Одлука о 

расподели средстава објављена је на сајту општине Ириг                                                (http://www.irig.rs/vesti/oglasi). 

Поред осталих КУД-ова, додељено је и 220.000,00 динара мађарском културно уметничком друштву „Петефи 

Шандор“ из Шатринаца. 

 

Општина Ковин расписала је јавни конкурс за учешће у финансирању и суфинансирању програма и пројеката у 

области културно-уметничког стваралаштва на територији општине Ковин за 2018. годину. На основу спроведеног 

поступка за расподелу средстава из буџета општине Ковин за програме и пројекте средства су између осталих 

расподељена следећим културно-уметничким друштвима: 

- КУД „Петефи Шандор“ из Скореновца - 180.000,00 динара 

- КУД „Салмасал“ из Скореновца - 90.000,00 динара 

- Културно- Просветно друштво „Ромаји Јаг“ из Баваништа 50.000,00 динара 

 

Општина Ковин расписала је јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма рада и пројеката удружења 

за 2018. годину. На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета општине Ковин за програме и 

пројекте средства су између осталих расподељена следећим удружењима: 

- Удружење Рома општине Ковин „Ашунен ромале“ из Ковина - 50.000,00 дин 

- Удружење „Чешка беседа“ из Гаја - 130.000,00 динара 

- Удружење Словенаца  Јужног Баната „Логарска долина“ из Панчева 30.000,00 д 

- Удружење „Културни дом Румуна Лумина Ковин“ из Ковина - 20.000,00 дин 

 

Градска управа Кикинда је на редовном конкурсу расписаном у 2018. години определила средства у априлу месецу 

УГ „Девлески урма“ у износу од 40.000,00 динара. Назив пројекта је „Пролеће Рома 2018.“. Такође, ромском 

удружењу грађана „Ки рота“ oпредељено је 40.000,00 динара. Пројекат носи назив „Прослава дана Рома“.  

 

Општина Кучево наводи да је у другом кварталу 2018. године органозована смотра изворног народног стваралаштва 

„Хомољски мотиви“ као смотра изворног дечјег стваралаштва, где су равноправно учествовале влашка и ромска 

националона мањина. У оквиру манифестације организована је ликовна колонија, МЗ општине Кучево представиле 

су се „сеоским двориштима“,  демонстрирано је испирање злата на реци Пек, изложба хомољског сира и меда, 

старих заната и традицоналних јела овог краја.   

 

Општина Бујановац наводи да у овој години још није завршена расподела средстава намењена удружењима, а Радио 

"Бујановац" је аплицирао код других субјеката на расписаним конкурсима за суфинансирање пројеката у култури. 

 

Из буџета општине Врбас за 2018. годину, финансиране су манифестације које су наведене у прошлом извештајном 

периоду, а које презентују, негују и афирмишу културу и обичаје националних мањина које живе на територији 

општине Врбас. Поред тога одржано је: 

- 25. 4.2018. године - Вече руског стихопева у Врбасу;   

- 27.5. 2018. године - Фестивал поезије младих; 

- 28.5.2018. године - Мађарско КУД „Сирмаи Карољ“ организовао радионицу чланица Савеза љубитеља радова 

Војводине; 

- 2.6.2018 - у КПД „Карпати“ одржана осма Смотра хорова, традиционална манифестација од посебног значаја за 

русинску националну заједницу; 

- 16.6.2018. године -  деца из Врбаса су учествовала на музичком фестивалу „Србија у ритму Европе“, концепција се 

заснива на сарадњи између општина које су део манифестације и амбасада европских земаља. Претходних година у 

Врбасу су биле земље пријатељи Турска, Финска, Босна и Херцеговина, а ове године Аустрија. 

http://www.irig.rs/vesti/oglasi
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Народна библиотека „Детко Петров“ је установа културе која у Димитровграду постоји и ради пуних 120 година. 

Основна делатност је библиотечко информациона, али поред очувања и промоције писане речи, у свом делокругу 

рада библиотека се бави и очувањем кутурног наслеђа организовањем културних садржаја, промоцијом аутора који 

пишу на бугарском и српском језику. Органиозовањем програма путем којих се промовишу садржаји на српском и 

бугарском језику доприносимо очувању идентитета мањине. Поред тога библиотека већ 25 година има издавачку 

делатност у оквиру које је до сада изашло 75 наслова од којих 80% на језику мањине, а аутори су углавном 

припадници мањине којима је пружена шанса да представе своје стваралаштво. Захваљујући помоћи Министарства 

културе Републике Србије организују се бројни културни садржаји и набавља опрема неопходна за рад, а учешћем 

на конкурсима које расписује Министарство спољних послова Републике Бугарске, Амбасаде Републике Бугарске у 

Београду и Генералном конзулату Републике Бугарске у Нишу библиотека у у протекле четири године добила још 

једну просторију од 65м2 за смештај књига на језику мањине и на страним језицима, а касније и средства за 

изградњу летње сцене и амфитеатра капацитета 300 места у дворишту библиотеке. Библиотека има укупно 7 

радника, са положеним стручним испитом у складу са Законом о библиотечко-информационој делатности и Законом 

о културу Републике Србије и у потпуности испуњава стандарде и прописе савременог пословања и рада. 

Центар за културу у Димитровграду је установа културе чији је оснивач локална самоуправа. На предлог 

Националног савета бугарске националне мањине проглашена је за установу од посебног значаја за бугарску 

националну мањину, јер чува и унапређује културу и традицију бугарског и српског народа. Активности које има 

установа подржане су од стране буџета локалне самоуправе кроз финансирање сталних расхода и финасирање 

пројеката који имају за циљ промоцију бугарске културе и сарадњу бугарског и српског народа. 

Пројекти које финасира локална самоуправа у 2018. години су: 

 1. Међународни позоришни фестивал „Балкан театар фест 2018“ подржан са 400.000,00 динара 

 2. Фолклорни фестивал „Нишавски хоровод“ подржан са 200.000,00 динара 

 3. Међународна ликовна колонија „Погановски манастир 2018“, подржана са 200.000,00 динара 

Установа је аплицирала и на  Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области савременог 

стваралаштва, Министарства културе Републике Србије у  областима културних делатности националних мањина, 

сценске уметности и изворно нараодно и аматерско стваралаштво. Одобрени су за суфинасирање следећи пројекти: 

 1. Обележавање 70 година постојања и рада Културно-уметничког друштва „Цариброд“, суфинасиран са 

 250.000,00 

 2. Стотридесет година позоришта „Христо Ботев“ Димитровград,  суфинасиран са 200.000,00 динара 

 3. Балкан театар фест 2018. суфинасиран са 160.000,00 динара 

  

Градоначелник града Панчева je расписao 08.03.2018. године Конкурс за суфинансирање програма и пројеката од 

јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2018.години. Циљ 

конкурса је оснаживање и развој цивилног друштва града Панчева – унапређење услова за обављање делатности 

удружења грађана града Панчева и пружање подршке њиховим програмима и пројектима од јавног интереса, у 

областима здравства и социјалне политике, културе, информисања, бриге о деци и младима, образовања, екологије, 

туризма, вера и другим областима, у складу са усвојеним развојним документима града Панчева. На овом конкурску 

до сада су подржани пројекти у укупном износу од 1.840.000,00 динара, од тога Удружење Словенаца Јужног Баната 

„Логорска долина“ Панчево са пројектом Гастрономски догађај „Наши словеначки специјалитети“ су подржани са 

70.000,00 динара. 

Градоначелник града Панчева је 14.05.2018.године. расписао Конкурс за суфинансирање пројеката аматерског 

стваралаштва у култури за 2018. годину. Конкурс је намењен за пројекте који се тичу аматерског стваралаштва у 

областима књижевности, музике, ликовне уметности, филмске и позоришне уметности, уметничке игре као и 

осталих извођења културних програма и културних садржаја. Процедура одабира је у току. 

Општина Медвеђа наводи да у овој години још није завршена расподела средстава намењена удружењима, а Радио 

''Медвеђа'' је аплицирала код других субјеката на на расписаним конкурсима за суфинансирање пројеката у култури. 

Општина Неготин наводи да на конкурсу за расподелу средстава за пројекте невладиних организација, удружења и 

друштава, удружење „Гергина“ влашке националне мањине остварује средства за Пројекат - Фестивал“ Гергина“, 

фестивал влашке музике, континуирано, већ девет година. У 2018. години, општина је одвојила 250.000,00 динара.   
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Град Нови Пазар наводи да се активности спроводе у складу са законским регулативама. Град Нови Пазар је 

расписао Конкурс за финансирање НВО у овом кварталу, тако да се на Конкурс пријавио и велики број удружења 

грађана која се баве људских права. Резултати Конкурса још нису објављени. 

Градоначелник Града Новог Сада је након спроведеног Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката 

у култури из области савременог стваралаштва у 2018. години, донео Решење о додели средстава за суфинансирање 

пројеката у култури из области савременог стваралаштва у 2018. години којим се између осталог финансирају и 

суфинансирају пројекти од значаја за културу из области савременог стваралаштва националних мањина: 

 - Завод за културу војвођанских Русина, Нови Сад, за пројекат Виртуелни  мостови Михајла Љикара, са 

 100.000,00 динара, 

 - Удружење „НУР-СВЕТЛОСТ“ Нови Сад, за пројекат Улица отвореног срца – Бајрамска софра, са 

 600.000,00 динара, 

 - Удружење „НУР-СВЕТЛОСТ“ Нови Сад, за пројекат „ Дани исламске  уметности и културе“, са 

 120.000,00 динара, 

 -  Удружење грађана „ Пхралипе“, Нови Сад, за пројекат Културне свечаности младих Рома, 50.000,00 

 динара, 

 -  Мађарски културни центар „Petefi Sandor“ Нови Сад, за пројекат „Неговање матерњег језика“, са 

 1.000.000,00 динара, 

 -  Мађарски културни центар „Petefi Sandor“ Нови Сад, за пројекат Летњи камп, са 500.000,00 динара, 

 -  Хрватско културно – просветном друштву „Јелачић“ Петроварадин, за пројекат, Прослава 15. годишњице 

 Друштва, са 425.000,00 динара, 

 -  Друштво Словенаца „ Кредарица“ Нови сад, 6. дани словеначке културе 2018, са 200.000,00 динара, 

 - Удружењу Русински културни центар, Нови Сад, за пројекат, 17. дечији  фестивал Русина „ ВЕСЕЛИНКА“, 

 са 300.000,00 динара, 

 -  Хрватском културно уметничком просветном друштву „Станислав Препрек“ Нови Сад, за пројекат, 

 манифестација „ Пепрекова јесен“, са 75.000,00 динара, 

 -  Хрватском културно уметничком просветном друштву „ Станислав Препрек“ Нови Сад, за пројекат, 

 манифестација „ Пепреково пролеће“, са 75.000,00 динара. 

 

Градоначелник Града Новог Сада је након спроведеног Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката 

у култури који представљају значајна остварења у области нематеријалног културног наслеђа за 2018. годину, донео 

Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката у култури у области нематеријалног културног наслеђа за 

2018. годину. Од 78 носиоца пројеката финансирани и суфинансирани су и носиоци пројеката  који представљају 

значајна остварења у области нематеријалног културног наслеђа нациналних мањина и то: 

 - Мађарско културно – уметничко друштво „ Фехер Ференц“ Руменка, за  пројекат „Очување и неговање 

 народних обичаја“, са 100.000,00 динара, 

 - Мађарско културно – уметничко друштво „ Фехер Ференц“ Руменка, за  пројекат „Рад дечијег и мешовитог 

 хора“, са 200.000,00 динара, 

 -  Удружење грађана македонске националне мањине „ Кирил и Методиј“, Нови  Сад, за пројекат „12. 

 манифестација „ Дани македонске културе у Новом Саду, са  135.000,00 динара, 

 - Друштво Словенаца „ Кредарица“ Нови сад, за пројекат „ Прошлост за  будућност“, са 300.000,00 динара, 

 - Удружење „ Ромкиње за Ромкиње“ Нови Сад, за пројекат „ Шукар Ромњи“, са 100.000,00 динара. 

 - Културно уметничко друштво „ Петефи Шандор“, Каћ, за пројекат Чардаш фешта, са 200.000,00 динара, 

 - Културно уметничко друштво „ Петефи Шандор“, Каћ, за пројекат „ Дани мађарске културе“, са 300.000,00 

 динара, 

 - Русински културни центар, Нови Сад, са пројектом Сусрети – РКЦ 2018, са 100.000,00 динара, 

 - Удружење грађана „Буњевачки културни центар – Нови Сад, Нови Сад, са пројектом „ Дани буњевачке 

 културе у Новом Саду“, са 100.000,00 динара, 
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 - Словачки културни центар „Павел Јозеф Шафарик“ Нови Сад, са пројектом „Живот новосадских словака 

 кроз игру и песму“, са 150.000,00 динара, 

 - Културно уметничко друштво „Петефи Шандор“, Будисава, са пројектом  12.Шулистар 2018, са 500.000,00 

 динара, 

 - Културно уметничко друштво „Петефи Шандор“, Будисава, са пројектом 18. Обележавање дана оснивања 

 села Будисава 2018, са 350.000,00 динара, 

 - Културно уметничко друштво „ Петефи Шандор“, Будисава, са пројектом „9. Наши обичаји 2018“, са 

 500.000,00 динара. 

 

Општина Пландиште наводи да се активности наведене у претходном периоду континуирано спроводе.  

 

Општина Сечањ наводи да су аматерска културно уметничка друштва која негују традицију румунске и мађарске 

националне мањине добила средства из овог Конкурса.  

 

Општина Шид наводи да је Одлуком број: 401-23/III-2018 од 20.04.2018. године о расподели средстава из буџета 

Општине Шид за програме и пројекте из области културе који су од значаја за општину Шид, одобрена су средства : 

- Матица Русинска      100.000,00 

- КПД“Ђура Киш“ Шид      250.000,00 

- „Хрватско културно друштво Шид“                          150.000,00 

- КУД Бранко Радичевић“Ердевик                             445.000,00 

- Завичајни клуб општине Шид          58.000.00 

- СКУД „Милан Рацћислав Шћефаник Бингула                 100.000,00 

- КПД“Иван Котљаревски“ Бикић До       200.000,00 

- КУД „Филип Вишњић“ Вишњићево       400.000,00 

- КПД „Драгутин Драген Колесар“ Бачинци           50.000.00 

- СКУД“Једнота“ Шид      500.000.00 

- КУД“Младост!2016 Бачинци      300.000,00 

- Удружење ликовних стваралаца Шид           50.000,00 

- СКПД Ердевик      200.000,00 

- Удружење српско-руског пријатељства           50.000,00 

- КУД“Филип Вишњић“ Моровић               5.000.00 

- КК“Благоје Јастребић“ Вашица                    100.000,00 

- Књижевни клуб „Мост“ Моровић        100.000,00 

- „ШИДАРТ“ Шид –ЕУФОНИЈА                     300.000,00 

- „ШИДАРТ“Шид- штампање         150.000,00 

Укупно:                    3.558.000,00 

 

Из буџета општине Шид додељена су средства за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују 

на територији општине Шид у 2018. године, између осталих и 

- Гркокатоличка парохија Преображења Господњег Шид                          120.000,00 

- Словачка евангелистичка црквена општина Шид        80.000,00 

- Словачка евангелистичка црквена општина Ердевик                   80.000,00 

- Словачка евангелистичка црквена општина Вишњићево       60.000,00  

- Словачка евангелистичка црквена општина Бингула                    50.000,00 

- Гркокатоличка парохија Светог Арх., Михајла Беркасово            50.000,00 

- Гркокатоличка парохија Светог Луке Бачинци                   50.000,00 

- Баптистичка црква Ердевик      20.000,00 

Укупно:                  510.000,00 

 

 

Општина Србобран наводи да је у току Конкурс за доделу средстава удружењима из области културе и уметности за 

II квартал 2018. године. 

 

Град Сомбор наводи примере добре праксе: 

- 03.04.2018. године - ускршња трибина између два ускрса  коју су организовали мађарска касина, удружење 

„Герхард“ и „Буњевачко коло“ Сомбор; 
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- 12.05.2018. године - Дани културе немачке заједнице; 

- 19.05. 2018. године  - гостовање  СКУД  „Иван Горан Ковачић“ из Загреба  код ХКУД“ Владимир Назор“ Сомбор; 

- 01.06.2018. године - одржани дани културе и традиције Буњеваца. 

 

 

Дана 24.04.2018. године Градоначелник Града Суботице је донео Решење о додели средстава за финансирање или 

суфинансирање пројеката у култури. У складу са чланом 76.  став 5. Закона о култури («Службени гласник РС», бр. 

72/09, 13/16  и 30/16-исправка) и члана 18. став 1. тачка 10) Закона о националним саветима националних мањина 

(«Службени гласник РС», бр. 72/09, 20/14 - Уставни суд и 55/14) националним саветима националних мањина био је 

упућен  допис да доставе предлоге за расподелу средстава по конкурсу из културе. Конкурс је расписан за пројекте у 

култури који се односе на очување, унапређење и развој културе и уметности и савременог уметничког стваралаштва 

од значаја за Град Суботицу. Удружења националних мањина из области културе којима су додељена средства по 

Конкурсу: 

-  удружењима мађарске националне мањине додељен је износ од 9.715.000,00 динара 

-  удружењима хрватске националне мањине додељен је износ од 2.960.000,00 динара 

- удружењима буњевачке националне мањине додељен је износ од 2.515.000,00 динара 

- удружењима ромске националне мањине додељен је износ од 110.000,00 динара 

- удружењима немачке националне мањине додељен је износ од 115.000,00 динара 

- удружењима италијанске националне мањине додељен је износ од 90.000,00 динара 

-  удружењима русинске националне мањине додељен је износ од 60.000,00 динара 

- удружењима црногорске националне мањине додељен је износ од 210.000,00 динара 

- удружењима јеврејске националне мањине додељен је износ од 300.000,00 динара 

- удружењима грчке националне мањине додељен је износ од 190.000,00  динара 

-  удружењима бошњачке националне мањине додељен је износ од 70.000,00 динара 

-  удружењима македонске националне мањине додељен је износ од 40.000,00 динара 

За суфинансирање текућих расхода и издатака, средства су добила следећа удружења: 

- Буњевачко коло Хрватска удруга 1.000.000 динара. 

- Непкер, мађарско удружење 1.000.000 динара, 

- Буњевачка матица 550.000 и 

- Центар за културу Буњеваца 550.000 динара. 

 

 

Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Сента, на основу члана 41. став 2. 

Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“ бр. 36/2006), члана 3. става 1.  тачка 7. Одлуке о 

Општинској управи општине Сента (''Службени лист општине Сента'', број 26/2016 и 7/2017) и члана 3. став 1. 

Одлуке о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама („Службени  лист општине Сента“ бр. 

14/2011) расписaло конкурс за доделу буџетских средстава црквама и верским заједницама које делују на територији 

општине Сента за 2018. годину. 

Конкурс је објављен на Огласној табли Општине Сента, а обавештење  о  расписаном конкурсу у средствима јавног 

информисања на језицима у службеној употреби у општини Сента, и то 13. фебруара 2018. године у дневном листу 

”Дневник” на српском језику и 14. фебруара 2018. године у дневном листу „Magyar Szó” на мађарском језику. 

 

Поводом конкурса стигле су  пријаве 5 субјеката. Председник општине Сента, утврдио је да су пријаве свих 

субјеката основане, с тим да због ограничености буџетских средстава, свим субјектима додељује средства у мањем 

обиму од траженог и дана 23. априла 2018. године,  донео Решење  како следи: 

 

У  2018. години Општина Сента црквама и верским заједницама које делују на територији општине Сента додељује 

буџетска средстава за градитељску делатност односно за намене из поглавља III Конкурса за доделу буџетских 

средстава црквама и верским заједницама које делују на територији општине Сента за 2018. годину број 401-9/2018-

IV/01 од 9. фебруара 2018. године, и то од редног броја 1, закључно са редним бројем  3:  

 

Ред. 

бр. 

Назив цркве или верске заједнице Намена одобрених средстава Износ новчаних 

средстава који 
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се одобравају 

1.  Римокатоличка  жупа „Свети Антун” 

Сента 

Наставак замене прозора на цркви 

 
154.800,00  

2. Римокатоличка  жупа „Просвећено 

срце Исусово”  Сента 

Замена врата и прозора на учионици за 

верску наставу 

 

82.000,00 

3. Римокатоличка  жупа „Краљица 

Свете Крунице”Торњош 

Замена врата и прозора на територији 

жупе 

 

762.000,00 

  УКУПНО: 998.800,00 

 

 

У  2018. години Општина Сента црквама и верским заједницама које делују на територији општине Сента додељује  

буџетска средстава за остале намене из поглавља IV Конкурса за доделу буџетских средстава црквама и верским 

заједницама које делују на територији општине Сента за 2018. годину број 401-9/2018-IV/01 од 9. фебруара 2018. 

године, и то  од редног броја 1, закључно са редним бројем  2:  

 

Ред. 

бр. 

Назив цркве или верске заједнице Намена одобрених средстава Износ 

новчаних 

средстава који 

се одобравају 

1.  Римокатоличка  жупа „Пресвећено 

срце Исусово”  Сента 

Организовање верских догађаја 

(ходочашће, музичке приредбе) 

  

160.000,00 

2. Српска православна црквена општина 

у Сенти 

Видовдански дани 2018 у Сенти   

160.000,00 

  УКУПНО:  320.000,00 

 

Са горе наведеним учесницима конкурса Општина Сента је закључила уговоре о  додели буџетских средстава 

црквама и верским заједницама. 

 

2018/3 

 

Покрајински секретријат за културу, јавно информисање и односе с верским 

заједницама је у периоду 15. 07. 2018. – 13.08.2018. године расписао други Конкурс за 

финансирање – суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност 

националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2018. години.  

 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 

заједницама ће суфинансирати програме и пројекте од значаја за културу и уметност 

националних заједница – националних мањина у 2018. години у областима заштите 

нематеријалног културног наслеђа, савременог уметничког стваралаштва и издавачке 

делатности у укупном износу од 8.500.000,00 динара (словима: 

осаммилионапетстохиљададинара и 00/100). 

 

Секретаријат је проследио конкурсне пријаве националним саветима националних 

мањина на мишљење. Национални савети ће своје предлоге доставити до 26.09.2018. 

године, а након тога ће заседати Конкурсна комисија Секретаријата и донети одлуку о 

коначној расподели средстава.  

 

Суфинансирање текућих расхода и издатака установа културе и других субјеката у 

култури регистраних у АП Војводини које свoјим програмима превазилазе локални 

значај и трајније задовољавају културне потребе грађана у АП Војводини у 2018. 

години.  
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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: 

 

 Расподела средстава по корисницима у 2018. години утврђена је Решењем 

покрајинског секртара о утврђивању установа културе и других субјеката у култури 

који својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне 

потребе грађана у АП Војводини и расподели средстава за суфинансирање њихових 

текућих расхода и издатака у 2018. години, од 17. априла 2018. године и Решењем, од 

19. септембра 2018. године, а средствима Секретаријата се суфинансирају текући 

расходи и издаци  установа културе и других субјеката у култури, чији оснивач није АП 

Војводина, уколико испуњавају најмање три критеријума, односно уколико: имају статус 

установе од националног значаја; у својим фондовима и збиркама поседују грађу и друге 

предмете (музејски експонати, уметничко-историјска дела, архивска грађа, стара и ретка 

књига, кинотечки материјал и друго) који имају својство културног добра на основу Закона 

о културним добрима и по свом садржају и вредности представљају јединствене фондове и 

збирке у АП Војводини и Републици Србији; својом делатношћу превазилазе простор 

својих локалних самоуправа и трајније задовољавају културне потребе грађана у АП 

Војводини; имају седиште у неразвијеним и слабије развијеним локалним заједницама; 

својом основном програмском делатношћу представљају посебност, препознатљиву на 

културној мапи АП Војводине и Републике Србије; у значајној мери доприносе 

афирмацији културног наслеђа и уметничког стваралаштва народа и националних мањина 

– националних заједница у АП Војводини, обезбеђује очување њиховог културног 

идентитета и реализују пројекте којима се промовише мултикултуралност; својим 

програмским садржајима и резултатима рада евидентно примењују савремене принципе, 

моделе и стандарде рада и тиме у значајној мери унапређују промоцију културног и 

уметничког стваралаштва, заштиту културног наслеђа и очување нематеријалног наслеђа 

српског народа и националних мањина – националних заједница у АП Војводини, и својим 

програмима квалитетно и у већој мери доприносе промоцији културе и уметности АП 

Војводине у земљи и иностранству и имају успостављену сарадњу и успешно реализоване 

пројекте са сродним установама у земљи и иностранству. 

Пренос средстава корисницима врши се на основу писаног уговора о 

суфинансирању текућих расхода и издатака, потипсаног са сваким Корисником 

појединачно, издавањем посебних решења, усклађених са ликвидним могућности 

буџета АП Војводине.  

 Буџет за 2018. годину изнoси 2.700.000,00 динара:  

 

 

по класификацији корисника: 

2.000.000,00 4631 – Текући трансфери другим нивоима власти 

   700.000,00 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама 
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Корисник 
национална 

заједница 

одобрен 

износ 

средстава 

Галерија наивне уметности Словака, Ковачица Словаци 250.000,00 

Установа за културну делатност Дома културе „Доина“ 

– Галерија наивне уметности Румуна, Уздин 

 

Румуни 

200.000,00 

Музеј војвођанских Словака, Бачки Петровац Словаци 350.000,00 

Центар за културу Буњеваца, Суботица Буњевци 700.000,00 

укупно  1.500.000,00 

 

Структура расподеле по националним мањинама – националним заједницама 

(рекапитулација): 

 

- Словаци  – 600.000,00 динара 

- Румуни   – 200.000,00 динара 

- Буњевци – 700.000,00 динара  

Активност се спроводи континуирано у току године, а реализују се до 31. децембра 

2018. године.  

 

ЗАВОДИ ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА, СЛОВАКА, РУМУНА, 

РУСИНА И ХРВАТА 

 

Финансирање Завода у 2018. години 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 

заједницама је у 2018. години скллопио 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 2018. године, у укупном износу од 

51.000.000,00 динара а у складу са  Програмом рада и Финансијским планом Завода. 

 

Финансирање Завода у 2018. 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 
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Након усвојених Програма рада и Финансијских планова Завода за културу, активност 

се спроводи, а исплата средстава корисницима ће се вршити у складу са ликвидним 

могућностима Буџета Аутономне покрајине Војводине. Програмске активности се 

спроводе у складу са Програмом рада, а исплата средстава се спроводи у складу са 

ликвидним могућностима буџета АП Војводине.   

 

Издавачки завод „Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet у Новом Саду 

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 2018. 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 „Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet за 2018. 

годину планирани су приходи из буџета у износу од 17.278.647,46 динара. Планом и 

програмом рада Издавачког завода Форум предвиђено је објављивање укупно 31 

наслова нових књига – 18 из области белетристике (романи, песме, приповетке итд.) и 

13 из области науке (филозофија, теорија књижевности, етнографија итд.) као и два 

наслова часописа.  

 

Изменама и допунама финансијског плана Издавачког завода Форум планирани су 

приходи из буџета у износу од 18.206.064,91 динара. 

Изменама и допунама плана и програма рада Издавачког завода Форум предвиђено је 

објављивање укупно 30 наслова нових књига – 7 из области белетристике (романи, 

песме, приповетке итд.), 6 превода, два наслова из области ликовне уметности, 15 из 

области публицистике, критике, етнографије и историје. Поред тога, планиран су 4 

друга издања и 6 издања електронских књига, као и два наслова часописа. 

 

Активност се спроводи континуирано, а исплата средстава се врши у складу са 

уговором, динамиком реализације активности и ликвидним могућностима буџета 

Аутономне покрајине Војводине.  

 

Општина Бач сваке године опредељује средства за манифестацију Дани Бача који су 

ове године организовани 15. септембра 2018. године. Дани европске баштине на којој 

се могу представити сва културно-уметничка друштва међу којима су и она 

националних мањина (хрватска, словачка, ромско, румунско) која су активна на 

територији општине. 
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Општина Бачка Паланка наводи да је на основу Јавног позива за суфинансирање 

пројеката удружења грађана у области културе објављеног 26.07.2018. године, СКУД 

„Пивнице“ добило средства за пројекат „Неговање културних традиција словачке 

националне мањине и учешће ФА „В Пивњицком поли“ и ДГА „Ратолесћ“ на смотрама, 

фестивалима, манифестацијама и гостовањима са програмима у земљи и иностранству 

у 2018. години“, у висини од 30.000,00 динара, а за пројекат 53. Сусрет у пивничком 

пољу – Stretnutie v pivnickom poli – међународни фестивал певача солиста словачких 

изворних народних песама“ такође 30.000,00 динара. Аматерско позориште „Јанко 

Чеман“ из Пивница је за пројекат 9. Семинар драмског писања „Пишем?Пишем!“ 2018 

добило 70.000,00 динара. МКУД “Вечера Шандор“ из Бачке Паланке је за пројекат 

„Прослава божића и радионица“ и манифестацију „Јесењи бал“ додељено укупно  

60.000,00 динара. 

 

Општина Беочин наводи да су у оквиру Декаде Рома опредељена средства из буџета 

општине и то: 

 - за рад са децом ромске популације – износ од 96.000,00 динара; 

 - за школски прибор за предшколску децу и децу школског узраста до 8. разреда -

 износ од 130.214,41 динара.  

 

Из буџета општине Врбас за 2018. годину финансиране су манифестације које су 

наведене у прошлом извештајном периоду, а које презентују, негују и афирмишу 

културу и обичаје националних мањина које живе на територији општине Врбас. Поред 

тога одржано је: 

 КУД „Жетва“ Куцура 

Назив пројекта: Куцурска жетва 

Време реализације пројекта/манифестације: прва половина јула 2018. године  

 КУД „Сирмаи Карољ“  

Назив пројекта: -  Mеђународнa изложбa Савеза љубитеља ручних радова Војводине 

која се одржава у Бачкој Тополи. 

Време реализације пројекта/манифестације: Међународна изложба јул, 

учешће у црквеној слави у Србобрану септембар, посета куд-у Петофи Шандор у 

Новом Саду у августу, прослава 45 година рада секције Нефелејч из Бачке Тополе у 

јулу, посета Колачу у Мађарској у септембру, празник у част новог хлеба у јулу. 

 Национални савет црногорске националне мањине  

Назив пројекта: „Дан државности Црне Горе“ 

Време реализације пројекта/манифестације: 13. јул 

 Хор „Бачки Певачи“ КЦ Врбас  

Назив пројекта: - Хуманитарни концерт у Реформаторској цркви - 19. август 

                            - Охридски хорски фестивал - 27. август 
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 КУД „Вук Мандушић“  

Назив пројекта: Гостовање на омладинском фестивалу гуслара Србије културни центар 

Чукарица у Београду  

Време реализације пројекта/манифестације: 26.август 

 КПД „Карпати“ Врбас 

Назив пројекта: Гостовање на Фестивалу русинских народних и тамбурашких 

оркестара „Мелодије руског двора“ у Шиду   

Време реализације пројекта/манифестације: септембар 2018. године 

 Културни центар - Врбас  

Назив пројекта: 40.Фестивал фолкорне традиције Војводине „Панонски вашар“ 

Време реализације пројекта/манифестације: 22. и 23. септембар 2018. године 

 

Одлуком о буџету Града Вршца за 2018. годину - дотације невладиним организацијама 

- верским заједницама, издвојена су средства у износу од 4.000.000,00 динара за 

расподелу црквама и верским заједницама, од којих се за изградњу, одржавање и 

обнову верских објеката издваја износ од 3.500.000,00 динара, а за реализацију 

културних и научних програма износ од 500.000,00 динара.  

 

Општина Дољевац је ове године расписала Јавни конкурс за суфинансирање програма и 

пројеката од јавног интереса у општини Дољевац. Комисија за избор програма и 

пројеката је утврдила Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката на 

састанку одржаном 23.03.2018. године по разним областима, а међу којима је и област 

заштите и промовисања људских и мањинских права и родне равноправности, и за 

пројекат „Услужни центар 2018“ од стране Удружења Рома „Ромски центар Дољевац“ 

су одобрена средства у висини од 180.000 динара. 

 

Општина Кула наводи да у области финансирања пројеката савременог стваралаштва и 

области културних делатности националних мањина у погледу заштите, очувања и 

презентације нематеријалног културног наслеђа буџетом општине су издвојена 

средства за финансирање културно уметничких друштава од којих су и културно 

уметничка друштва националних мањина дата у табели:  

 

 Назив организације/подносиоца Износ 

додељених 

средстава 

1 Удружење Црногораца општине Кула  50.000,00 

2 КУД ''Дурмитор'' Кула 450.000,00 

3 Мађарски културни центар „Непкер“ 270.000,00 

4 КУД „Липар“ 360.000,00 

5 Удружење Црногораца „Црвенка“ 20.000,00 

6 КУД „Иван Сењуг“ Кула 640.000,00 

7  Мађарско КУД ''Кошут Лајош'' Крушчић 20.000,00 

8 Русинско КУД ''Др.Габријел Костељник'' Кула 120.000,00 
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9 Културно-просветна заједница општине Кула 910.000,00 

10 Удружење грађана „Круна Кула“ 30.000,00 

11 КУД гуслара „Сивац“ 40.000,00 

12 КУД Мађара „Јожеф Атила“  10.000,00 

13 КУД гуслара „Марко Миљанов“ 60.000,00 

14 КУД „Србија“ 650.000,00 

15 „Црногорски научно-културни центар“  20.000,00 

16. КУД „Крушчић“  140.000,00 

17. Удружење љубитеља књиге ''Панонске нити'' Крушчић 30.000,00 

18. Спасојчевић Александар-аутор књиге „Огледало“ 30.000,00 

19. Удружење грађана културни мозаик Црвенка 50.000,00 

20. Мађарско-културно просветно друштво ''Szenteleky 

Kornel'' Сивац 

100.000,00 

  

Укупно: 

 

 

4.000.000,00 

 

 

Општина Кучево наводи да влашка и ромска  национална мањина имају могућност да 

учествују у свим манифестацијама из области културног стваралаштва који су 

доступни и одржавају се. У трећем кварталу 2018. године организован је Фестивал 

„Труба Мирослава Милета Матушића“, где су учешће узели првенствено ромска, а и 

влашка национална мањина, под покровитељством општине Кучево. У јулу месецу 

одржани су „Изворни дани Нереснице“ други по реду, где је учешће узела првенствено 

влашка национална мањина под покровитељством Националног савета и општине 

Кучево. Овој манифестацији  присуствовали су председник, заменик председника и 

поједини истакнути чланови Националног савета Влаха. У августу месецу одржан је 

ФЕСТЕФ - Фестивал телевизијског етнолошког филма који има за циљ да се филмским 

путем прикажу народна традиција и обичаји, да се од заборава отргне материјална и 

нематеријална културна баштина како нашег народа тако и шире. Одржана је и 

„Ликовна колонија“ у комплексу Равништарке. У оквиру културног лета одржан је низ 

изложби слика, концерата различитог жанра и врсте музике, промоција књижевних 

дела и традиционалног испирања злата на реци Пек и притокама у оквиру Удружења 

„Златно руно“. 

 

Град Лесковац је расписио јавни конкурс за избор пројеката у области културе који ће 

се финансирати или суфинансирати из буџета града Лесковца у 2018. 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. Текст конкурса налази се на званичној интернет страници града 

Лесковца www.gradleskovac.org. 

 

http://www.gradleskovac.org/
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Укупно 40 пројеката су одобрена по конкурсу, од тог броја 3 пројекта су из области 

културних делатности националних мањина. Одобрени пројекти по Конкурсу из 

области културних делатности националних мањина: 

1. ,,Традиционални ромски бал“ – пројекат којим је конкурисао Национални савет 

ромске националне мањине - Окружна канцеларија Лесковац; 

2. ,,Илиндески дани Македонаца у Лесковцу“ пројекат којим је конкурисало 

Удружење грађана македонске националне мањине ,,Илинден“ Лесковац; 

3. ,,Мударде“ пројекат којим је конкурисала НВО Ромска обнова, сарадња и 

алтернатива - РОСА. 

Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу из области културе налази се 

на званичној  интернет страници града Лесковац www.gradleskovac. org.  

Градоначелник града Панчева је расписао Конкурс за суфинансирање пројеката 

аматерског стваралаштва у култури за 2018. годину. Конкурс је намењен за пројекте 

који се тичу аматерског стваралаштва у областима књижевности, музике, ликовне 

уметности, филмске и позоришне уметности, уметничке игре као и осталих извођења 

културних програма и културних садржаја. За ову намену одобрена су средства у 

укупном износу од 1.500.000,00 динара. Подржани су следећи пројекти из области 

културног деловања и савременог стваралаштва националних мањина: 

 - Пројекат Културно-уметнички програм Словачко културно просветно 

 друштво „Ђетван“ за 2018. годину подржан је у износу од 150.000,00 

 динара – Пројекат подразумава низ учествовања на фолклорним и 

 позоришним фестивалима у земљи и иностранству и бави се националним 

 мањинама и уметничким стваралаштвом младих; 

 - Пројекат Међународни фестивал руске салате чији је подносилац 

 Друштво српско-руског пријатељства „Доситеј Обрадовић“ Панчево 

 подржан је у износу од 200.000,00 динара – пројекат који има традицију и 

 промовише град Панчево; 

 - Пројекат Одржавање аматерских смотри чији је подносилац Културно 

 просветна заједница Панчево подржан је у износу од 140.000,00 динара - Ова    

 традиционална манифестација утиче на развој аматерског стваралаштва, 

 неговање културе и традиције и интеркултуралног дијалога. Манифестација 

 окупља велики број младих који се на овај начин упознаје са традицијом и 

 културом свих националних заједница које живе на територији Јужног Баната; 

 - Пројекат Смотра фолклора и песама националних мањина на територији 

 општине Панчево чији је подносилац Удружење грађана македонске 

 националне мањине у Јабуци „Илинден Јабука“ подржан је износом од 80.000,00 

 динара - Пројекат „Илинден“ Јабука окупља различите националне мањине које 

 кроз аматерско културно уметничко стваралаштво негују обичаје националних 

 мањина које живе на територији града Панчева; 

http://www.gradleskovac/
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 - Пројекат Дочек Микулаша чији је подносилац Мађарско културно  уметничко 

 друштво „Петефи Шандор“ подржан је у износу од 80.000,00  динара -Удружење 

 које окупља велики број младих и деце које путем оваквих манифестација чувају 

 традицију мађарске националне заједнице на територији града Панчева; 

 - Пројекат Обележавање 150 година села чији је подносилац Удружење 

 Банатских Бугара „Иваново Банат“ подржан је у износу од 70.000,00 

 динара. 

 

Општина Пландиште наводи да се активности наведене у претходном периоду 

континуирано спроводе, а да је у току набавка материјала за радове на замени кровног 

покривача Римокатоличке цркве у Пландишту и Старом Лецу. Планирана средства 

буџетом општине у износу од 1.781.400,00 динара.  

 

По расписаном Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма/пројеката 

НВО и удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац у 2018. години за: 

Област: заштита и промовисање људских и мањинских права, одобрена су средства у 

износу од 1.400.000,00 динара. Град Пожаревац је партнерски са удружењима 

спровео следеће пројекте: 

1. Креативно-забавна радионица за младе „Urban Stream“  

 Назив програма: Превенција дискриминације и вршњачког насиља кроз 

 едукацију деце и младих, родитеља и наставног особља „Имам само једну кожу 

 2.18“, 

2. Удружење ликовних стваралаца „Ђура Јакшић“ Пожаревац  

 Назив програма: „Културом против стигме и изолације Рома“ 

3. Удружење Рома Браничевског округа  

 Називи програма:  

- „Право на бољу будућност“ 

 - „Унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених 

 Ромкиња у Граду Пожаревцу“ 

4. Удружење грађана „Удружење ромских жена Браничевског округа - 

Vasilika“ 

 Назив програма: „Подршка здравственој заштити Ромкиња“ 

 

Област: социјална заштита, одобрена су средства у износу од 1.575.000,00 динара. 

Град Пожаревац је партнерски са удружењима спровео следеће пројекте:  

1. Креативно-забавна радионица за младе „Urban Stream“  

 Назив програма: Превенција социјалне искључености и маргинализације деце 

 и младих, Друштвено-креативна едукација „приДРУЖИ се и ТИ!“ 3.18. 

2. Удружење „Подигнимо гард пороцима“ 

 Назив програма: „Прикључи се“ 

3. Удружење Рома Браничевског округа 
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 Назив програма: „Запошљавање Рома у циљу социјалне укључености на 

 локалу“ 

4. Удружење грађана „Удружење ромских жена Браничевског округа - Vasilika“ 

 Назив програма: „Подршка социјалној инклузији Ромкиња“ 

 

Општина Темерин сваке године расписује Конкурс за суфинансирање издавачке 

делатности - издавање књига; Конкурс за доделу средстава из буџета општине Темерин 

за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса, која реализују удружења 

грађана; Конкурс за суфинансирање културно – уметничког стваралаштва и делатности 

удружења грађана у области културе. Тако се делом финансирају редовне делатности и 

манифестације цивилних организација /друштава, КУД-ва. На тим конкурсима редовно 

и равноправно учествују сви актери из дела српског и мађарског становништва, да би 

могли да негују своју традицију, културу и уметност. 

 

На основу расписаног конкурса за доделу средстава ради суфинансирања пројеката 

цркава и верских заједница на територији Града Суботица 2.660.000,00 динара је 

распоређено следећим подносиоцима пријаве: 

 1. Православно архијерејско намесништво - 800.000,00 динара, што је и 

 реализовано 

 2. Суботичка бискупија - 1.218.000,00 динара, што је и реализовано  

 3. Евангеличка хришћанска црквена општина А.В. Суботица - 150.000,00 

 динара, што је и реализовано 

 4. Исламска верска заједница, Одбор Меџлиса - 242.000,00 динара, што је и 

 реализовано 

 5. Реформатска хришћанска црквена општина Суботица - 150.000,00 динара, 

 што је и реализовано               

 6. Јеврејска општина Суботица - 100.000,00 динара, што је и реализовано 

 

Општина Србобран наводи су по конкурсу за II квартал, додељена средстава у износу 

од укупно 935.000,00 динара, од чега су финансирана 2 пројекта која се тичу културног 

стваралаштва националних мањина (мађарске националне мањине) и то: Културни 

центар Гион Нандор, за пројекат „XXIII Златна цитра“, износ од укупно 105.000,00 

динара, Клуб за неговање традиције и обичаја свих народа и народности Војводине, за 

пројекат „Учешће на међународној изложби ручних радова“ у износу од 50.000,00 

динара, Удружење „Цитадела” за пројекат „Србобрански котлић“, у износу од 51.000,00 

динара. Конкурс за доделу средстава удружењима из области културе и уметности за III 

квартал 2018. године је у току. 

 

 

 



  

288 

 

Град Сомбор наводи да је:  

 - 07.07.2018.године – одржан фестивал маријанског пучког певања у Бачком 

 Моноштору. Од 2011. године на фестивалу учествују и друштва из Хрватске. 

 Ове године било их је четири – из Беравца, Бошњака, Самобора и Лучког. 

 - 04.08.2018.године – одржан традиционални Тројни сусрет у Бездану. 

 Сусрет је организовала Месна заједница Бездан. Заједништво, култура и 

 обичаји су главни циљеви овог сусрета, где присуствују представници  из 

 братских насеља из  Хрватске, Мађарске. Фестивал окупља културно- уметничка 

 друштва из Хрватске, Мађарске и Србије.  

 

 - 10.08.2018. године традиционални Бодрог фест- традиције и природе. У 

 организацији Месне заједнице Бачки Моноштор, УГ Бодрог и УГ Подунав, и 

 подршке Града Сомбора, Покрајинског секретаријата за образовање, науку, 

 технолошки развој и националне мањине и Покрајинског секретаријата за 

 пољопривреду, водопривреду и шумарство реализовани су бројни културно-

 уметнички програми, такмичења, параде, радионице. Овогодишња 

 манифестација је окупила око 300 директних учесника културно-уметничког 

 програма и око 10000 посетилаца.  

 - 21.08.2018.године – грађанимa Сомбора представљена је “Буњевачка 

 плетисламка“ која је организована од стране БКЦ „Лемешки буњевци“ и 

 Буњевачког медија центра. На изложби су приказане слике и сламарске круне 

 сламарског уметника и учитења Стипана Будимчевића. Изложбу су улепшали 

 радови ученика ОШ „Мирослав Антић“ Чонопље, који су у оквиру предмета 

 Народна традиција, учили о уметности сламарења. 

 - 11.09.2018. године град Сомбор био је домаћин Академије за лидере за 

 прекограничну сарадњу Савета Европе. У раду Академије учествовали су 

 представници општина Бели Манастир, Валпово, Осјек, Баја, Кечкемет, 

 Апатин, Сремска Митровица, Кањижа, Оџаци, Пирот и Сомбор. 

 - 13.09.2018. године одржани су Подунавски дани Херцег Јаноша. Првог дана 

 манифестације, приказан је документарни филм Људи с камером. Другог дана 

 манифестације уручена је награда Херцег Јаноша за трајно књижевно дело 

 Марији Вашађи, из Сомбора.  

 

Градска управа града Кикинда наводи да се пружа помоћ и подршка и у новчаном виду 

различитим манифестацијама на територији кикиндске општине којима је циљ 

промоција села и традиција националних мањина које у њима живе.    

Град Кикинда наводи да су на седници Савета за међунационалне односе која је 

одржана дана 12.09.2018. године у Банатском Великом Селу присуствовали и чланови 

Удружења жена „Великоселке“ из Банатског Великог Села које је веома активно на 

пољу поспешивања међунационалних односа унутар села. Удружење жена 

„Великоселке“ је веома активно на пољу поспешивања међунационалних односа 

унутар села. Њихове активности укључују хуманитарне акције, донације породиљама 
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без обзира на националну и етничку припадност, као и неговање обичаја и традиције 

досељеника из Босанске Крајине и Лике. Током састанка је Савету представљена 

народна ношња колониста из Босанске Крајине у којој наступају чланови Удружења.  

 

 

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. 

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 
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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 

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“, 
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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 

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 



  

292 

 

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 

„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 
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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 

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 

50. Установа јавна библиотека „Бора Станковић“, Врање 

51. Центар за културу, образовање и информисање 

„Градац“ - Рашка 
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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 

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 
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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, 

(1970- ) 

Hullám: öt dráma 23 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 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“ - 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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“, 
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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

  

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“, 
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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 

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“ – 
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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 

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 
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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 

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 
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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, 

Александар, 

(1980- ) / 

Симовић, 

Бојана, (1978- ) 

Ниш у ратном 

дневнику 

министра 

војног 

деветсто 

петнаесте 

31 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“, 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  
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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 

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 
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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, 

Биљана 

Да није ветра 15 1. Библиотека „Браћа Настасијевић“, Горњи 

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 
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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“, 

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“, 
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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  

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 

17 1. Библиотека „Штефан Хомола“, Бачки Петровац 

2. Градска библиотека у Новом Саду 

3. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 

Зрењанин 
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slovenskej 

literatúry z 

Dolnej zeme a 

Slovenska 

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, 

(1773-1831) 

Óda 12 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 

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“, 
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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 

Slovákov 

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 

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. 
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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 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.  

2017/2 

Конкурс за откуп публикација Министарства културе и информисања за 2017. годину био је отворен од 6. фебруара 

до 10. марта 2017. године, а приспела документација је, у складу са установљеном праксом, послата и националним 

саветима националних мањина на мишљење, а они су имали прилику да до 5. маја 2017. године доставе листе својих 

приоритета. Овај конкурс се реализује у сарадњи са Народном библиотеком Србије, али Решење министра о додели 

средстава издавачима још увек није донето. 

Након завршетка конкурсне процедуре Народна библиотека Србије обрадиће приспелу документацију и обавестити 

о статистици која се односи на националне мањине. 

На конкурс Министарства културе и информисања за откуп публикација за библиотеке за 2017. годину Национални 

савет мађарске националне мањине дао је предлог одабраних наслова. Међутим, Савет примећује да ни 2017. године 
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на конкурсу нису учествовали наслови из суседних земаља, што је проблем на који годинама уназад указују. Тако на 

пример, од укупно 3.858 наслова који су били понуђени на конкурсу било је укупно 29 на мађарском језику (или 

1,33% од свих понуђених наслова), што је према Националном савету веома лош однос, упола мањи од сразмера 

мађарског становништва у укупној популацији према последњем Попису. Савет назначава да је овако ограниченим 

фондом тешко задовољити потребе читалаца у библиотекама које се налазе на територији општина где је 

натполовични удео мађарског становништва и које су махом проглашене од посебног значаја за очување мађарске 

културе. 

2017/3 

Након завршетка Конкурса за откуп публикација за 2017. годину, Народна библиотека Србије је обрадила приспелу 

документацију и доставила министарству податке у вези са реализацијом Акционог плана: 

 

Р. Број Језик Број пријављених наслова Број откупљених 

публикација 

1. албански 1 1 

2.  мађарски 28 26 

3. немачки 6 1 

4. мађарски/немачки 1 1 

5. македонски 1 0 

6. ромски 7 0 

7. ромски/хрватски/словеначки/ 

македонски 

1 1 

8. румунски 13 12 

9. русински 10 10 

10. словачки 8 7 

11. српски/грчки 1 1 

12. хрватски 27 17 

13. хрватски/ромски 1 0 

 Укупно: 105 77 

 

Статистичка обрада података пружа информације о броју и откупном тиражу публикација на језицима националних 

мањина, разврстаних по језицима, као и о ауторима и делима и библиотекама које су их откупиле. 

 

Национални савет мађарске националне мањине је у посматраном периоду реализовао програм набавке књига 

написаних на мађарском језику библиотекама у срединама где живи мађарска национална заједница. Укупно је 

расподељено књига у приближној вредности од 4.300.000,00 динара, и то библиотекама у Ади, Житишту, Чоки, 

Малом Иђошу, Кули, Кањижи, Бечеју, Суботици, Србобрану, Темерину, Бачкој Тополи, Новом Бечеју, Новом 

Кнежевцу, Сенти, Сомбору, Апатину, Кикинди, Српској Црњи, Зрењанину, Новом Саду, Алибунару, Ковачици, као 

и сеоским библиотекама које функционишу под окриљем наведених установа. 

 

Приликом набавке ових наслова установљено је да пореско законодавство земље није усклађено са животним 

приликама које доноси присуство мањина, те да се мања пореска стопа која се примењује за дечије књиге, не 

примењује у односу на исте наслове које су написане на језицима националних мањина. 

 

У оквиру програма набавке књига средствима буџета још увек није омогућена набавка адекватних наслова на 

језицима националних мањина. 

 

Новинско издавачка установа „Македонски информативни и издавачки центар“ је уз помоћ Националног савета или 

других организација припадника македонске националне заједнице у Србији у току овог извештајног периода 

набавила/одштампала око 10 нових наслова.   

 

Национални савет немачке националне мањине води разговоре са просветним радницима Савезне Републике 

Немачке ради набавке књига и других материјала за наставнике због увођења изборног предмета Немачког језика са 
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елементима националне културе. Циљ је да ову литературу доставе разним библиотекама у Србији (Матица Српска, 

Нови Сад, Градска библиотека Суботица, библиотека разних основних школа – школска библиотека).  

 

Национални савет хрватске националне мањине наводи да Завод за културу војвођанских Хрвата, континуирано 

прикупља књиге и допуњује завичајну библиотеку. Пројекат дигитализације културне баштине Хрвата у Војводини 

се исто тако континуирано спроводи. Неопходно је да државани органи Републике Србије у сарадњи са Хрватским 

националним вијећем и Заводом за културу војвођанских Хрвата интензивирају и поспеше откуп књига из 

Републике Хрватске, што је предвиђено и билатералним споразумом о заштити националних мањина између 

Републике Хрватске и Републике Србије (члан 5), и представља међународну обавезу Србије.  

 

Национални савет грчке националне мањине наводи да удружења грчке заједнице самостално, и у сарадњи са 

удружењима из грчких места, набављају књиге на грчком језику за своје интерне библиотеке удружења.   

 

Национални савет украјинске националне мањине истиче да је у последњих неколико година чак 31 књига преведена 

са украјинског на српски језик. 

 

2017/4 

Новинско издавачка установа „Македонски информативни и издавачки центар“ је уз помоћ Националног савета или 

других организација припадника македонске националне заједнице у Србији у току овог извештајног периода 

одштампала 4 нова наслова. Након Београдског сајма књига, одржаног крајем октобра 2017. године,  Министарство 

културе Републике Македоније поклонило је Националним савету око 250 књига на македонском језику из области 

савременог стваралаштва македонских аутора. Приликом посете премијера Републике Македоније, Влада Републике 

Македоније донирала је Националним савету књиге и друга помоћна средства за изучавање македонског језика.  

 

Национални савет румунске националне мањине наводи да су суфинансирали издавање две књиге савременог 

стваралаштва.  

  
2018/1 

 

Конкурс за откуп публикација за 2018. годину био је отворен од 1. до 30. марта 2018. године и обрада документације 

је у току, наводи Министарство културе и информисања.  

 

Министарство културе и информисања је 17. јануара 2018. године, расписало конкурс за финансирање и 

суфинансирање пројеката у области организације и реализације програма представљања савремене српске 

књижевности и издаваштва на међународним сајмовима књига у 2018. години. Прихваћен је програм наступа на 

сајму књига у Будимпешти који је предложила Матица српска, јер је најцеловитији и најразрађенији, а Матица 

српска адекватно је изабрала сајамску манифестацију за коју је предложила програм, с обзиром на то да је ова наша 

најстарија установа културе основана управо у Пешти 1826. и да до данас одржава живе научне у културне везе за 

српском заједницом у Мађарској, као и научно-образовним институцијама у Мађарској. Својим програмом наступа у 

статусу почасног госта МС је планирала представљање српских писаца чија су дела преведена на мађарски, као и 

мађарских писаца из Србије, разговоре о српско-мађарским културним везама итд. Посебна вредност се огледа у 

отвореност концепта и његов мултикултурални карактер, што може имати значајне ефекте на мађарску заједницу у 

Србији. 

 

Када је реч о Сајму књига у Лајпцигу, који ће се одржати 15-18. марта 2018. године, важно је истаћи да је 

овогодишња тема сајма „Још нешто да се открије: из живота европских мањина“. У том контексту из Србије ће 

учествовати два истакнута мањинска писца.  

 

Савез јеврејских општина наводи да је овдашњим Јеврејима матерњи језик српски, сходно томе користе књиге на 

српском језику за све потребе. Они који желе да науче ладино, иврит или јидиш, чине то факултативно. 

 

Национални савет словеначке националне мањине наводи да није био у прилици да спроводи набавку нових књига, 

али је нашао начин за промовисање књижевности на словеначком језику – реновирањем приватне библиотеке и 

поклањањем књига припадницима мањинске заједнице. 
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2018/2 

 

Конкурс за откуп публикација за 2018. годину био је отворен од 1. до 30. марта 2018. године и обрада документације 

је у току, наводи Министарство културе и информисања. 

Национални савет словеначке националне мањине је извршио детаљни преглед списка књига који им је достављен 

од стране Министарства културе и информисања Републике Србије по „Конкурсу за откуп публикација за 

библиотеке за 2018. годину“. Међутим, национални савет је дошао до закључка да се на предметном списку не 

налази ниједна књига на словеначком језику.  

 

Национални савет русинске националне мањине наводи да је на основу дописа које је послало Министарство 

културе и инфирмисања, дао предлог одабраних наслова на русинском језику за откуп публикација за потребе јавних 

библиотека.  

 

Национални савет мађарске националне мањине је у посматраном периоду дао мишљење у поступку конкурса 

Министарства културе и информисања за откуп књига из области савременог стваралаштва у погледу књига на 

мађарском језику. 

 

Национални савет мађарске националне мањине је донирао по пакет књига и лектира на мађарском језику школским 

библиотекама у оквирној вредности од око 20.000 динара. Програмом су биле обухваћене све школе у којима се 

настава изводи на мађарском језику. 

 

Национални савет грчке националне мањине наводи да нема средства за набавку књига. Удружење Српско-грчког 

пријатељства ''Кантакузина'' Смедерево, жели да у наредном периоду обогати свој фонд књига у секцији удружења 

Библиотека ''Владимир Ж. Карић'', која има око 3000 наслова књига, али веома мали број на грчком језику и то 

углавном школских уџбеника из различитих образовних институција. 

 

Национални савет немачке националне мањине и фондација „Немачка фондација – Deutsche Stiftung“ уз савет 

наставног кадра који је ангажован на пројекату „Израда наставног плана и програма за немачки језик са елементима 

националне културе“ саставља листу за набавку литературе, као и за обезбеђење уџбеника за исти наставни предмет. 

План је да ова литература буде доступна у свим библиотекама у Србији.  

  

2018/3 

 

Број пријављених публикација на језицима националних мањина, разврстаних по 

језицима 

Р. 

Број 

Језик Број пријављених 

наслова 

Број откупљених 

публикација 

1. албански 3 3  

2. бошњачки 7 4 

3. мађарски 7 6  

4. македонски 3 1  

5. немачки 6 3  

6. ромски 1 1  

7. румунски 1 0  

8. русински 6 6  

9. руски 4 1 

10. словачки 8 8  

11. хрватски 19 15  

12.  хрватски-бошњачки-македонски 1 1 

 Укупно: 66 49  
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Број и откупни тираж публикација на језицима националних мањина,  

откупљених од стране библиотека, разврстаних по језицима 

Албански језик – откупљено 3 наслова 

Р. 

Број  

Аутор Наслов Откупни 

тираж 

публикација 

Распоред слања 

публикација по 

библиотекама 

1. Имами, Петрит, 1945- Serbët dhe 

Shqiptarët ndër 

shekuj. Vëllimi 

1 

2 1. Библиотека "Мехмет 

Јусуфи", Прешево 

2. Имами, Петрит, 1945- Serbët dhe 

Shqiptarët ndër 

shekuj. Vëllimi 

2 

3 1. Библиотека "Мехмет 

Јусуфи", Прешево 

2. Општинска библиотека 

"Петар  Петровић Његош", 

Медвеђа 

3. Имами, Петрит, 1945- Serbët dhe 

Shqiptarët ndër 

shekuj. Vëllimi 

3 

3 1. Библиотека "Мехмет 

Јусуфи", Прешево 

2. Општинска библиотека 

"Петар  Петровић Његош", 

Медвеђа 

 

Бошњачки језик – откупљено 4 наслова 

Р. 

Б

р.  

Аутор Наслов Откупни 

тираж 

публикација 

Распоред слања публикација 

по библиотекама 

1. Sardar, Ziauddin, 

1951- 

O islamu, nauci i 

budućnosti : izbor 

tekstova 

64 1.   Библиотека "Глигорије 

Возаревић" Сремска 

Митровица 

2.   Библиотека "Мехмет 

Јусуфи", Прешево 

3.   Библиотека "Милутин Бојић", 

Београд 

4.   Библиотека "Милутин 

Срећковић", Смедеревска 

Паланка 

5.   Библиотека "Мухамед 

Абдагић", Сјеница 

6.   Библиотека "Центар за 

културу Кладово" 

7.   Библиотека Вуковог завичаја, 

Лозница 

8.  Библиотека САНУ, Београд

  

9.   Библиотека шабачка 

10. Градска 

библиотека"Атанасије 

Стојковић", Рума 

11. Градска библиотека 

"Владислав Петковић Дис", 

Чачак 

12. Градска библиотека "Вук 



  

317 

 

Караџић". Косовска Митровица 

13. Градска библиотека "Карло 

Бијелицки", Сомбор  

14. Градска библиотека Вршац 

15. Градска библиотека Панчево 

16. Градска библиотека Прибој

  

17. Градска библиотека 

Суботица 

18. Градска библиотека у Новом 

Саду 

19. Градска народна библиотека 

"Жарко Зрењанин", Зрењанин  

20. Културно образовни центар 

"Турзо Лајош" - Градска 

библиотека Сента  

21. Матична библиотека "Вук 

Караџић", Пријепоље  

22. Матична библиотека 

"Светозар  Марковић", Зајечар

   

23. Народна библиотека "Детко 

Петров", Димитровград  

24. Народна библиотека "Доситеј 

Новаковић", Нрготин 

25. Народна библиотека "Доситеј 

Обрадовић", Нови Пазар  

26. Народна библиотека "Доситеј 

Обрадовић", Стара Пазова  

27. Народна библиотека "Др 

Душан Радић", Врњачка Бања  

28. Народна библиотека "Ђура 

Јакшић", Петровац на Млави  

29. Народна библиотека "Илија 

М. Петровић", Пожаревац   

30. Народна библиотека "Јанко 

Веселиновић", Богатић  

31. Народна библиотека 

"Његош", Књажевац 

32. Народна библиотека "Раде 

Драинац", Прокупље  

33. Народна библиотека 

"Радислав Никчевић", Јагодиа

  

34. Народна библиотека "Радоје 

Домановић", Лесковац  

35. Народна библиотека "Стеван 

Сремац", Ниш 

36. Народна библиотека „Др 

Ејуп Мушовић”, Тутин 

37. Народна библиотека 

Александровац 

38. Народна библиотека Бор 

39. Народна библиотека 

Крушевац  
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40. Народна библиотека Пирот  

41. Народна библиотека 

Смедерево 

42. Народна библиотека Ужице 

43. Општинска библиотека 

"Бранко Радичевић", Лебане  

44. Општинска библиотека 

Ковачица 

45. Универзитетска библиотека 

"Светозар Марковић", Београд

  

46. Установа јавна  библиотека 

"Бора Станковић", Врање  

47. Фондација Задужбина Светог 

манастира Хиландара, Београд

  

2.   Uvod u teoriju 

ciljeva šerijata 

78  1.   БГБ - Одељење Библиотека 

"Вук Караџић", Звездара  

2.   БГБ - Одељење Библиотека 

"Вук Караџић", Нови Београд  

3.   БГБ - Одељење Библиотека 

"Деспот Стефан Лазаревић", 

Младеновац  

4.   БГБ - Одељење Библиотека 

"Доситеј Обрадовић", Београд

  

5.   БГБ - Одељење Библиотека 

"Ђорђе Јовановић", Београд  

6.   БГБ - Одељење Библиотека 

"Илија Гарашанин", Гроцка 

7.   БГБ - Одељење Библиотека 

"Исидора Секулић", Београд  

8.   БГБ - Одељење Библиотека 

"Јован Дучић", Барајево  

9.   БГБ - одељење Библиотека 

"Лаза Костић", Београд  

10. БГБ - Одељење Библиотека " 

Милан Видаковић", Сопот  

11. БГБ - Одељење Библиотека 

"Миодраг Булатовић", Београд

  

12. БГБ - Одељење Библиотека 

"Петар Кочић", Београд  

13. БГБ - Одељење Библиотека 

"Свети Сава", Земун 

14. БГБ - Одељење Библиотека 

"Свети Сава" за огранак у 

Сурчину  

15. Библиотека "Глигорије 

Возаревић", Сремска Митровица 

16. Библиотека "Мехмет 

Јусуфи", Прешево 

17. Библиотека "Милутин Бојић", 

Београд 

18. Библиотека "Мухамед 
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Абдагић", Сјеница 

19. Библиотека "Центар за 

културу Кладово" 

20. Библиотека Вуковог завичаја 

Лозница 

21. Библиотека града Београда 

22. Библиотека САНУ, Београд 

23. Библиотека шабачка 

24. Градска библиотека  

"Владислав Петковић Дис", 

Чачак  

25. Градска библиотека "Вук 

Караџић", Косовска Митровица 

26. Градска библиотека "Карло 

Бијелицки", Сомбор  

27. Градска библиотека Вршац 

28. Градска библиотека Панчево 

29. Градска библиотека Прибој 

30. Градска библиотека 

Суботица 

31. Градска библиотека у Новом 

Саду  

32. Културно образовни центар 

"Турзо Лајош" - Градска 

библиотека Сента 

33. Матична библиотека "Вук 

Караџић", Пријепоље  

34. Матична библиотека 

"Светозар Марковић", Зајечар  

35. Народна библиотека "14. 

новембар", Бујановац  

36. Народна библиотека "Бранко 

Радичевић", Оџаци  

37. Народна библиотека "Вук 

Караџић", Крагујевац 

38.Народна библиотека "Доситеј 

Новаковић", Неготин  

39. Народна библиотека "Доситеј 

Обрадовић", Нови Пазар  

40. Народна библиотека "Др 

Душан Радић", Врњачка Бања  

41. Народна библиотека "Др 

Ђорђе Натошевић", Инђија  

42. Народна библиотека "Јанко 

Веселиновић", Богатић  

43. Народна библиотека "Милош 

Требињац", Бајина Башта  

44. Народна библиотека "Раде 

Драинац", Прокупље  

45. Народна библиотека 

"Радислав Никчевић", Јагодина 

46. Народна библиотека "Радоје 

Домановић", Лесковац  

47. Народна библиотека "Свети 

Сава", Аранђеловац  
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48. Народна библиотека "Стеван 

Сремац", Ниш 

49. Народна библиотека „Др 

Ејуп Мушовић”, Тутин 

50. Народна библиотека Бор  

51. Народна библиотека 

Куршумлија 

52. Народна библиотека Пирот 

53. Народна библиотека Пожега 

54. Народна библиотека 

Смедерево 

55. Универзитетска библиотека 

"Светозар Марковић", Београд 

56. Установа јавна  

библиотека"Бора Станковић", 

Врање  

57. Фондација Задужбина Светог 

манастира Хиландара, Београд

  

3.   Кršćani i Јevreji u 

Оsmanskoj 

carevini : 

funkcioniranje 

jednog pluralnog 

društva 

90  1.    БГБ - Одељење Библиотека 

"Вук Караџић", Звездара  

2.     БГБ - Одељење Библиотека 

"Вук Караџић", Нови Београд 

  

3.     БГБ - Одељење Библиотека 

"Доситеј Обрадовић", Београд

  

4.     БГБ - Одељење Библиотека 

"Илија Гарашанин", Гроцка  

5.     БГБ - одељење Библиотека 

"Лаза Костић", Београд  

6.     БГБ - Одељење Библиотека 

"Миодраг Булатовић", Београд

  

7.     БГБ - Одељење 

Библиотека"Свети Сава", Земун

  

8.    Библиотека "Браћа 

Настасијевић", Горњи 

Милановац 

9.    Библиотека "Ержебет јухас", 

Бачка Топола 

10.  Библиотека "Мехмет 

Јусуфи", Прешево 

11.  Библиотека "Милутин 

Бојић", Београд 

12.  Библиотека "Мухамед 

Абдагић", Сјеница 

13.  Библиотека "Центар за 

културу Кладово" 

14.  Библиотека Вуковог завичаја 

Лозница 

15.  Библиотека града Београда, 

Београд 

16.  Библиотека шабачка 
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17.  Градска библиотека 

"Атанасије Стојковић", Рума  

18.  Градска библиотека 

"Владислав Петковић Дис", 

Чачак  

19.  Градска библиотека "Вук 

Караџић", Косовска Митровица 

20.  Градска библиотека "Карло 

Бијелицки", Сомбор 

21.  Градска библиотека Вршац 

22.  Градска библиотека Панчево 

23.  Градска библиотека Прибој 

24.  Градска библиотека 

Суботица 

25.  Градска библиотека у Новом 

Саду 

26.  Градска народна библиотека 

"Жарко Зрењанин", Зрењанин  

27.  Културно образовни центар 

"Турзо Лајош" - Градска 

библиотека Сента 

28.  Матична библиотека "Вук 

Караџић", Пријепоље 

29.  Матична библиотека 

"Светозар Марковић", Зајечар  

30.  Народна библиотека "14. 

 новембар", Бујановац  

31.  Народна библиотека "Бранко 

Радичевић", Оџаци  

32.  Народна библиотека "Влада 

Аксентијевић", Обреновац  

33. Народна библиотека "Вук 

Караџић", Крагујевац  

34.  Народна библиотека 

"Доситеј Новаковић", Неготин

  

35.  Народна библиотека 

"Доситеј Обрадовић", Нови 

Пазар  

36.  Народна библиотека 

"Доситеј Обрадовић", Стара 

Пазова  

37.  Народна библиотека "Др 

Душан Радић", Врњачка Бања  

38.  Народна библиотека "др 

Ђорђе Натошевић", Инђија  

39. Народна библиотека "Илија 

М. Петровић", Пожаревац   

40.  Народна библиотека "Јанко 

Веселиновић", Богатић  

41.  Народна библиотека 

"Милош Требињац", Бајина 

Башта  

42.  Народна библиотека 

"Његош", Књажевац 
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43. Народна библиотека "Раде 

Драинац", Прокупље  

44.  Народна библиотека "Радоје 

Домановић", Лесковац  

45.  Народна библиотека "Стеван 

Сремац", Ниш 

46.  Народна библиотека "Стеван 

Сремац", Сокобања 

47. Народна библиотека "Стефан 

Првовенчани", Краљево 

48. Народна библиотека "Стојан 

Трумић", Тител  

49.  Народна библиотека „Др 

Ејуп Мушовић”, Тутин  

50.  Народна библиотека, 

Александровац 

51.  Народна библиотека Бечеј 

52.  Народна библиотека Бор  

53.  Народна библиотека 

Крушевац 

54.  Народна библиотека Пирот 

55.  Народна библиотека 

Смедерево 

56.  Народна библиотека Ужице 

57.  Општинска библиотека 

"Бранко Радичевић", Лебане  

58.  Универзитетска библиотека 

"Светозар Марковић", Београд

  

59. Установа јавна  библиотека 

"Бора Станковић", Врање  

60.  Фондација Задужбина 

Светог манастира Хиландара, 

Београд  

61.  Центар за културу, 

образовање и информисање 

"Градац" - Библиотека Рашка 

 

4. Tomaš, Marko, 

1978- 

Varanje smrti : 

izabrane pesme 

8 1.  Градска библиотека Суботица 

2.  Матична библиотека 

"Љубомир Ненадовић", Ваљево

  

3.  Народна библиотека "Влада 

Аксентијевић", Обреновац  

4.  Народна библиотека "Вук 

Караџић", Крагујевац  

5.  Народна библиотека "Доситеј 

Обрадовић", Нови Пазар 

6.  Народна библиотека Пирот
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Мађарски језик – откупљено 6 наслова 

Р. 

Бр. 
Аутор Наслов Откупни 

тираж 

публикација 

Распоред слања публикација 

по библиотекама 

1.   Dózsa György : a 

2014. november 

21-én és 28-án 

Nagykikindán és 

Makón megtartott 

nemzetközi 

tudományos 

értekezlet 

tematikus 

tanulmánykötete 

= тематски 

зборник радова 

са међународне 

научне 

конференције 

одржане у 

Кикинди и 

Макоу 21. и 28. 

новембра 2014. 

годи 

5 1.  Библиотека Мали Иђош 

2.  Градска библиотека Суботица 

3.  Народна библиотека 

Србобран 

4.  Општинска библиотека 

Кovačica 

2. Андрић, Едита Fordításkritika 7 1.  Библиотека "Ержебет јухас", 

Бaчка Топола 

2.  Библиотека "Јожеф Атила", 

Кањижа 

3.  Градска библиотека "Карло 

Бијелицки", Сомбор  

4.  Градска библиотека Суботица 

5.  Градска библиотека у Новом 

Саду 

6.  Културно образовни центар 

"Турзо Лајош" - Градска 

библиотека Сента 

7.  Општинска библиотека  

Ковачица 

3. Gulyás, József, 

1937-2014 

Gulyás József 

összegyűjtött 

versei. 4 

30 1.    Библиотека "Ержебет јухас", 

Бачка Топола 

2.    Библиотека "Јожеф Атила", 

Kањижа 

3.    Библиотека Мали Иђош 

4.    Градска библиотека "Карло 

Бијелицки", Сомбор  

5.    Градска библиотека Панчево 

6.    Градска библиотека 

Суботица  

7.    Градска народна библиотека 

"Жарко Зрењанин", Зрењанин  

8.    Јавна библиотека "Сирмаи 

Карољ", Темерин  

9.    Културно образовни центар 

"Турзо Лајош" - Градска 
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библиотека Сента 

10.   Народна библиотека, Нови 

Бечеј 

11.   Народна библиотека 

Смедерево 

12.   Општинска библиотека 

Ковачица 

4. Csorba, Béla, 

1950- 

Temerini kenyér : 

tanulmányok és 

esszék Alsó-

Bácska 

népéletéről 

29 1.   Библиотека "Ержебет јухас", 

Бачка Топола 

2.   Библиотека "Јожеф Атила", 

Кањижа 

3.   Библиотека Мали Иђош 

4.   Градска библиотека "Карло 

Бијелицки", Сомбор  

5.   Градска библиотека Панчево 

6.   Градска библиотека 

Суботица  

7.   Јавна библиотека "Сирмаи 

Карољ", Темерин  

8.   Културно образовни центар 

"Турзо Лајош" – Градска 

библиотека Сента 

9.   Народна библиотека "Јован 

Поповић", Кикинда  

10.  Народна библиотека Бечеј

 1 

11.   Народна библиотека Нови 

Бечеј 

12.   Народна библиотека 

Смедерево 

13.   Општинска библиотека 

Ковачица 

5. Hicsik, Dóra, 

1981- 

A bácskai 

Kosztolányiak : 

[Nemeskosztolán

ytól Szabadkáig] 

33 1.   Библиотека "Ержебет јухас", 

Бачка Топола 

2.   Библиотека "Јожеф Атила", 

Кањижа 

3.   Библиотека "Сарваш Габор", 

Ада 

4.   Библиотека Мали Иђош  

5.   Градска библиотека "Карло 

Бијелицки", Сомбор  

6.    Градска библиотека Панчево 

7.    Градска библиотека 

Суботица 

8.    Јавна библиотека "Сирмаи 

Карољ", Темерин  

9.   Културно образовни центар 

"Турзо Лајош" – Градска 

библиотека Сента 

10.   Народна библиотека Бечеј 

11.   Народна библиотека Нови 

Бечеј 

12.   Народна библиотека 

Смедерево 

13.   Народна библиотека 
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Србобран 

14.   Општинска библиотека 

Ковачица 

6. Káich, Katalin, 

1943- 

Naslov 

Jelenbe áthajló 

múlt 

31 1.     Библиотека "Ержебет јухас", 

Бачка Топола 

2.     Библиотека "Јожеф Атила", 

Кањижа 

3.    Библиотека "Милован 

Глишић", Љубовија 

4.    Библиотека "Сарваш Габор", 

Ада 

5.    Библиотека Мали Иђош 

6.    Градска библиотека "Карло 

Бијелицки", Сомбор  

7.    Градска библиотека Панчево 

8.    Градска библиотека 

Суботица 

9.    Јавна библиотека "Сирмаи 

Карољ", Темерин  

10.   Културно образовни центар 

"Турзо Лајош" – Градска 

библиотека Сента 

11.   Народна библиотека Бечеј 

12.   Народна библиотека Нови 

Бечеј 

13.   Народна библиотека 

Смедерево 

14.   Општинска библиотека 

Ковачица 

 

 Македонски језик – откупљен 1 наслов 

Р. 

Бр.  

Аутор Наслов Откупни 

тираж 

публикација 

Распоред слања публикација по 

библиотекама 

1. Симовић, 

Љубомир, 1935-  

Планета 

Дунав : 

изабране и 

нове песме = 

избрани и 

нови песни 

19 1.  Библиотека "Милутин Бојић", 

Београд  

2.  Библиотека "Никола Сикимић 

Максим", Кучево  

3.   Градска библиотека "Вук 

Караџић", Косовска Митровица 

4.   Градска библиотека Панчево 

5.   Градска библиотека Прибој 

6.   Градска библиотека у Новом 

Саду 

7.   Дом културе "Грачаница" - 

Народна библиотека, Грачаница 

8.  Народна библиотека "Доситеј 

Обрадовић", Стара Пазова  

9.  Народна библиотека "Стефан 
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Првовенчани", Краљево 

10.  Народна библиотека Ариље 

11.  Народна библиотека Бела 

Црква 

12.  Народна библиотека Смедерево 

13.  Народна библиотека Ужице 

14.  Установа јавна  библиотека 

"Бора Станковић", Врање  

15.  Центар за културне делатности, 

туризам и библиотекарство 

општине Владичин Хан – 

Библиотека, Владичин Хан 

 

Немачки језик – откупљенo 3 насловa 

Р. 

Број  

Аутор Наслов Откупни 

тираж 

публикација 

Распоред слања публикација по 

библиотекама 

1.  Од А до Ш : 

oсам векова 

српске поезије 

: acht 

Јahrhunderte 

serbischer 

Poesie 

12 1.   Градска библиотека 

"Владислав Петковић Дис", Чaч

  

2.   Народна библиотека "Доситеј 

Обрадовић", Нови Пазар 

3.   Народна библиотека "Јован 

Поповић", Кикинда  

4.   Народна библиотека "Симеон 

Пишчевић", Шид 

5.   Народна библиотека "Стеван 

Сремац", Ниш  

6.   Народна библиотека 

Смедерево 

7.   Народна библиотека Ужице  

8.   Народна и универзитетска 

библиотека Иво Андрић, Београд 

(Приштина) 

9.   Фондација Задужбина Светог 

манастира Хиландара, Београд 

2. Јањалија, Дамир, 

1977- 

Filigranska 

sećanja 

5 1.  Библиотека "Глигорије 

Возаревић", Сремска Митровица 

2.  Градска библиотека Панчево 

3.  Градска библиотека Прибој 

4.  Градска библиотека у Новом 

Саду 

5.  Народна библиотека "Доситеј 

Обрадовић", Нови Пазар 

3. Кочић, Петар, 

1877-1916 

Мргуда 24 1.   Библиотека "Браћа 

Настасијевић", Горњи Милановац 

2.   Библиотека "Др Вићентије 

Ракић", Параћин  

3.   Библиотека "Милутин Бојић", 

Београд 

4.   Библиотека "Радоје 

Домановић", Велика Плана 

5.   Библиотека "Радоје 
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Домановић", Топола 

6.   Градска библиотека "Божидар 

Кнежевић", Уб  

7.   Градска библиотека "Вук 

Караџић", Косовска Митровица 

8.   Народна библиотека "14. 

новембар", Бујановац  

9. Народна библиотека "Десанка 

Максимовић", Власотинце  

10.   Народна библиотека "Доситеј 

Новаковић", Неготин 

11.   Народна библиотека "Милош 

Требињац", Бајина Башта 

12.   Народна библиотека "Раде 

Драинац", Прокупље 

13.   Народна библиотека "Стефан 

Првовенчани", Краљево 

14.   Народна библиотека „Др Ејуп 

Мушовић”, Тутин  

15.   Народна библиотека 

Александровац 

16.   Народна библиотека Бечеј 

17.   Народна библиотека 

Крушевац 

18.   Народна библиотека Ужице 

19.   Народна и универзитетска 

библиотека Иво Андрић, 

(ПРИШТИНА). Приштина 

20.   Универзитетска библиотека 

"Светозар Марковић", Београд 

21.   Установа јавна  библиотека 

"Бора Станковић", Врање  

 

Ромски језик – откупљен 1 наслов 

Р. 

Број  

Аутор Наслов Откупни 

тираж 

публикација 

Распоред слања публикација по 

библиотекама 

1. Ћирковић, 

Светлана М, 

1978- / Мирић, 

Мирјана 

Romsko-srpski 

rečnik 

knjaževačkog 

gurbetskog 

govora 

16 1.  Библиотека "Мехмет Јусуфи", 

Прешево 

2.   Библиотека САНУ, Београд 

3.   Градска библиотека "Божидар 

Кнежевић", Уб  

4.   Градска библиотека  

"Владислав Петковић Дис", Чачак

  

5.   Матична библиотека "Светозар 

Марковић", Зајечар   

6.   Народна библиотека "Доситеј 

Обрадовић", Стара Пазова 

7.   Народна библиотека "Илија М. 

Петровић", Пожаревац  

8.   Народна библиотека "Јован 

Дучић", Сечањ 
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9.   Народна библиотека "Стефан 

Првовенчани", Краљево 

10.   Народна библиотека 

Крушевац 

11.   Народна библиотека Ужице 

12.   Народна и универзитетска 

библиотека Иво Андрић, 

(ПРИШТИНА), Приштина 

13.   Српска читаоница у Иригу

  

14.   Универзитетска библиотека 

"Светозар Марковић", Београд

  

 

Русински језик – откупљено 6 наслова 

Р. 

Број  

Аутор Наслов Откупни 

тираж 

публикација 

Распоред слања публикација по 

библиотекама 

1.  Тамаш, Јулијан, 

1950- 

 Складанє 

идентитох : 

вибрани студиї 

и есеї з 

русинистики и 

українистики 

9 1.   Библиотека САНУ, Београд 

2.   Градска библиотека у Новом 

Саду 

3.   Народна библиотека "Радоје 

Домановић", Лесковац  

4.   Народна библиотека "Симеон 

Пишчевић", Шид  

5.   Народна библиотека 

Смедерево 

6.   Општинска народна 

библиотека "Вељко Петровић", 

Жабаљ  

2.    Когуцик 

ярабик : руски 

народни писнї 

за дзеци 

 7 1.   Народна библиотека "Данило 

Киш", Врбас  

2.   Народна библиотека "Радоје 

Домановић", Лесковац  

3.   Народна библиотека 

Смедерево 

4.   Општинска народна 

библиотека "Вељко Петровић", 

Жабаљ 

3.  Латяк, Дюра, 

1933- 

 Руснаци. Т. 1, 

Вибрани 

сообщеня и 

огляди 

 9 1.   Библиотека САНУ, Београд

  

2.   Градска библиотека у Новом 

Саду 

3.   Народна библиотека "Данило 

Киш", Врбас  

4.   Народна библиотека "Радоје 

Домановић", Лесковац  

5.   Народна библиотека 

Смедерево 

6.   Општинска народна 

библиотека "Вељко Петровић", 

Жабаљ  
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4.  Ґарянски, 

Владимир, 1959-

1996 

 Конь зоз 

чудесней ноци : 

вибрани писнї 

 7 1.   Библиотека "Милутин 

Срећковић", Смедеревска Паланка 

2.   Народна библиотека "Данило 

Киш", Врбас  

3.   Народна библиотека "Радоје 

Домановић", Лесковац  

4.   Народна библиотека 

Смедерево 

5.   Општинска народна 

библиотека "Вељко Петровић", 

Жабаљ  

5.  Няради, 

Себастиян, 1992- 

 Инисур рика 

княза : 

фантастични 

роман за 

младих 

6 1.   Градска библиотека у Новом 

Саду 

2.   Народна библиотека "Радоје 

Домановић", Лесковац  

3.   Народна библиотека 

Смедерево 

4.   Општинска народна 

библиотека "Вељко Петровић", 

Жабаљ  

6.  Сабадош, Саша, 

1989- 

 Дармоєди : 

писнї 

 5 1.   Народна библиотека "Радоје 

Домановић", Лесковац  

2.   Народна библиотека 

Смедерево 

3.   Општинска народна 

библиотека "Вељко Петровић", 

Жабаљ 

 

Руски језик – откупљен 1 наслов 

Р. 

Број  

Аутор Наслов Откупни 

тираж 

публикација 

Распоред слања публикација по 

библиотекама 

1.  Эммирова, 

Мария, 1980- 

 Лялú : сказка 

для детей и 

взрослыx 

 7 1.   Градска библиотека у Новом 

Саду - огранак у Сремским  

2.   Матична библиотека "Вук 

Караџић", Пријепоље  

3.   Народна библиотека "Радоје 

Домановић", Лесковац  

4.   Народна библиотека Смедерево 

5.   Народна библиотека Ужице 

 

Словачки језик – откупњено 8 наслова 

Р. 

Број  

Аутор Наслов Откупни 

тираж 

публикација 

Распоред слања публикација по 

библиотекама 

1.  Mosnáková-

Bagĺašová, 

Katarína, 1984- 

 Enike benike 

krikel bé : 

ĺudová 

slovesnosť pre 

deti Slovákov v 

Srbsku 

 7 1.   Библиотека "Штефан Хомола", 

Бачки Петровац 

2.   Градска библиотека у Новом 

Саду 

3.   Народна библиотека "Вељко 

Петровић", Бачка Паланка  
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4.   Општинска библиотека "Вук 

Караџић",Алибунар 

5.   Општинска библиотека 

Ковачица 

2.  Bagĺaš, Ivan, 

1986- 

Osobnosť, 

základné 

psychické 

potreby a 

motivácia ako 

prediktory well-

beingu v 

pracovnom a 

akademickom 

prostredí 

 5 1.   Библиотека "Штефан Хомола", 

Бачки Петровац 

2.   Народна библиотека "Вељко 

Петровић", Бачка Паланка  

3.   Народна библиотека "Радоје 

Домановић", Лесковац  

4.   Општинска библиотека "Вук 

Караџић", Алибунар  

 

3.  Kotvášová-

Jonášová, Mária, 

1957- 

 Otec rytier, 

mama dračica 

11 1.  Библиотека "Штефан Хомола", 

Бачки Петровац 

2.   Градска библиотека у Новом 

Саду 

3.   Народна библиотека "Вељко 

Петровић", Бачка Паланка  

4.   Општинска библиотека "Вук 

Караџић" Алибунар 

5.   Општинска библиотека 

Ковачица 

4.  Dudok, Daniel  Ribayov 

Idiotikon 

 7 1.   Библиотека "Штефан Хомола", 

Бачки Петровац 

2.   Градска библиотека у Новом 

Саду 

3.   Народна библиотека "Вељко 

Петровић", Бачка Паланка  

4.   Народна библиотека "Доситеј 

Обрадовић", Стара Пазова 

5.   Општинска библиотека "Вук 

Караџић",Алибунар 

5.  Jesenský, 

Zoroslav, 1956- 

 Sedel som raz 

na múriku 

 8 1.   Библиотека "Штефан Хомола", 

Бачки Петровац 

2.   Градска библиотека у Новом 

Саду 

3.   Народна библиотека "Вељко 

Петровић", Бачка Паланка  

4.   Народна библиотека "Доситеј 

Обрадовић", Стара Пазова 

5.   Општинска библиотека 

Ковачица 

6.  Pixiades, Daniel, 

1931- 

 Slávnosť  6 1.   Библиотека "Штефан Хомола", 

Бачки Петровац 

2.   Градска библиотека у Новом 

Саду 

3.   Народна библиотека "Вељко 

Петровић", Бачка Паланка  

4.   Општинска библиотека "Вук 

Караџић" ,Алибунар 
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7.  Pixiades, Daniel, 

1931- 

 Slneční pútnici 

: výber z básní 

 6 1.   Библиотека "Штефан Хомола", 

Бачки Петровац 

2.   Градска библиотека у Новом 

Саду 

3.   Народна библиотека "Вељко 

Петровић", Бачка Паланка  

4.   Општинска библиотека "Вук 

Караџић", Алибунар 

8.  Spolok 

petrovských 

žien vo 

fotografii : 

2002-2017 

2 1.   Библиотека "Штефан Хомола", 

Бачки Петровац 

 

Хрватски језик – 15 откупљених наслова 

Р. 

Број  

Аутор Наслов Откупни 

тираж 

публикација 

Распоред слања публикација по 

библиотекама 

1. Jergović, 

Miljenko, 1966- 

Dvori od oraha 12 1.   Библиотека "Димитрије 

Туцовић", Лазаревац  

2.   Библиотека "Др Вићентије 

Ракић", Параћин  

3.   Библиотека "Милутин Бојић", 

Београд 

4.   Библиотека "Мухамед 

Абдагић", Сјеница 

5.   Библиотека шабачка 

6.   Градска библиотека "Вук 

Караџић", Косовска Митровица 

7.   Градска библиотека Суботица 

8.   Градска библиотека у Новом 

Саду 

9.   Народна библиотека Србије, 

Београд 

2.  Jergović, 

Miljenko, 1966- 

 Otac  15 1.   Библиотека "Димитрије 

Туцовић", Лазаревац  

2.   Библиотека "Др Вићентије 

Ракић", Параћин  

3.   Библиотека "Штефан Хомола", 

Бачки Петровац 

4.   Библиотека шабачка 

5.   Градска библиотека "Вук 

Караџић", Косовска митровица 

6.   Градска библиотека Суботица 

7.   Градска библиотека у Новом 

Саду 

8.   Народна библиотека "Симеон 

Пишчевић", Шид 

9.    Народна библиотека 

Крушевац 

10.  Народна библиотека 

Мерошина 
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3.  Jergović, 

Miljenko, 1966- 

 Ruta 

Tannenbaum 

12 1.   Библиотека "Димитрије 

Туцовић", Лазаревац  

2.   Библиотека "Др Вићентије 

 Ракић", Параћин  

3.   Библиотека шабачка 

4.   Градска библиотека "Вук 

Караџић", Косовска Митровица 

5.   Градска библиотека Панчево 

6.   Градска библиотека Суботица 

7.   Градска библиотека у Новом 

Саду 

8.   Народна библиотека "Бранко 

Радичевић", Оџаци  

9.   Народна библиотека "Влада 

Аксентијевић", Обремовац  

10. Народна библиотека "Симеон 

Пишчевић", Шид 

4.  Jergović, 

Miljenko, 1966- 

 Buick Rivera  29 1.   Библиотека "Вук Караџић", 

Ковин 

2.   Библиотека "Димитрије 

Туцовић", Лазаревац  

3.   Библиотека "Др Вићентије 

Ракић", Параћин  

4.   Библиотека "Мухамед 

Абдагић", Сјеница 

5.   Библиотека "Штефан Хомола", 

Бачки Петровац 

6.   Библиотека Мали Иђош 

7.   Библиотека шабачка 

8.   Градска библиотека "Вук 

Караџић", Косовска Митровица 

9.   Градска библиотека Суботица 

10. Градска библиотека у Новом 

Саду 

11. Културно образовни центар 

"Турзо Лајош" - Градска 

библиотека Сента  

12.  Народна библиотека "Влада 

Аксентијевић", Обреновац  

13.  Народна библиотека "Данило 

Киш", Врбас  

14.  Народна библиотека "Доситеј 

Обрадовић", Стара Пазова 

15.  Народна библиотека "Др 

 Ђорђе Натошевић", Инђија

  

16.  Народна библиотека "Његош", 

Књажевац 

17.  Народна библиотека 

Крушевац 

18.  Народна библиотека 

Пландиште 
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5.  Jergović, 

Miljenko, 1966- 

 Mama Leone 

+ 

 15 1.   Библиотека "Димитрије 

Туцовић", Лазаревац  

2.   Библиотека "Др Вићентије 

 Ракић", Параћин  

3.   Библиотека "Мухамед 

Абдагић", Сјеница 

4.   Библиотека "Штефан Хомола", 

Бачки Петровац 

5.   Библиотека шабачка 

6.   Градска библиотека 

"Атанасије Стојковић", Рума  

7.   Градска библиотека "Вук 

Караџић", Косовска Митровица 

8.   Градска библиотека Суботица  

9.   Градска народна библиотека 

"Жарко Зрењанин", Зрењанин  

10.   Народна библиотека "Влада 

Аксентијевић", Обреновац  

11.   Народна библиотека "Сретен 

Марић", Косјерић 

12.   Народна библиотека 

Крушевац 

6. Matić, Đorđe, 

1970- 

 Tajne veze : 

slušanja, 

osluškivanja 

 13 1.   Библиотека "Центар за 

културу Кладово" 

2.   Библиотека шабачка  

3.   Градска библиотека Панчево 

4.   Градска библиотека у Новом 

Саду 

5.   Матична библиотека 

"Љубомир Ненадовић", Ваљево

  

6.   Народна библиотека "Доситеј 

Обрадовић", Нови Пазар 

7.   Народна библиотека "Јован 

Поповић", Кикинда  

8.   Народна библиотека "Стеван 

Сремац", Ниш  

9.   Народна библиотека 

Смедерево 

10.  Народна библиотека Ужице 

11.  Универзитетска библиотека 

"Светозар Марковић", Београд

  

7. Погачар, Марко, 

1984- 

 Zemlja zemlja  11 1.   Библиотека "Глигорије 

Возаревић", Сремска Митровица 

2.   Библиотека "Милутин Бојић", 

Београд 

3.   Градска библиотека "Карло 

Бијелицки", Сомбор  

4.   Матична библиотека "Вук 

Караџић", Пријепоље 

5.   Народна библиотека "Вук 

Караџић", Крагујевац 

6.   Народна библиотека "Доситеј 

Обрадовић", Нови Пазар 
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7.   Народна библиотека "Симеон 

Пишчевић", Шид  

8.   Народна библиотека Ариље  

9.   Народна библиотека Пирот 

10.  Универзитетска библиотека 

"Светозар Марковић", Београд

  

8.  Novak, Kristian, 

1979- 

 Ciganin, ali 

najljepši 

 25 1.   Библиотека "Димитрије 

Туцовић", Лазаревац  

2.   Библиотека "Ержебет Јухас", 

Бачка Топола 

3.   Библиотека "Милутин Бојић", 

Београд 

4.   Библиотека "Радоје 

Домановић", Велика Плана 

5.   Градска библиотека Суботица 

6.   Јавна библиотека "Сирмаи 

Карољ", Темерин  

7.   Народна библиотека "Вук 

Караџић", Крагујевац  

8.   Народна библиотека "Доситеј 

Обрадовић", Нови Пазар 

9.   Народна библиотека "Србољуб  

Митић", Мало Црниће  

10.   Народна библиотека "Стеван 

Сремац", Ниш 

11.   Народна библиотека Бела 

Црква 

12.   Народна библиотека Бор 

13.   Народна библиотека Пирот 

14.   Установа јавна  библиотека 

"Бора Станковић", Врање   

9.  Vidak, Ivan, 

1981- 

 Ugljik na 

suncu : zbirka 

priča 

 8 1.   Библиотека "Глигорије 

Возаревић", Сремска Митровица 

2.   Библиотека Матице српске, 

Нови Сад 

3.   Градска библиотека Суботица 

4.   Градска библиотека у Новом 

Саду 

5.   Народна библиотека Бор БОР 

6.   Народна библиотека Пирот 
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10.  Novak, Kristian, 

1979- 

 Črna mati 

zemla 

 14 1.   Библиотека "Милутин Бојић", 

Београд 

2.   Градска библиотека Суботица 

3.   Градска библиотека у Новом 

Саду 

4.   Јавна библиотека "Сирмаи 

Карољ", Темерин  

5.   Народна библиотека "Вук 

Караџић", Крагујевац 

6.   Народна библиотека "Доситеј 

Обрадовић", Нови Пазар 

7.   Народна библиотека Бела 

Црква 

8.   Народна библиотека Бор 

9.   Народна библиотека Пирот 

10. Народна библиотека Ужице 

11. Установа јавна  библиотека 

"Бора Станковић", Врање 

11.  Savičević 

Ivančević, Olja, 

1974- 

 Pjevač u noći : 

romansa 

 23 1.    БГБ - Одељење Библиотека 

"Вук Караџић", Звездара 

2.    БГБ - Одељење Библиотека 

"Вук Караџић", Нови Београд 

3.    БГБ - Одељење Библиотека 

"Деспот Стефан Лазаревић", 

Младеновац  

4.    БГБ - Одељење Библиотека 

"Доситеј Обрадовић", Београд

  

5.    БГБ - Одељење Библиотека 

"Ђорђе Јовановић", Београд 

6.    БГБ - Одељење Библиотека 

"Илија Гарашанин", Гроцка  

7.    БГБ - Одељење Библиотека 

"Исидора Секулић", Београд  

8.    БГБ - одељење Библиотека 

"Лаза Костић", Београд  

9.    БГБ - Одељење Библиотека 

"Миодраг Булатовић", Београд

  

10.   БГБ - Одељење Библиотека 

"Петар Кочић", Београд  

11.   БГБ - Одељење Библиотека 

"Свети Сава", Земун  

12.   Библиотека "Центар за 

културу Кладово"  

13.   Библиотека града Београда 

14.   Градска библиотека Суботица 

15.   Матична библиотека 

"Љубомир Ненадовић", Ваљево 

16.   Народна библиотека "Влада 

Аксентијевић", Обреновац  

17.   Народна библиотека "Вук 

Караџић", Крагујевац 

18.   Народна библиотека "Доситеј 

Обрадовић", Нови Пазар 
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19.   Народна библиотека Пирот  

12.  Savičević 

Ivančević, Olja, 

1974- 

 Mamasafari : i 

ostale stvari 

 9 1.   Градска библиотека Панчево 

2.   Матична библиотека 

"Љубомир Ненадовић", Ваљево

  

3.   Народна библиотека "Влада 

Аксентијевић", Обреновац  

4.   Народна библиотека "Вук 

Караџић", Крагујевац 

5.   Народна библиотека "Доситеј 

Обрадовић", Нови Пазар 

6.   Народна библиотека 

"Јефимија", Трстеник  

7.   Народна библиотека Пирот 

13.  Savičević 

Ivančević, Olja, 

1974- 

 Nasmijati psa  12 1.   Библиотека "Браћа 

Настасијевић", Горњи Милановац 

2.   Градска библиотека "Вук 

Караџић", Косовска Митровица 

3.   Градска библиотека Панчево 

4.   Градска библиотека Суботица 

5.   Градска библиотека у Новом 

Саду 

6.   Народна библиотека "Влада 

Аксентијевић", Обреновац  

7.   Народна библиотека 

"Јефимија", Трстеник  

8.   Народна библиотека Пирот 

14.  Brlić Mažuranić, 

Ivana, 1874-1938 

 Приче из 

давнине 

 18 1.   Библиотека "Милутин Бојић", 

Београд 

2.   Библиотека шабачка 

3.   Градска народна библиотека 

"Жарко Зрењанин", Зрењанин  

4.   Народна библиотека "Данило 

Киш", Врбас  

5.   Народна библиотека "Десанка 

Максимовић", Власотинце  

6.   Народна библиотека "Детко 

Петров", Димитровград  

7.   Народна библиотека "Доситеј 

Обрадовић", Нови Пазар 

8.   Народна Библиотека "Јанко 

Веселиновић", Гњилане-Горње 

Кусце 

9.   Народна библиотека „Др Ејуп 

Мушовић”, Тутин 
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10.   Фондација Задужбина Светог 

манастира Хиландара, Београд 

  

15.  Karakaš, Damir, 

1967- 

  Sjećanje 

šume 

 13 1.   Библиотека "Милутин Бојић", 

Београд 

2.   Градска библиотека Суботица 

3.   Матична библиотека 

"Љубомир Ненадовић", Ваљево

  

4.   Народна библиотека "Вук 

Караџић", Крагујевац 

5.   Народна библиотека "Доситеј 

Обрадовић", Нови Пазар 

6.   Народна библиотека "Симеон 

Пишчевић", Шид  

7.   Народна библиотека Пирот 

8.   Народна библиотека Пожега 

9.   Народна библиотека 

Смедерево 

 

Хрватски-босански-македонски језик – откупљен 1 наслов 

Р. 

Број  

Аутор Наслов Откупни 

тираж 

публикација 

Распоред слања публикација по 

библиотекама 

1.    Leksikon YU 

mitologije 

 19 1.   Библиотека "Др Вићентије 

Ракић", Параћин  

2.   Библиотека "Радоје Домановић", 

Велика Плана 

3.   Библиотека Матице српске, 

Нови Сад 

4.   Библиотека САНУ, Београд 

5.   Градска библиотека "Владислав 

Петковић Дис", Чачак  

6.   Народна библиотека "Радоје 

Домановић", Лесковац  

7.   Народна библиотека Крушевац 

8.   Народна и универзитетска 

библиотека Иво Андрић, Београд 

(ПРИШТИНА), Приштина 

 

Национални савет немачке националне мањине води разговоре са разним издавачким 

кућама у Немачкој ради набавке литературе на немачком језику ради проширења 

општег знања припадницима немачке националности, као и већинском народу у 

области немачке културе, обичаја и традиције. 

 

Национални савет словеначке националне мањине наводи да није дошло до набавке 

нових књига. У просторијама Националног савета члановима и посетиоцима је 

понуђено више књига, новина и ревија на словеначком језику.  
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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 се успешно реализује.  

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. 

2017/2 

Удружење новинара Србије велику пажњу посвећује образовању и стручном усавршавању новинара, па тако у 

оквиру Образовног центра Удружења постоје три школе – Новинарска, Школа веб новинарства и Школа видео 

новинарства. Кроз сваку од школа су прошли и новинари који извештавају на језицима националних мањина или 

извештавају о националним мањинама. За њих је УНС имао посебне олакшице, те је, крајем 2016. године 

стипендирао шест полазника који сарађују са вишејезичним медијима. 

У свим школама се као посебна област изучава и новинарска етика и указује на важност придржавања 

професионалних стандарда у извештавању, укључујући и извештавање о мањинским питањима. 

Подстицано је и објављивање на Комшијским новостима примера добре међунационалне сарадње, извештавало се о 

мање видљивим националним мањинама (Габори, Палћени, Цинцари) и награђивани су били студенти за најбољи 

медијски прилог на тему националних мањина. 

Национални савет бугарске националне мањине је оснивач два медија, двонедељног листа Ново братство и Нова 

РТВ Босилеград, на којој се емитује радио програм на бугарском језику. У буџетима ових установа предвиђено је 

покривање трошкова за одржавање семинара и округлих столова за размену искуства и усавршавање медијских 

професионалаца у циљу унапређења извештавања о мањинским проблемима на мањинском језику. 

Национални савет македонске националне мањине иницирао је у II кварталу 2017. године састанке са медијима који 

реализују програме на македонском језику и писму (Недељник Панчевац, РТВ Панчево и РТВ Војводина) на тему 

усавршавање новинара и других медијских професионалаца.  

Национални савет румунске националне мањине је послао 4 млада новинара на десетодневном стручном 

усавршавању у Румунији.    

2017/3 

Национални савет буњевачке националне мањине наводи да су остварена средства по једном конкурсу, са 

минималним износом, за намену стручног оспособљавања новинара на буњевачком говору.   

 

Национални савет немачке националне мањине истиче да им је важна сарадња са јавном медијском кућом РТВ 
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Војводина, коју могу констатовати веома успешним. Због тога се воде разговори са институцијом IFA, Stuttgart, да 

новинаре са знањем немачког језика из медијске куће РТВ-а, који воде радио емисију „Немачки минути – Deutsche 

Minuten“ пошаљу у Немачку на семинаре и усавршавање у области медија.  

 

Национални савет хрватске националне мањине планира у наредном периоду, након активирања буџетског фонда, да 

предузме конкретне активности у циљу јачања капацитета новинара који извештавају на хрватском, кроз размену 

искуства са другим заједницама.  

 

Национални савет украјинске националне мањине наводи да је одбор за информисање планирао семинар за израду 

блогова за извештаваче из појединих средина где живе Украјинци. 

 

 

2017/4 

 

Новинарска асоцијација Русина - НАР у оквиру пројекта „Едукација новинара и уредника русинских медија“ који је 

подржан од стране Покрајинског секретаријата за културу и информисање и односе са верским заједницама, одржала 

је два једнодневна семинара 24. новембра и 1. децембра 2017. године, којем је присуствовало укупно 20 новинара и 

уредника из русинских медија. Предавачи су били професори Одељења за медијске студије Филозофског факултета 

у Новом Саду др Дубравка Валић Недељковић, проф Владимир Баровић и лекторка Блаженка Хома Цветкович. Тема 

предавања се односила на феномен цензуре, деконструкције медијских порука и границе уметиничких језичких 

иновација у  русинском језику.  

 

Национални савет буњевачке националне мањине наводи да су остварена средства по једном конкурсу, са 

минималним износом, за намену стручног оспособљавања новинара на буњевачком говору.   

 

Национални савет мађарске националне мањине наводи да је пуштен у рад Центар за образовање, истраживање и 

културу војвођанских Мађара, и разматрано увођење програма обука мађарских новинара у оквиру тог центра. 

 

Национални савет македонске националне мањине наводи да су чланови удружења новинара „Мак-Инфо“ 

учествовали на неколико стручних радионица у Новом Саду.  

 

Национални савет немачке националне мањине континуирано шаље младе новинаре у Немачку на стручно 

усавршавање. 

 

Национални савет хрватске националне мањине се пријавио на конкурс који је расписан у оквиру Буџетског фонда за 

националне мањине са конкретним пројектом за јачање капацитета новинара који информишу на хрватском језику, 

али је пројекат из непознатих разлога одбијен иако је задовољавао све формалне услове. 

 
2018/1 

 

Национални савет бугарске националне мањине је оснивач тренутно два медија, од којих један двонедељни лист 

„Ново Братство“ и Нова РТВ Босилеград у оквиру које се емитује радио програм на бугарском језику. У буџетима 

ових установа предвиђене су посебне ставке за покривање трошкова за одржавање семинара и округлих столова за 

размену искуства и усавршавање медијских професионалаца у циљу унапређења извештавања о мањинским 

проблемима на мањинском језику.  

 

Национални савет словеначке националне мањине наводи да нема капацитета за стручно усавршавање медијских 

професионалаца, али веома успешно сарађује како са медијима у Србији, тако и са медијима у Словенији. 

Национални савет је задовољан објективношћу извештавања. 

 

Национални савет ромске националне мањине наводи да до сада није био укључен у програм стручног усавршавања 

новинара и других медијских професионалаца у циљу унапређења медијског извештавања о мањинским питањима и 

подстицањима уравнотеженог и објективног извештавања. 

 

Национални савет македонске националне мањине наводи да је удружење новинара „Мак-Инфо“ са успехом 

завршио пројекат прерастања дечјег часописа „Sуница“ из подлистка у месечни часопис. 
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Национални савет немачке националне мањине, већ више година негује успешну сарадњу са институтом IFA 

Stuttgart и на све њихове семинаре и обуке национални савет шаље младе и талентоване новинаре ради усавршавања 

знања. Такође национални савет учествује на разним конференцијама у области ове тематике.  

 

2018/2 

  

Национални савет македонске националне мањине наводи да удружењe „Mак-Инфо“ наставља реализацију са 

одређеним потешкоћама, пројекат дечјег часописа „Sуница“ као месечног часописа.  

 

Национални савет грчке националне мањине наводи да је припремио два пројекта из области информисања: 

 - ВЕБ сајт, као информативни медиј 

 - двојезичко српско-грчко културно-информативно месечно штапано издање 

Национални савет наводи да због недостатка финансијских средстава није у могућности да ова два пројекта 

реализује.  

 

Национални савет немачке националне мањине наводи да је у Сомбору одржан регионални сусрет менаџера за 

културу и медијког уредника који је организовао Институт са односе са иностранством (IFA), у оквиру овог 

семинара је такође била организована радионица за медијске уреднике и менеџере за културу. 

 

2018/3 
 

Национални савет буњевачке националне мањине планира да током октобра месеца 

одржи саветовање и обуку буњевачких медија у правилном коришћењу буњевачког 

језика и информисања. 

 

Национални савет немачке националне мањине успешно сарађује са Институтом за 

односе са иностранством (IFA) и редовно шаље на разне семинаре, стручно 

усавршавање („workshop“-oве) новинаре са знањем немачког језика. Следећи семинар 

на који шаљемо стручњаке у области медије и културе ће се одржати у Берлину између 

8. и 11. новембра 2018. године. 

 

 

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: Активност је готово у потпуности реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Радио телевизија Србије  

 Радио телевизија Војводине  

ИЗВЕШТАЈ: 
2017/1 

Нема података. 
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2017/2 

Да би реализовала планове и емитовала додатне садржаје, пре свега емисије Вести и Дневник на мањинским 

језицима, Радио-телевизија Србије би требало додатно да ангажује преводиоце и спикере-водитеље који нису 

запослени у РТС. У грубој рачуници, за реализацију поменутог пројекта, РТС наводи да би било потребно  

обезбедити минимум 100 хиљада евра. 

2017/3 

Нема промена.  

2017/4 

Да би се реализовали планови и емитовали додатне садржаје, пре свега емисије Вести на мањинским језицима, РТС 

би требало да додатно ангажује преводиоце и спикере-водитеље за мањинске језике који нису запослени у РТС. С 

обзиром на то да планирамо да се Вести на језицима мањина емитују једном дневно, пет дана у недељи, то захтева и 

додатне капацитете што знатно повећава трошкове.  

2018/1  

Да би реализовали планове и емитовали додатне садржаје, пре свега емисије Вести на мањинским језицима, РТС би 

требало да додатно ангажује преводиоце и спикере-водитеље за мањинске језике који нису запослени у РТС. У плану 

је да се Вести на језицима мањина емитују једном дневно, пет дана у недељи, то захтева и додатне капацитете што 

знатно повећава трошкове. 

2018/2 

Нема података.  

2018/3 

Да би реализовали планове и емитовали додатне садржаје, пре  

свега емисије Вести на мањинским језицима, РТС би требало да додатно  

ангажује преводиоце и спикере-водитеље за мањинске језике који нису  

запослени у РТС. С обзиром на то да планирамо да Вести на језицима  

мањина емитују једном дневно, пет дана у недељи, то захтева и додатне  

капацитете што знатно повећава трошкове. 

Годишње, само за емисију "Грађанин"  примарни трошкови су око  

130.000 динара. На секундарне трошкове одлази још 1.980.000,00 динара.  

Редакција Дописништва, која производи највећи број рубрика о националним  

мањинама за све програме РТС-а, годишње издвоји 17.431.600,00 динара  

само за закупе простора и комуналне трошкове и  око 221.000.000,00  

динара за плате, дневнице, превоз, порезе и доприносе за готрово 190  

запослених у тој редеакцији.  
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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 2332. 

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 

практична питања и степен реализованих препорука везаних за богослужење на језицима националних мањина 

(видети активност 4.3). 

                                                      
32 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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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.  

2017/2 

Влада је на својој 49. седници 13. априла 2017. године, на предлог Генералног секретаријата Владе, донела Закључак 

којим је сагласна да се обезбеде средства за донацију Републике Србије Словачкој евангелистичкој цркви у 

Ковачици, и то за потребе извођење потребних радова у цркви. На овај начин помаже се очување верског и 

националног идентитета Словака у Републици Србији.  

2017/3 

У Извештају Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама наглашено је да је овај орган, у оквиру својих 

надлежности, интензивирао активности које за циљ имају унапређење међуцрквеног дијалога Српске православне 

цркве (СПЦ) и Румунске православне цркве (РПЦ), као и да је предложио 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 РПЦ у Источној 

Србији, одузимање објекта СПЦ „Макрин дом“ у Темишвару од стране румунске државе, статус објекта „Даница“ у 

Вршцу, као и враћање остале раније одузете имовине (у Србији и Румунији).   

 

2017/4 

Влада је на својој 20. седници од 9. октобра 2017. године донела Закључак о усвајању текста Меморандума о 

разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи на реализацији рестаурације 

„Парног купатила браће Крсмановић” у Београду. Предлагач Закључка: Министарство културе и информисања 

 

Влада је на својој 20. седници од 9. октобра 2017. године донела Закључак о усвајању текста Меморандума о 

разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске на реализацији рестаурације Бајракли џамије 

у Београду. Предлагач Закључка: Министарство културе и информисања 

 

Влада је на својој 22. седници од 16. октобра 2017. године донела Закључак o давању сагласности да се Хрватском 

националном вијећу у Републици Србији обезбеде средства ради давања дотације, односно обезбеђивања помоћи за 

обнову родне куће бана Јелачића у Новом Саду. Предлагач Закључка: Генерални секретаријат Владе 
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2018/1 

 

Влада је, на својој 53. седници од 22. фебруара 2018. године, на предлог Генералног секретаријата Владе, донела 

Закључак у којем је наведено да је Влада сагласна да се Хрватском националном вијећу у Републици Србији 

обезбеде средства у укупном износу од 100.000,00 евра, ради давања дотације, односно обезбеђивања помоћи за 

обнову родне куће бана Јелачића у Новом Саду.  

 
2018/2 

 

У II кварталу 2018. године (16. маја 2018.) Национални савет румунске националне мањине покренуо је код Управе 

за сарадњу с црквама и верским заједницама Министарства правде иницијативу за измену и допуну Закона о црквама 

и верским заједницама из 2006. године (у члану 10. став 1.), у смислу да се у традиционалне цркве и верске заједнице 

у Републици Србији уврсти и Румунска православна црква (РПЦ), уз образложење да је непризнавање поменутог 

статуса доводи у неравноправан положај у односу на традиционалне цркве и верске заједнице. Такође, Управи за 

вере достављено је и Решење Централе Пореске управе Министарства финансија 20.2.2018. године, у коме се истиче 

да РПЦ нема право на повраћај ПДВ-а. У свом допису Канцеларији за људска и мањинска права од 29.5.2018. 

године, Управа за вере нагласила је да је у Закону о црквама и верским заједницама чланом 10. Прописано да су 

традиционалне цркве оне које у Србији имају ВИШЕВЕКОВНИ ИСТОРИЈСКИ КОНТИНУИТЕТ и чији је правни 

субјективитет стечен на основу посебних закона и то: Српска Православна Црква, Римокатоличка црква, Словачка 

Евангеличка Црква а.в., Реформска Хришћанска Црква и Евангеличка Хришћанска Црква а.в. Такође, традиционалне 

верске заједнице су оне које у Србији имају вишевековни историјски континуитет и чији је правни субјективитет 

стечен на основу посебних закона, и то Исламска заједница и Јеврејска заједница. Имајући у виду да Румунска црква 

нема статус традиционалне јер у континуитету не постоји у Републици Србији у дужем временском раздобљу, већ је 

њен положај између осталог утврђен и на основу споразума са Српском православном црквом (Канони Православне 

цркве, наиме, прописују да на истој територији није могуће постојање паралелних јурисдикција Помесних 

православних цркава, сем у случају међусобног споразума), Управа за вере наглашава да Закон о порезу на додату 

вредност у члану 25. прописује у којим случајевима и када се ПДВ не плаћа у промету новца и капитала. Његов 16. 

став указује и на „услугу верског карактера од стране РЕГИСТРОВАНИХ цркава и верских заједница и са њима 

непосредно повезаног промета добара и услуга“. Дакле, по одредбама овог Закона Румунска православна црква ни у 

овом случају нормативно није дискриминисана, већ је само потребно да Пореска управа Министарства финансија на 

основу релевантне документације примени поменути члан и став Закона, чиме би се отклонила и свака претпоставка 

о дискриминацији Епархије Румунске православне цркве „Дакиа Феликс“ у Републици Србији.    

 

2018/3 

 

Стање непромењено.   

 

 

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 
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Румуније за националне мањине (2. марта), два припремна састанка српског дела Међувладине мешовите комисије 

Мађарске и Србије за националне мањине (28. и 31. марта), као и Пета седница Међувладине мешовите комисије 

Мађарске и Србије за националне мањине (4. априла). У расправама током сусрета, полазећи од надлежности и 

овлашћења Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама, изнета су одређена појашњења и смернице:  

У случају питања проблема неканонског деловања Румунске православне цркве у Источној Србији (Тимочкој 

крајини), Управа истиче да полазни оквир за његово разматрање и решавање треба да представља покренути дијалог 

Српске православне (СПЦ) и Румунске православне цркве (РПЦ), у контексту одржаног Свеправославног сабора на 

Криту у јуну 2016. године. Делегација СПЦ желела је да се читаво питање уврсти у дневни ред и званично размотри 

на овом скупу, али се то није догодило услед ставова Цариградске Патријаршије и Патријарха румунског Господина 

Данила. Разматрајући садржај 2. поглавља предлога Записника са састанка српског дела Мешовите комисије Србије 

и Румуније за националне мањине од 2. марта 2016. године, који се тиче цркава и верских заједница, Управа истиче 

да тражено проширивање надлежности Епископије Дакија Феликс РПЦ на читаву територију Републике Србије 

може бити само резултат евентуалног споразума до кога дођу СПЦ и РПЦ кроз непосредни дијалог. Напредак самог 

међуцрквеног дијалога условљен је, пак, престанком кршења канонског поретка СПЦ у источној Србији од стране 

РПЦ, које се огледа у упадима појединих епископа и свештеника РПЦ на канонску територију СПЦ без одобрења 

надлежних епископа СПЦ, а које прати изражена националистичка пропаганда по којој су Власи Румуни. Република 

Србија због свега искрено подстиче напредак међуцрквеног дијалога. У случају захтева румунске стране да јој се 

омогући потпуно остваривање права на верску службу на матерњем језику на читавој територији Србије, 

конкретне чињенице са подручја северног Баната, где живи око 25-30 хиљада припадника Румунске националне 

мањине, показују да се богослужење тамо врши и на румунском језику. Треба имати на уму да СПЦ показује делатну 

спремност да и на подручју источне Србије, у зависности од потреба, богослужења такође врши и на румунском 

језику и језику свих присутних националних мањина, односно етничких група. Румунска страна тражила је и 

изградњу додатних објеката за верску службу, али се она може изводити једино у складу са законима и тематским 

прописима Републике Србије, а на основу претходно добијене дозволе. У том контексту није прихватљива употреба 

објеката предвиђених за друге намене у верске сврхе. Коначно, решавање питања мањка броја румунских 

свештеника за вернике РПЦ у Војводини налази се у искључивој надлежности њене Епархије Дакија-Феликс, без 

потребе и могућности мешања органа Републике Србије. 

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). 

2017/2 

Стање непромењено. 

2017/3 

Стање непромењено.   

2017/4 

Управа за сарадњу са црквама и верским заједницама наводи да је стање непромењено, уз констатацију да постоје 

чиниоци који наговештавају бољу климу у односима две цркве. 

2018/1 

 

Управа за сарадњу са црквама и верским заједницама наводи да је 6. фебруара 2018. године одржан састанак 

представника Националног савета влашке националне мањине са Синодом СПЦ, на коме су разматрани потреба и 

могућности вршења богослужења (целе литургије) и на влашком језику у деловима Епархија тимочке и браничевске 

СПЦ. У том смислу се у наредном раздобљу очекује одлука Синода СПЦ о овом питању. Такође, дужност 

администратора Епархије „Дакиа Феликс“ Румунске православне цркве (РПЦ) са седиштем у Вршцу, закључно са 1. 

августом 2018. године, од досадашњег епископа Данила Стоенескуа преузео је епископ РПЦ Силуан Мануил из 

Мађарске, те се и у том смислу очекује побољшање у односима две цркве.    

 
2018/2 

 

Стање непромењено.  

 

2018/3 

 

Стање непромењено.  
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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. 

2017/2 

Стање непромењено. 

2017/3 

Укупан број наложених мера које се односе само на упис личног имена припадника националне мањине у матичне 

књиге на писму националне мањине је 1 (један), а укупан број реализованих мера је 1 (један).   

 

2017/4 

 

Стање непромењено. 

 

2018/1  

 

Укупан број наложених мера које се односе само на упис личног имена припадника националне мањине у матичне 

књиге на писму националне мањине је 1 (један) и рок за извршење мере још увек тече.  

 
2018/2 

 

Укупан број наложених мера које се односе само на упис личног имена припадника националне мањине у матичне 

књиге на писму националне мањине је 5 (пет), а укупан број реализованих мера је 4 (четири). Рок за извршење 

наложене мере још увек тече.  
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2018/3 
 

Стање непромењено.  

 

 

АКТИВНОСТ: 5.4. Обезбеђивање и расподела средстава органима и 

организацијама на територији локалних самоуправа у којима је у службеној 

употреби барем један језик националне мањине, ради унапређивања остваривања 

права на службену употребу језика и писама, и то у буџету РС за локалне 

самоуправе ван АП Војводине, а у буџету АП Војводине за локалне самоуправе у 

АП Војводини, као и у буџетима локалних самоуправа за њихову територију, кроз 

директну расподелу буџетских средстава и расписивање и реализацију конкурса. 

РОК за конкурсе:  Континуирано, почев од 2017. године 

За директна буџетска средства: од 2017. године 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове државне управе и локалне 

самоуправе 

 АПВ – Покрајински секретаријат за финансије 

 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине – националне заједнице 

 Јединице локалне самоуправе 

ИЗВЕШТАЈ: 
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. 
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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. 

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 
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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 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. 

2017/2 

У складу са Пословником Владе, прибављена су мишљења надлежних органа. По прибављању мишљења Европске 
комисије, Нацрт закона биће достављен на разматрање и одлучивање Влади Републике Србије. 

Од укупно планираних средстава за реализацију програмске активности Развој вишејезичности на територији АП 

Војводине до дана подношења извештаја од стране Покрајинског секретаријата за финансије реализовано (извршено) 
је 6.180.000,00 динара или 61,13% од плана за ову годину.  
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У току II квартала 2017. године Покрајински секретаријат за финансије израдио је ребаланс покрајинског буџета за 

2017. годину33, који је Скупштина АП Војводине усвојила 16. јуна 2017. године, а којим нису вршене измене 

планираног износа средстава нити програмски елементи (информације) за програмску активност Развој 
вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине.  

У наставку је дат извод из програмске структуре буџета АП Војводине за 2017. годину, односно програмске 

информације за програмску активност 10011005 Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине 

Војводине:  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА 

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ  

РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ ИЗ 

ПРИХОДА, 

ПРИМАЊА И 

ПРЕНЕТИХ 

НЕУТРОШЕНИХ 

СРЕДСТАВА 

РАСХОДИ И  

ИЗДАЦИ ИЗ  

ДОДАТНИХ 

СРЕДСТАВА 

УКУПНА 

СРЕДСТВА 

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице 

ПА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011005 

10011005 Развој вишејезичности на територији 

Аутономне покрајине Војводине 
10.110.0 00,00  0,00 

10.110.0 

00,00 

Програм (коме 

припада) 
1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 

Функција 111 - Извршни и законодавни органи  

Сврха 
Примена и остваривање права на службену употребу језика и писма националних мањина-

националних заједница на територији АП Војводине. 

Правни основ 

Члан 79. Устава РС ("Службени гласник РС", број 98/2006); Закон о службеној употреби 

језика и писама ("Службени гласник РС", бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - др. 

закон и 30/2010); Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава 

органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма 

националних мањина-националних заједница ("Сл. лист АПВ број 14/2015"); члан 37. 

Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи ("Службени лист АПВ" број 

37/2014, 54/2014-др. одлука и 37/2016) 

Одговорно лице ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

Опис 

У оквиру ове програмске активности расписује се конкурс за доделу буџетских средстава 

органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у 

службеној употреби језици и писма националних мањина-националних заједница, за 

финансирање односно суфинансирање пројеката чији је циљ унапређење права на 

службену употребу језика и писама националних мањина-националних заједница у 

Аутономној покрајини Војводини.  

Средства на Конкурсу се додељују за оспособљавање 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, за развој система електронске управе у условима вишејезичности, за 

израду вишејезичких табли са називом органа, организација и установа, називом 

насељених места на путним правцима, називом улица и тргова  

Да ли реализација 

пројекта подразумева 

капитална 

улагања/инвестиције? 

НЕ 

Да ли је у питању 

ИПА пројекат? 
НЕ 

                                                      
33

 Покрајинска скупштинска одлука о ребалнскуребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 

2017. годину (''Службени лист АПВ'', бр. 29/2017)  
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Циљ 1 

Унапређење службене употребе језика и писама националних мањина- националних 

заједница у раду органа, организација и установа на територији АП Војводине, у 

јединицама локалне самоуправе у којима је Статутом утврђена службена употреба језика и 

писама националних мањина- националних заједница. 

Индикатор 1.1 

Назив: Број пријава на Конкурс, за учешће у 

финансирању пројеката који имају за циљ 

унапређење вишејезичности на територији АП 

Војводине. 

Базна 

вредност 
2017 2018 2019 

  Извор верификације :Интерна евиденција 120 120 120 120 

  

Коментар: Број пријава на Конкурс показује велико интересовање учесника да се 

квалитативно приступи решавању проблема који се јављају у области службене употребе 

језика и писама националних мањина- националних заједница на територији АП 

Војводине. Базна вредност из 2016. године. 

Циљ 2 
Унапређење квалитета живота, јачање идентитета и осећаја сигурности припадника 

националних мањина- националних заједница. 

Индикатор 2.1 

Назив: Број оспособљених упосленика који се у 

свом раду служе језиком националне мањине-

националне заједнице 

Базна 

вредност 
2017 2018 2019 

  Извор верификације: Интерна евиденција 0 50 50 50 

  

Коментар: Наведено утиче на квалитет живота грађана, припадника националних мањина- 

националних заједница, јер лакше могу да остварују своја права и да остварују 

комуникацију са имаоцима јавних овлашћења у срединама у којима живе. Немамо податке 

за базну годину 

Индикатор 2.2 

Назив: Број оспособљених упосленица које се у 

свом раду служе језиком националне мањине-

националне заједнице 

Базна 

вредност 
2017 2018 2019 

  Извор верификације: Интерна евиденција 0 50 50 50 

  

Коментар: Наведено утиче на квалитет живота грађаки, припаднице националних мањина- 

националних заједница, јер лакше могу да остварују своја права и да остварују 

комуникацију са имаоцима јавних овлашћења у срединама у којима живе. Немамо податке 

за базну годину 

 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице потписао је 

28. марта 2017. године Уговоре о додели новчаних средстава по Конкурсу са свих 85 апликаната којима су додељена 

средства за укупно 88 пројеката. Наведеним апликантима, средства у укупном износу од 9.500.000 динара додељена 

су за следеће намене: 

- 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. 

У току II квартала 2017. године извршена је исплата на Конкурсу додељених средстава за пројекте 57 апликаната у 

укупном износу од 6.200.000 динара. Преостали износ од 3.300.000 динара биће исплаћен у III кварталу 2017. године, 

када је планирана исплата за пројекте преосталих 28 учесника Конкурса којима су додељена средства. 

Мобилни тим за инклузију Рома града Лесковца иницирао је штампање флајера на српском и ромском језику који би 

помогли у информисању и остваривању потпуног обухвата деце ромске националности у обавезни припремни 

предшколски програм. Мобилни тим и Предшколска установа Вукица Митровић су партнери на пројекту Кад 

порастем, бићу човек, који спроводи Удружењу родитеља Рингераја, у оквиру кога је су штампану двојезични 

флајери и дистибуирани у свим институцијама потписницама Протокола о сарадњи на унапређивању развоја и 

положаја деце у граду Лесковацу. Флајери су такође подељени родитељима на радионици одржаној у просторијама 

Дома културе Рома у Лесковцу 11. маја 2017. године. 
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Финансирање националних савета у општини Србобран за 2017. годину је планирано у износу од 100.000,00 динара. 

У граду Суботици средства добијена из буџета Аутономне Покрајине Војводина увек су била улагана у побољшање 

употребе језика националних мањина запослених чији су послови везани за рад са странкама, и то кроз организоване 

курсеве мађарског језика првог и другог степена. Такође, средства су улагана и у побољшање развоја информатичког 

програма на језицима националних мањина. 

Буџетом општине Медвеђа за 2017. годину предвиђена су средства у износу од 400.000,00 динара за Национални 

савет албанске националне мањине. У претходном периоду Савету су пренета средства у износу од 200.000,00 

динара. 

2017/3 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице је на 

овогодишњем конкурсу за унапређење вишејезичности на територији АП Војводине доделио новчана средстава за 85 

апликаната, односно 88 пројеката. 

 

У току другог квартала 2017. године, извршена је исплата на Конкурсу додељених средстава за пројекте 57 

апликаната, у укупном износу од 6.200.000 динара. Преостали износ од 3.300.000 динара биће исплаћен у првој 

половини октобра 2017. године, када је планирана исплата за пројекте преосталих 28 учесника Конкурса којима су 

додељена средства.  

 

Током овог извештајног периода Покрајински секретаријат за финансије, израдио је: 

 

1. Ребаланс покрајинског буџета за 2017. годину, који је Скупштина АП Војводине усвојила 31. августа 2017. године, 

а којим нису вршене измене планираног износа средстава нити програмски елементи (информације) за програмску 

активност: ''Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине''. Програмске информације за 

наведену програмску активност дате су у извештају за претходни (четврти) извештајни период и 

 

2. Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину 

у периоду јануар-јун 2017. године (у даљем тексту: Извештај), који је Покрајинска влада усвојила на седници 

одржаној 26. јула 2017. године Закључком број: 401-4186/2017. Извештај је објављен је на интернет страници: 

ТРАНСПАРЕНТНОСТ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ (www.budzet.vojvodina.gov.rs) и садржи:  

 1. извештај о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне      Покрајине Војводине 

за 2017. годину у периоду јануар – јун 2017. године 

 2. извештај о извршењу финансијских планова буџетских корисника и  

 3. извештај о извршењу буџета према програмској класификацији 

 

У Извештају о извршењу финансијских планова буџетских корисника (за период јануар-јун 2017. године), за 

Програмску активност 10011005 Развој вишејезичности на територији АПВ наведено је:  

„Укупно планирана средства износе 10.110.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од 6.180.000,00 динара 

односно 61,13% планираних средстава за следеће намене:  

 

Услуге по уговору - Укупно планирана средства износе 100.000,00 динара, а у извештајном периоду није било 

извршења.  

 

Трансфери осталим нивоима власти – Укупно планирана средства износе 10.000.000,00 динара, а пренето је 

6.180.000,00 динара односно 61,80% плана. Средства су намењена органима локалне самоуправе за финансирање 

оспособљавања запослених у органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма 

националних мањина, за развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности (унапређење интернет 

портала и друго) као и за трошкове израде и постављање табли са називом органа и организација, називом насељеног 

места на путним правцима, називом улица и тргова исписаних и на језицима националних мањина који су у 

службеној употреби у општини, граду и насељеном месту, за штампање двојезичних или вишејезичних образаца, као 

и за штампање службених гласила и других јавних публикација.  

 

Остале дотације и трансфере - Укупно планирана средства у износу од 10.000,00 динара нису утрошена.“ 

 

У Извештају о извршењу буџета према програмској класификацији за период јануар-јун 2017. године за наведену 
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програмску активност приказани су учинци остварени у овом периоду.  

 

За Циљ 1. који је дефинисан на следећи начин: „Унапређење службене употребе језика и писама националних 

мањина- националних заједница у раду органа, организација и установа на територији АП Војводине, у јединицама 

локалне самоуправе у којима је Статутом утврђена службена употреба језика и писама националних мањина- 

националних заједница“, дефинисан је инцикатор (показатељ) остварења циља на следећи начин: „Број пријава на 

Конкурс, за учешће у финансирању пројеката који имају за циљ унапређење вишејезичности на територији АП 

Војводине“. Вредност овог показатеља пројектована за 2017. годину износи 120, а у извештајном периоду периоду 

јануар-јун 2017. године реализован је са вредношћу 105.   

 

 

За Циљ 2. који је дефинисан на следећи начин: „Унапређење квалитета живота, јачање идентитета и осећаја 

сигурности припадника националних мањина - националних заједница“, дефинисан је индикатор (показатељ) 

остварења који је разврстан по полу и то: „Број оспособљених упосленика који се у свом раду служе језиком 

националне мањине-националне заједнице“ и „Број оспособљених упосленица које се у свом раду служе језиком 

националне мањине-националне заједнице“. Оба показатеља пројектована су за 2017. годину са вредношћу 50, а у 

извештајном периоду периоду јануар-јун 2017. године није приказана реализована вредност, при чему је 

образложењем наведено да је према подржаним пројектима по конкурсу Секретаријата, у плану да се оспособи 

најмање 145 особа, а да ће овај број, односно коначни подаци разврстани по полу бити расположиви након добијања 

извештаја о реализацији активности. 

 

Од укупно планираних средстава за реализацију програмске активности: „Развој вишејезичности на територији АП 

Војводине“ до дана подношења овог извештаја, односно закључно са 11. септембром 2017. године, реализовано 

(извршено) је 7.457.662,00 динара или 73,77% од плана за ову годину.   

 

У општини Бачки Петровац у равноправној службеној употреби су српски језик и ћирилично писмо и словачки језик 

и писмо. Та равноправна употреба језика и писма, српског и словачког, испоштована је у свим сегментима 

друштвеног живота и рада на овим просторима. За те намене редовно се обезбеђују средства субјектима који 

спроводе овај Закон и његова начела о равноправној употреби језика и писма у општини Бачки Петровац. 

 

У општини Бечеј је у службеној употреби српски језик са ћириличким и латиничким писмом и мађарски језик и 

његово писмо. 

 

У општини Бела Црква у службеној употреби су језици: српски, чешки, румунски и мађарски. Кроз директну 

расподелу буџетских средстава опредељена су средства за унапређивање остваривања права на службену употребу 

језика и писама.  

 

Општина Чока, као локална самоуправа, редовно учествује на конкурсима других нивоа власти, ради обезбеђивања 

средстава ради унапређивања и остваривања права националних мањина на службену употребу језика и писама. 

 

Планом буџета Општине Кула за 2017. годину издвојена су средства у укупном износу 750.000,00 динара за 

финансирање: националног савета русинске мањине 250.000,00 динара, националног савета мађарске мањине 

250.000,00 динара и националног савета црногорске мањине 250.000,00 динара на територији Општине Кула. 

 

Општина Пландиште наводи да су Конкурсом за доделу буџетских средстава у органима и организацијама у 

Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – 

националних заједница (Предмет број 401-27/2017-IV), предвиђена средства у буџету АП Војводине 200.000,00 

динара, буџетом општине 100.000,00 динара.  

 

Град Сомбор наводи да су у протеклом периоду матичари: 

- издали 5 двојезичних извода; 

- закључили 7 бракова на мађарском језику; 

- уписали 4 новорођена детета на мађарском језику и писму. 

 

Буџетом општине Србобран за 2017. годину („Службени лист општине Србобран“), на позицији 87, планирана су 

средства у износу од 100.000,00 динара - финансирање националних савета.  

 

У оквиру општинске управе Тител не постоји преводилац за мађарски (једини језик националне мањине који је у 



  

356 

 

званичној употреби). Општина је свој допринос дала у давању на коришћење објекта у јавној својини, а у коме се 

организовано одржавају часови мађарског језика у организацији Мађарског културног центра.  

   

Општина Жабаљ наводи да су на конкурсу за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној 

покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних 

заједница, одобрена средства за израду табли за зграду општине са називима органа у износу од 150.000,00 динара и 

за израду табли са називима насељених места у износу од 130.000,00 динара. 

 

Град Суботица наводи да су средства из буџета Аутономне Покрајине Војводина по Конкурсу за доделу органима и 

организацијама у Аутономној Покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма 

националних мањина – националних заједница за 2017. годину додељена за десет месних заједница за трошкове 

израде и постављања табли с називом улица, исписаних на језицима који су у службеној употреби у граду. Музичка 

школа Суботица је добила средства за трошкове и постављање табли са обавештењима за јавност исписаним на 

језицима који су у употреби у граду. Основна школа „Мајшански пут“ је добила средства за развој система 

електронске управе за рад у условима вишејезичности. Основна школа „Кизур Иштван“, ОШ. „Сечењи Иштван“ и 

основна и средња школа „Жарко Зрењанин“ су добиле средства за оспособљавање запослених у органима и 

организацијама да се користе језиком националне мањине – националне заједнице који је у службеној употреби. 

 

2017/4 

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

је на овогодишњем конкурсу за унапређење вишејезичности на територији АП Војводине доделио новчана средстава 

за 85 апликаната, односно 88 пројеката. 

 У току трећег и четвртог квартала 2017. године, извршена је исплата по Конкурсу додељених средстава у 

укупном износу од 2.800.000 динара. Исплате су извршење за 83 апликаната, односно 86 пројеката. До краја 2017. 

године биће исплаћен остатак дозначеног износа у висини од 500.000,00 динара за још два корисника.Тиме ће се 

извршити пренос свих планираних средстава у износу од 9.500.000,00 динара за свих 88 пројеката коме су додељена 

средства по Конкурса за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини 

у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница у 2017. години. 

У току IV квартала, корисници средстава по наведеном конкурсу почели су да достављају извештаје о наменском 

коришћењу средстава. До 12. децембра пристигло је укупно 26 извештаја о наменском коришћењу средстава по 

конкурсу. 

 

 Покрајински секретаријат за финансије је у склопу активности које прате буџетски циклус, односно 

припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, приликом одређивања лимита, односно оквира 

средстава за припрему финансијских планова корисника буџетских средстава за наредну (2018.) буџетску годину, 

респектовао као један од приоритета у расподели средстава  и спровођење јавне политике која се односи на развој 

вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине. Такође приликом буџетирања водило се рачуна о 

показатељу резултата дефинисаним Акционим планом као: ''Повећан проценат финансирања активности усмерених 

на унапређивање остваривања права на службену употребу језика и писма националних мањина путем конкурса''.  У 

распореду средстава који је предложен Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине 

Војводине за 2018. годину, 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  је 11.110.000 динара, што је одржавање достигнутог нивоа финансирања 2017. године. И даље 

је у складу са методологијом, односно Упутством за израду програмског буџета, активност означена Акционим 

планом под бројем 5.4. приказана у програмском моделу буџета АП Војводине као континуирана делатност, а што је 

у складу са описом за ову активност из колоне: ''РОК'' Акционог плана.   

  

 

У наставку је дат извод из предлога Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 

2018. годину, односно програмске информације за програмску активност 10011005 Развој вишејезичности на 

територији Аутономне покрајине Војводине: 
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА 

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ  

РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ ИЗ 

ПРИХОДА, 

ПРИМАЊА И 

ПРЕНЕТИХ 

НЕУТРОШЕН

ИХ 

СРЕДСТАВА 

РАСХОДИ И  

ИЗДАЦИ ИЗ  

ДОДАТНИХ 

СРЕДСТАВА 

УКУПНА 

СРЕДСТВ

А 

0600 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне 

заједнице 

ПА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011005 

10011005 Развој вишејезичности на територији 

Аутономне покрајине Војводине 
10.110.0 00,00  0,00 

10.110.0 

00,00 

Програм (коме 

припада) 
1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 

Функција 111 - Извршни и законодавни органи  

Сврха 
Примена и остваривање права на службену употребу језика и писма националних мањина-

националних заједница на територији АП Војводине. 

Правни основ 

Устав РС ; Закон о службеној употреби језика и писама ; Покрајинска скупштинска одлука 

о додели буџетских средстава органима и организацијама у чијем раду су у службеној 

употреби језици  и писма националних мањина-националних заједница ; 

Одговорно лице ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

Опис 

У оквиру ове програмске активности расписује се конкурс за доделу буџетских средстава 

органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у 

службеној употреби језици и писма националних мањина-националних заједница, за 

финансирање односно суфинансирање пројеката чији је циљ унапређење права на 

службену употребу језика и писама националних мањина-националних заједница у 

Аутономној покрајини Војводини.   

Средства на Конкурсу се додељују за оспособљавање 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, за развој система електронске управе у условима вишејезичности, за 

израду вишејезичких табли са називом органа, организација и установа, називом 

насељених места на путним правцима, називом улица и тргова у н 

Да ли реализација 

пројекта 

подразумева 

капитална 

улагања/инвестици

је? 

НЕ 

Да ли је у питању 

ИПА пројекат? 
НЕ 

Циљ 1 

Унапређење службене употребе језика и писама националних мањина- националних 

заједница у раду органа, организација и установа на територији АП Војводине, у 

јединицама локалне самоуправе у којима је Статутом утврђена службена употреба језика и 

писама националних мањина- националних заједница. 

Индикатор 1.1 

Назив: Број пријава на Конкурс,  за  учешће у 

финансирању пројеката који имају за циљ 

унапређење вишејезичности на територији АП 

Војводине. 

Базна 

вреднос

т 

2018 2019 
202

0 

  Извор верификације :Интерна евиденција 98 120 120 120 

  

Коментар :Број пријава на Конкурс показује велико интересовање учесника да се 

квалитативно приступи решавању проблема који се јављају у области службене употребе 

језика и писама националних мањина- националних заједница на територији АП 

Војводине. Базна вредност из 2017. године. 
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Индикатор 1.2 

Назив :Број подржаних корисника буџетских 

средстава у финансирању пројеката који имају за 

циљ унапређење вишејезичности на територији 

АП Војводине 

Базна 

вреднос

т 

2018 2019 
202

0 

  Извор верификације :Интерна евиденција 98 110 110 110 

  Коментар :Базна вредност је из 2017. године 

 

 

 

Општина Бечеј је успешно конкурисала код Покрајинског секретаријата за  образовање, прописе, управу и 

националне мањине – националне заједнице за доделу буџетских средстава органима и организацијама Аутономне 

Покрајине Војводине на чијој територији су у службеној употреби језици и писма национаних мањина ради 

оспособљавања запослених у општинској управи општине Бечеј да се користе језиком мађарске национане мањине. 

На том конкурсу општина Бечеј је остварила 250.000,00 динара и започет је курс мађарског језика. 

 

Скупштина општине Бела Црква усвојила је, у децембру месецу, буџет за 2018. годину. У буџету је локална 

самоуправа определила средства за унапређивање остваривања права на службену употребу језика и писама, кроз 

директну расподелу буџетских средстава. 

 

Општина Мали Иђош наводи да је на основу Конкурса за доделу средстава органима и организацијама у Аутономној 

покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина-националних 

заједница за 2017. годину који је расписан од стране Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и 

националне мањине - националне заједнице, месна заједница Фекетић је добила средства за постављање уличних 

табли на српском и мађарском језику. 

 

Градска управа града Новог Пазара у континуитету издваја средства на унапређивању остваривања права на 

употребу службеног језика и писма бошњачке националне заједнице (босанског језика). Сви натписи на установама 

и предузећима чији је оснивач град Нови Пазар имају натписе на босанском језику. Донете су одлуке да се сваки 

документ може писати и на босанском језику и двојезично. На судовима раде преводиоци за босански језик тако да 

активности у овој области иду прогресивним током.  

 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, је након 

спроведеног конкурса за оспособљавање запослених у органима и организацијама, да се користе језиком националне 

мањине – нацоналне заједнице који је у службеној употреби, доделио буџетска средства Градској управи за опште 

послове града Новог Сада. Додељена средства су у износу од 250.000,00 динара. 

У граду Новом Саду је у службеној употреби српски језик и ћирилично писмо, а истовремено у службеној употреби 

је мађарски, словачки и русински језик и њихова писма. Након одобрених средстава међу запосленима у градском 

управама, посебним организацијама и службама, спроведена је анкета како би се изјаснили да ли желе да похађају 

обуку за учење неког од језика националне мањине – нациналне заједнице који су у службеној употреби у Граду. 

Пријавило се 45 запослених за учење мађарског и словачког језика и писма. Како средства нису била довољна за све 

заинтересоване који су се пријавили, предност је дата запосленима који у току свог свакодневног рада имају контакт 

са странкама. Укупан број запослених који тренутно похађају обуку за учење мађарског и словачког језика и писма 

је 25. 

 

Дана 6. октобра 2017. године, закључен је Уговор о набавци услуге за оспособљавање запослених у органима и 

организацијама да се користе језиком националне мањине – националне заједнице који је у службеној употреби у 

граду Новом Саду. Уговор је закључен између Градске управе за опште послове града Новог Сада и Агенције за 

стране језике „MY SCHOOL“ из Новог Сада. Обука ће трајати до 22. децембра 2017. године и након завршене обуке 

извршиће се провера стеченог знања а запосленима који покажу потребан ниво знања издаће се сертификат о 

положеној обуци. 

 

Градска управа за саобраћај и путеве града Новог Сада је обезбедила средства на уплатни рачун јавних прихода у 

износу од 550.000,00 динара. Уплата је извршена на основу Решења Покрајинског секретаријата за образовање, 

прописе, управу и националне заједнице а средства су намењена Градској управи за саобраћај и путеве града Новог 

Сада за трошкове израде табли с називом насељених места на путним правцима, исписаних на језицима националне 

мањине – нацоналне заједнице који су у употреби у граду Новом Саду. Средства нису још увек утрошена, а 
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планирају се да буду утрошена на путним правцима Будисава, Руменка и Кисач у року од 45 дана од дана Закључења 

Уговора о јавној набавци. Поступак јавне набавке је у току а реализација ће бити извршена до краја 2017. године.    

 

Град Суботица наводи су им додељена средства од 1.150.000,00 динара за израду пројектно техничке документације 

за туристичку сигнализацију од стране Покрајинског секретаријата по Конкурсима за унапређење вишејезичности на 

територији АП Војводине. 

  

Општина Врбас наводи да је по Конкурсу од 11.02.2017. године донето Решење о расподели средстава за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за остваривања јавног интереса у области јавног 

информисања за територију општине Врбас у 2017. години, којим је Агенцији за издавање новина и веб портала 

Бачка пресс Врбас за спровођење Пројекта „Хроника Врбаса“,  додељен износ од 300.000,00 динара. Новине се 

објављују на српском језику, латиничним писмом, а у делу под називом ''Национални савети'' објављују се текстови 

на русинском, мађарском и украјинском језику. 

 

2018/1 

 

Покрајински секретаријат за финансије наводи да је, у односу на претходни извештајни период, измењен извор 

података за достављање извештаја, а то је уместо предлога, усвојена Покрајинска скупштинска одлука о буџету 

Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину (''Сл.лист АПВ'', број 57/2017),  и да је за Развој вишејезичности на 

територији Аутономне покрајине Војводине издвојено 10.110.000 динара.  

 

У наставку је  извод из програмске структуре буџета АП Војводине за 2018. годину, односно програмске 

информације за програмску активност 10011005 Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине 

Војводине: 

 

 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА 

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ  УКУПНА СРЕДСТВА 

0600 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне 

заједнице 

ПА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011005 

10011005 Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине 

Војводине 
10.110.0 00,00 

Програм (коме 

припада) 
1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 

Функција 111 - Извршни и законодавни органи  

Сврха 
Примена и остваривање права на службену употребу језика и писма националних 

мањина-националних заједница на територији АП Војводине. 

Правни основ 

Устав РС ; Закон о службеној употреби језика и писама ; Покрајинска скупштинска 

одлука о додели буџетских средстава органима и организацијама у чијем раду су у 

службеној употреби језици  и писма националних мањина-националних заједница ; 

Одговорно лице ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
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Опис 

У оквиру ове програмске активности расписује се конкурс за доделу буџетских 

средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду 

су у службеној употреби језици и писма националних мањина-националних заједница, за 

финансирање односно суфинансирање пројеката чији је циљ унапређење права на 

службену употребу језика и писама националних мањина-националних заједница у 

Аутономној покрајини Војводини.   

Средства на Конкурсу се додељују за оспособљавање 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, за развој система електронске управе у условима вишејезичности, 

за израду вишејезичких табли са називом органа, организација и установа, називом 

насељених места на путним правцима, називом улица и тргова у н 

Да ли реализација 

пројекта 

подразумева 

капитална 

улагања/инвестици

је? 

НЕ 

Да ли је у питању 

ИПА пројекат? 
НЕ 

Циљ 1 

Унапређење службене употребе језика и писама националних мањина- националних 

заједница у раду органа, организација и установа на територији АП Војводине, у 

јединицама локалне самоуправе у којима је Статутом утврђена службена употреба језика 

и писама националних мањина- националних заједница. 

Индикатор 1.1 

Назив :Број пријава на Конкурс,  за  учешће у 

финансирању пројеката који имају за циљ унапређење 

вишејезичности на територији АП Војводине. 

Базн

а 

вред

ност 

201

8 

201

9 
2020 

  Извор верификације :Интерна евиденција 98 120 120 120 

  

Коментар :Број пријава на Конкурс показује велико интересовање учесника да се 

квалитативно приступи решавању проблема који се јављају у области службене 

употребе језика и писама националних мањина- националних заједница на територији 

АП Војводине. Базна вредност из 2017. године. 

Индикатор 1.2 

Назив :Број подржаних корисника буџетских средстава у 

финансирању пројеката који имају за циљ унапређење 

вишејезичности на територији АП Војводине 

Базн

а 

вред

ност 

201

8 

201

9 
2020 

  Извор верификације :Интерна евиденција 98 110 110 110 

  Коментар :Базна вредност је из 2017. године 

 

 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице  је 5. 

фебруара 2018. године расписао Конкурса за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној 

покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина - националних 

заједница за 2018. годину. Средства по навeденом конкурсу у укупном износу од 9.500.000,00 динара се додељују 

ради унапређивања остваривања права на службену употребу језика и писама националних мањина – националних 

заједница у Аутономној покрајини Војводини, органимa јединица локалне самоуправе с територије Аутономне 

покрајине Војводине, у којима је статутом града, односно општине утврђена службена употреба језика и писама 

националних мањина - националних заједница на целој територији јединице локалне самоуправе или у насељеним 

местима на њиховој територији, месне заједнице на територији градова и општина из алинеје један и други органи, 

организације, службе и установе, корисници буџетских средстава, који имају седиште на територији локалне 

самоуправе или који обављају делатност на територији локалне самоуправе. 

 

Средства се додељују за финансирање, односно учешће у финансирању: 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 
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мањина – националних заједница који су у службеној употреби у општини, граду или насељеном месту; за 

штампање двојезичких или вишејезичких образаца, службених гласила и других јавних публикација. 

 

На горенаведни Конкурс поднето је 96 пријава, којим су захтевана средства у висини од 19.184.960,82 динара. 

Комисија је размотрила потпуне и благовременe пријаве и предложила је покрајинском секретару да се доделе 

новчана средства за 83 подносиоца пријавa. Почетком априла се планира свечано потписивање уговора о додели 

средстава. 

У овом извештајном периоду, извршени су послови расписивања конкурса, пријема и ажурурања пријава на 

поменути конкурс, одржавање састанка комисије у сврху давања мишљења покрајинском секретару за доделу 

средтава. 

 

У овом извештајном периоду, у оквиру надлежности Секретаријата, инспекција за службену употребу језика и писма 

извршила је 5 службених саветодавних посета у области примене прописа у вези са службеном употребом језика и 

писма, у општинским управама и месним заједницама на територији АПВ у складу са годишњим планом за 

инспекцијски надзор. 

 

У циљу што ефикаснијег унапређивања остваривања права на службену употребу језика и писама националних 

мањина, који су у службеној употреби на територији града Зрењанина мађарски, румунски и словачки језик, из 

буџета града Зрењанина финансира се издавање страница на језицима националних мањина у регионалном 

недељнику “Зрењанин”, постављање натписа назива органа управе, институција и установа, географских назива, 

штампање образаца захтева за издавање извода из матичних књига и захтева за остваривање права на дечији додатак, 

двојезичних извода из матичних књига, обезбеђењем матичара са активним знањем језика националне мањине у 

срединама у којима мањине живе.   

 

Општине Кула наводи да су планом буџета за 2018. годину на позицији „функционисање националних савета 

националних мањина” издвојена средства у укупном износу 1.500.000,00 динара за финансирање удружења грађана 

националних мањина. Од тога укупан износ финансијских срестава опредељених за финансирање програма и 

пројекта обнове просторија за рад у власништву/сувласништву удружења грађана националних мањина износи 

750.000,00 динара чија ће се прерасподела извршити након затварања конкурса 5. априла 2018. године.  

 

Буџетом општине Медвеђа предвиђена су средства у износу од 400 хиљада динара за Национални савет албанске 

националне мањине, у првом кварталу 2018. године није било конкретних захтева. 

 

Градска управа града Новог Сада наводи да је услуга „Израда и постављање табли са називом насељених места на 

путним правцима, исписаних на језицима који су у службеној употреби у граду Новом Саду“ је завршена. Добијена 

средства су утрошена у износу од 549.025,22 динара са пдв-ом. Табле са називом насељених места, исписаних на 

језицима који су у службеној употреби у Граду, постављене су на путним правцима Будисава, Руменка и Кисач. Дана 

07. фебруара 2018. године, Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне заједнице 

послат је допис са комплетном документацијом.    

 

Градска управа града Новог Сада наводи да Чланом 1. Одлуке о начину и критеријумима распоређивање буџетских 

средстава Града Новог Сада националним саветима националних мањина („Службени лист Града Новог Сада“, број 

38/2011) прописано да се у буџету града Новог Сада обезбеђују средства за финансирање редовне делатности 

регистрованих Националних Савета националних мањина чији је језик и писмо у службеној употреби на територији 

Града Новог Сада, а чланом 3. је утврђено да се средства из буџета града Новог Сада распоређују тако да се 50% 

укупних средстава распоређује у једнаким износима Националним саветима, а осталих 50% укупних средстава 

распоређује се према броју припадника националне мањине, по попису становништва, коју Национални савет 

преставља на територији града Новог Сада. 

 

Одлуком о буџету града Новог Сада за 2018. годину („Службени лист града Новог Сада“, број 66/2017) у Разделу 

Градске управе за опште послове обезбеђена су средства у износу од 4.220.000,00 динара за финансирање делатности 

Националних савета. 

Применом критеријума из члана 3. Одлуке о начину и критеријумима распоређивање буџетских средстава града 

Новог Сада Националним саветима националних мањина, средства су распоређена на следећи начин: 

- средства у износу од 2.110.000,00 динара распоређена су у једнаким износима Националном савету мађарске 

националне мањине, Националном савету словачке националне мањине и  Националном савету русинске националне 

мањине у износу од 703.333,33 динара, што представља 33,333% сваком националном савету, 
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-  средства у износу од 2.110.000,00 динара распоређена су националним саветима националних мањина према броју 

припадника националне мањине који савет предствља на територији града Новог Сада према последњим званичним 

резултатима пописа становништва, тако да по овом основу Националном савету мађарске националне мањине 

припада 60,25% средстава, што износи 1.271.270,00 динара, Националном савету словачке националне мањине 

29,94% средстава, што износи 631.734,00 динара и Националном савету русинске националне мањине 9,81% 

средстава, што износи 206.991,00 динара. 

 

Укупна средства која остварују Национални савети у 2018. години за финансирање редовне делатности, по оба 

критеријума из Одлуке су: 

- Национални савет мађарске националне мањине 1.974.608,34 динара, 

- Национални савет словачке националне мањине 1.335.067,33 динара, 

- Национални савет русинске националне мањине 910.324,33 динара  

 

Општинска управа општине Пландиште усвојеним буџетом за 2018. годину определила  је за програмску активност  

ПА 0007 - Функционисање националних савета и националних мањина: 

 - Услуге по уговору- ЛАП за унапређење положаја Рома -  100.000,00 динара; 

 - Дотације  етничким заједницама и мањинама - Савети националих мањина 100.000,00 динара; 

 - Материјал - унапређење положаја Рома (уџбеници) 160.000,00 динара; 

 

Општина Сента Одлуком о буџету општине Сента за 2018. годину („Службени лист општине Сента“ бр. 26/2017), 

код програма под називом „Општих услуга локалне самоуправе“, под програмском класификацијом број 0602-0007, 

описаном као „Функционисање националних савета националних мањина“, као функција број 160 (Опште јавне 

услуге некласификоване на другом месту) и као економска класификација број 481 (Дотације невладиним 

организацијама), у износу од 300.000,00  динара. 

 

Буџетом општине Србобран за 2018. годину, на позицији 47, планирана су средства у износу од 100.000,00 динара - 

финансирање националних савета. Средства још увек нису реализована.  

 
2018/2 

 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице наводи да је 

у извештајном периоду реализовано закључивање уговора са 83 корисника средстава по Конкурсу за доделу 

буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној 

употреби језици и писма националних мањина - националних заједница за 2018. годину и отпочела је исплата у 

складу са реалним могућностима Буџета АП Војводине и кварталним финансијким плановима Секретаријата, а на 

основу динамике реализације финансираних активности. До тренутка извештавања по наведеном конкурсу 

исплаћено је 800.000,00 динара за 3 корисника средстава. 

У овом извештајном периоду, у оквиру надлежности Секретаријата, инспекција за службену употребу језика и писма 

извршила је 5 службених саветодавних посета општинским и градским управана на територији АПВ у области 

примене прописа у вези са службеном употребом језика и писма, у складу са годишњим планом за инспекцијски 

надзор, као и према захтевима који су поднети од стране националних савета националних мањина. 

  

Покрајински секретаријат за финансије израдио је током извештајног периода:  ребаланс покрајинског буџета за 

2018. годину34, који је Скупштина АП Војводине усвојила 19. јуна 2018. године, а којим нису врше измене 

планираног износа средстава за програмску активност: ''Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине 

Војводине''.  У програмским елементима  (информацијама) за наведену програмску активност измењена је 

базна вредност Индикатора 1.1 за Циљ 1.  и усклађена са вредношћу која је утврђена извештајем о остварењу 

ефеката и резултата утврђених уз извештаје по Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 

2017. годину35. 

 

                                                      
34

 Покрајинска скупштинска одлука о ребалнску буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину 

(''Службени лист АПВ'', бр. 29/2018)  
35

 Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. 

годину (''Службени лист АПВ'', број 26/2018) 
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У наставку су информације о реализацији наведене програмске активности у периоду 1.1. - 31.12.2017. године.   

 

Планирана средства за ову активност  у висини од 10.110.000,00 динара реализована су 98,77% односно 9.985.497,01 

динара.   

 

За Циљ 1. који је дефинисан на следећи начин: „ Унапређење службене употребе језика и писама националних 

мањина- националних заједница у раду органа, организација и установа на територији АП Војводине, у јединицама 

локалне самоуправе у којима је Статутом утврђена службена употреба језика и писама националних мањина- 

националних заједница“,   дефинисан је инцикатор (показатељ) остварења циља на следећи начин: „ Број пријава на 

Конкурс,  за  учешће у финансирању пројеката који имају за циљ унапређење вишејезичности на територији АП 

Војводине“. Вредност овог показатења  пројекотвана  за 2017. годину износи 120, а  у извештајном периоду јануар-

децембар 2017. године реализован је са вредношћу 105.  

 

За индикатор (показатеља) остварења  који је разврстан по полу и то: „Број оспособљених упосленика који се у свом 

раду служе језиком националне мањине-националне заједнице“  и „ Број оспособљених упосленица које се у свом 

раду служе језиком националне мањине-националне заједнице“. Оба показатења пројектована су за 2017. годину са 

вредношћу 50, а  у извештајном периоду периоду јануар-децембар  2017. године није приказана реализована 

вредност, при чему је образложењем наведено да је  према подржаним пројектима по конкурсу Секретаријата, у 

плану  да се оспособи најмање 145 особа, а да ће овај број односно  коначни подаци разврстани  по полу бити 

расположиви након добијања извештаја о реализацији активности. 

 

Имајући у виду наведено, ребалансом буџета усклађени су и елементи програмских информација у смислу измене 

базне вредности (која је дефинисана за базну 2017. годину) са утврђеном према извештају за 2017. годину. Дакле за 

Циљ 1.: „ Унапређење службене употребе језика и писама националних мањина- националних заједница у раду 

органа, организација и установа на територији АП Војводине, у јединицама локалне самоуправе у којима је Статутом 

утврђена службена употреба језика и писама националних мањина - националних заједница“, индикатор (показатељ) 

остварења циља: „ Број пријава на Конкурс,  за  учешће у финансирању пројеката који имају за циљ унапређење 

вишејезичности на територији АП Војводине“, податак базне вредности утврђен је и то: уместо: ''98''  стоји: ''105''.  

 

''Пречишћен текст'' програмских информација према ребалансу усвојеном 19. јуна 2018. године гласи:  

 

 

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ  

РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ ИЗ 

ПРИХОДА, 

ПРИМАЊА И 

ПРЕНЕТИХ 

НЕУТРОШЕНИХ 

СРЕДСТАВА 

РАСХОДИ И  

ИЗДАЦИ ИЗ  

ДОДАТНИХ 

СРЕДСТАВА 

УКУПНА 

СРЕДСТВА 

0600 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице 

ПА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011005 

10011005 Развој вишејезичности на територији Аутономне 

покрајине Војводине 
10.110.0 00,00  0,00 10.110.0 00,00 

Програм (коме 

припада) 
1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 

Функција 111 - Извршни и законодавни органи  

Сврха 
Примена и остваривање права на службену употребу језика и писма националних мањина-

националних заједница на територији АП Војводине. 

Правни основ 

Устав РС ; Закон о службеној употреби језика и писама ; Покрајинска скупштинска одлука о додели 

буџетских средстава органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици  и 

писма националних мањина-националних заједница ; 

Одговорно лице ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
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Опис 

У оквиру ове програмске активности расписује се конкурс за доделу буџетских средстава органима и 

организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и 

писма националних мањина-националних заједница, за финансирање односно суфинансирање 

пројеката чији је циљ унапређење права на службену употребу језика и писама националних мањина-

националних заједница у Аутономној покрајини Војводини.   

Средства на Конкурсу се додељују за оспособљавање 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, за развој система 

електронске управе у условима вишејезичности, за израду вишејезичких табли са називом органа, 

организација и установа, називом насељених места на путним правцима, називом улица и тргова у 

насељеним местима, као и другихобавештења 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 вишејезичких образаца, службених гласила и других јавних 

публикација, на језицима националних мањина-националних заједница који су у службеној употреби. 

Да ли реализација 

пројекта подразумева 

капитална 

улагања/инвестиције? 

НЕ 

Да ли је у питању 

ИПА пројекат? 
НЕ 

Циљ 1 

Унапређење службене употребе језика и писама националних мањина- националних заједница у раду 

органа, организација и установа на територији АП Војводине, у јединицама локалне самоуправе у 

којима је Статутом утврђена службена употреба језика и писама националних мањина- националних 

заједница. 

Индикатор 1.1 

Назив :Број пријава на Конкурс,  за  учешће у 

финансирању пројеката који имају за циљ унапређење 

вишејезичности на територији АП Војводине. 

Базна 

вредност 
2018 2019 2020 

  Извор верификације :Интерна евиденција 105 120 120 120 

  

Коментар :Број пријава на Конкурс показује велико интересовање учесника да се квалитативно 

приступи решавању проблема који се јављају у области службене употребе језика и писама 

националних мањина- националних заједница на територији АП Војводине. Базна вредност из 2017. 

године. 

Индикатор 1.2 

Назив :Број подржаних корисника буџетских средстава у 

финансирању пројеката који имају за циљ унапређење 

вишејезичности на територији АП Војводине 

Базна 

вредност 
2018 2019 2020 

  Извор верификације :Интерна евиденција 98 110 110 110 

  Коментар: Базна вредност је из 2017. године 

 

 

Општина Бач је у претходном периоду (2016. 2017. 2018. год) путем конкурса Покрајинског секретаријата за 

образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице обезбедила средства за набавку и 

постављање вишејезичних табли са натписима места и ознакама органа и институција. Општина Бач путем конкурса 

за расподелу средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања опредељује и средства за медије који емитују/производе програм на језицима 

националних мањина (Радио Бачка која емитује програм и на словачком језику и Лукмес ДОО које објављују чланке 

и на ромском језику).  

 

Општине Кула наводи да је од укупног износа 1.500.000,00 динара планом буџета за 2018. годину предвиђена су 

средства у укупном износу 750.000,00 динара за финансирање:  

 - Националног савета русинске мањине 250.000,00 динара,  

 - Националног савета мађарске мањине 250.000,00 динара и  

 - Националног савета црногорске мањине 250.000,00 динара.  

Преостали износ средстава од 750.000,00 додељен је путем пројекта за обнову просторија  грађевинских и занатских 

радова мађарском КУД „Непкер“ Кула.  

 

Општина Бујановац наводи да је Правилником о систематизацији радних места систематизовано, између осталог, 

радно место референта у услужном центру са познавањем албанског језика, као и радно место заменика матичара 
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ради бољег и ефикаснијег остваривања права грађана.  Буџетом општине Бујановац предвиђена су средства у износу 

од 3 милиона динара за Национални савет албанске националне мањине. У 2018. години пренета су средства у 

износу од петсто хиљада динара. 

 

Општине Житиште наводи да је у извештајном периоду конкурисала код Покрајинског секретаријата за националне 

мањине  и добила средства за набавку и постављање вишејезичких табли на јавном комуналном предузећу „Развој“ 

Житиште као и у неким Месним заједницама. Припрема и радови су у току и планирано је да ће се завршити у 

наредном извештајном периоду.                                                                                                                          

У плану је да се у следећој фази, преко Савета за безбедност саобраћаја упути један захтев према предузећу „Војпут“ 

у чијој је надлежности постављање вишејезичних табли на путевима првог реда, да се поставе тројезичне табле на 

улаз у насељено место Житиште на српском, мађарском и румунском језику.  

 

Општина Пландиште наводи пројекат ажурирања адресног регистра на територији општине. Спроводи се поступак 

именовања улица и прибављање мишљења оних националих савета националих мањина, код којих је Статутом 

утврђена службена употреба језика националних мањина на територији општине Пландиште (мађарски, румунски, 

словачки и македонски). 

 

Град Суботица наводи да по Решењу о додели буџетских средстава по конкурсу за доделу буџетских средстава 

органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма 

националних мањина - националних заједница за 2018. годину од 28.03.2018. године додељена су средства за 

штампање двојезичних или вишејезичких образаца, службених гласила и других јавних публикација и за 

постављање вишејезичких табли: 

- Град Суботица 150.000 динара 

- Месне заједнице Кер, Бачко Душаново, Зорка, Чантавир, Нови Жедник, Шупљак, Доњи Таванкут, Бајмок, 

Пешчара, Бајнат, Биково, Александрово, Хајдуково, прозивка, Љутово, мали Радоновац, радоновац, 

центар1, Ново Село, Палић, Дудова шума, Жељезничко насеље и Бајмок 2.391.000 динара 

- ОШ Мајшански пут и ОШ Матија Губец Доњи таванкут 112.000 динара 

Реализација пројекта је у току. 

 

2018/3 

 

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

националне заједнице  наводи да у овом извештајном периоду, по Конкурсу за доделу 

буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у 

чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина - 

националних заједница за 2018. годину, у складу са реалним могућностима Буџета АП 

Војводине и кварталним финансијским плановима Секретаријата, а на основу динамике 

реализације финансираних активности исплаћено је 5.490.000,00 динара за 47 

корисника средстава. 

У овом извештајном периоду, у оквиру надлежности Секретаријата, инспекција за 

службену употребу језика и писма извршила је 3 службене саветодавне посете и 6 

инспекцијских надзора у општинским и градским управама на територији АПВ у 

области примене прописа у вези са службеном употребом језика и писма, у складу са 

годишњим планом за инспекцијски надзор, као и по захтевима који су поднети од 

стране националних савета националних мањина и других правних и физичких лица. 
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У односу на претходни извештајни период, стање елемената о којима извештај подноси 

Покрајински секретаријат за финансије поводом реализације Акционог плана за 

остваривање права националних мањина, a то је пружање  подршке у дефинисању 

програмског модела, чиме се кроз институт буџета (како плана, тако и реализације) 

приказује   механизам  мерења утицаја предузетих активности, односно увид у степен 

достизања жељених резултата је следеће:  

 

Покрајинска влада је на седници одржаној 25. јула 2018. године усвојила Извештај о 

извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине 

за 2018. годину у периоду јануар-јун 2018. године (у даљем тексту: Извештај). У 

Извештају је образложена финансијска реализација за Програмску активност 

10011005 Развој вишејезичности на територији АПВ на следећи начин:  

„Укупно планирана средства износе 10.110.000,00 динара, а извршени с у расходи у 

износу о д  806.439,85 динара односно 7,98% планираних средстава за следеће намене: 

Услуге по уговору - Укупно планирана средства износе 100.000,00 динара, а утрошено 

је 6.439,85 динара што је 6,44% планираних средстава. Средства су утрошена за 

исплату накнада члановима и испитивачима у испитним комисијама за полагање 

језичког испита као и за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која 

су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго 

Трансфери осталим нивоима власти – Укупно планирана средства износе 

10.000.000,00 динара, а пренето је 800.000,00 динара односно 8,00% плана. Средства су 

намењена органима локалне самоуправе за финансирање развоја система електронске 

управе за рад у условима вишејезичности (унапређење интернет портала и друго) као и 

за трошкове израде и постављање табли са називом органа и организација, називом 

насељеног места на путним правцима, називом улица и тргова исписаних и на језицима 

националних мањина који су у службеној употреби у општини, граду и насељеном 

месту, за штампање двојезичних или вишејезичних образаца, као и за штампање 

службених гласила и других јавних публикација.'' 

Остале дотације и трансфере - Укупно планирана средства у износу од 10.000,00 

динара нису утрошена.'' 

 

Такође, током овог извештајног периода, а у складу са прописаним буџетским 

календаром, директни корисници буџетских средстава Аутономне покрајине 

Војводине, доставили су  Покрајинском секретаријату за финансије, уз предлог 

финансијског плана за наредну буџетску годину и извештај о учинку програма за 

првих шест месеци текуће године (у даљем тексту: Извештај о учинку програма).  

 

У Извештају о учинку програма, за наведену програмску активност приказани су 

учинци оставрени у овом периоду.  

 

За Циљ 1. који је дефинисан на следећи начин: „Унапређење службене употребе језика 

и писама националних мањина- националних заједница у раду органа, организација и 

установа на територији АП Војводине, у јединицама локалне самоуправе у којима је 

Статутом утврђена службена употреба језика и писама националних мањина- 
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националних заједница“,  дефинисана су два индикатора (показатељ) остварења циља и 

то:  

 Показатељ 1. „Број пријава на Конкурс, за  учешће у финансирању 

пројеката који имају за циљ унапређење вишејезичности на територији АП 

Војводине“. Вредност овог показатеља  пројектована  за 2018. годину износи 

120, а  у извештајном периоду периоду јануар-јун 2018. године реализован је са 

вредношћу 96 и  

 Показатељ 2. „Број подржаних корисника буџетских средстава у 

финансирању пројеката који имају за циљ унапређење вишејезичности на 

територији АП Војводине'' Вредност овог показатеља  пројектована  за 2018. 

годину износи 110, а у извештајном периоду јануар-јун 2018. године реализован 

је са вредношћу 83
36

. 
 

Од укупно планираних средстава за реализацију програмске активности: „Развој 

вишејезичности на територији АП Војводине'' до дана подношења овог извештаја, 

односно закључно на дан 16. септембар  2018. године,  реализовано (извршено)  је  

6.335.639,85 динара (или  62,67%), од чега је 6.329.200,00 динара додељено по 

спроведеном конкурсу.  

 

Општина Алибунар наводи да је у току утврђивање нацрта одлуке о расподели 

средстава ради унапређења остваривања права на службену употребу језика и писама 

националних мањина. Органи јавне власти Општине Алибунар упутили су захтев ради 

одобрења односно давања сагласности за ангажовање запослених и поново активирање 

преводилачке службе. 

 

Општина Врбас наводи да је буџетском позицијом функционисање националних савета 

националних мањина - економска класификација 481 - дотације невладиним 

организацијама (савети националних мањина) издвојила 600 000,00 динара.  

 

Одлуком о првом ребалансу буџета Града Вршца за 2018. годину од 28.05.2018. године 

предвиђена су средства за: 

 - функционисање националних савета националних мањина-дотације невладиним 

 организацијама, износ од 500,000 динара, 

 - јачање култутне продукције и уметничког стваралаштва (удружења националних 

 мањина), износ од 1.700.000 динара, 

 - Пројекат НП ,,Стерија“,  Вршац, Сцена на румунском језику од 200,000 динара. 

 

                                                      
36

 Решење о додели буџетских средстава по конкурсу за доделу буџетских средстава органима и 

организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма 

националних мањина-националних заједница за 2018. годину Покрајинског секретаријата за образовање, 

прописе, управу и националне мањине-националне заједнице број: 128-90-6/2018-05 од 28. марта 2018. 

године (http://www.puma.vojvodina.gov.rs/dokumenti/Konkursi/2018/sluzbena_upotreba_jezika/Resenje.pdf) 
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Општина Мали Иђош наводи да на основу Конкурса за доделу буџетских средстава 

органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у 

службеној употреби језици и писма националних мањина-националних заједница за 

2018. годину, који је расписан од стране Покрајинског секретаријата за образовање, 

прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, месна заједница 

Фекетић и месна заједница Мали Иђош су добила средства за трошкове израде и 

постављања вишејезичних табли. 

 

Општина Нови Бечеј наводи да је расписан јавни конкурс за доделу средстава за 

подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма 

удружења грађана националних мањина из буџета општине Нови Бечеј за 2018. годину.  

 

Дана 05.03.2018. године Град Суботица је поднео Покрајинском секретаријату за 

образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице Пријаву на 

Конкурс за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној 

покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма 

националних мањина - националних заједница. Предмет Пријаве био је израда и 

постављање табли с називом органа и организација унутар Градске куће Суботица, на 

вратима канцеларија управе и три велике инфо табле (тројезичне). Тражена средства су 

била 222.312,00 динара. Дана 28.03.2018. донето је Решење о додели средстава где је 

Граду Суботици додељено 150.000,00 динара.  Уговор је потписан 16.04.2018. године. 

Преведени су називи радних места у управи на сва три језика, сада је у процедури 

превођење односно дефинисање од стране сваког запосленог на ком језику жели да му 

буде написано име. Након тога следи постављање табли. 
 

 

 

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: 
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. 
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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. 

2017/2 

У општини Бачка Паланка је према члану 9. Статута општине Бачка Паланка (Службени лист Општине Бачка 

Паланка, бр. 24/13 – пречишћен текст) у службеној употреби истовремено са српским језиком и ћириличним писмом 

и словачки језик и латинично писмо.  

Службени лист општине Србобран се преводи на језик националне мањине, и то на мађарски као језик мањине која 

је највише заступљена у општини Србобран, а за те намене у 2017. години издвојено је 561.000,00 динара. 

На територији општине Шид у службеној употреби је, поред српског језика и ћириличног писма, истовремено и 

латинично писмо и словачки и русински језици. Поред тога, у општини Шид је, на подручју насељеног места 

Батровци и насељеног места Сот, истовремено са поменутим језицима и писмима, у службеној употреби и хрватски 

језик и писмо. 

Статутом општине Житиште у службеној употреби, осим српског језика и ћириличног писма, предвиђена је и 

употреба језика и писма националних мањина и заједница, и то Мађара и Румуна. 

Чланом 5. Статута општине Медвеђа (Службени гласник града Лесковца, бр.18/08) регулисана је и службена 

употреба албанског језика и албанског писма. Додатно, Правилником о систематизацији радних места предвиђено је, 

између осталог, радно место референта у Услужном центру са познавањем албанског језика, као и радно место 

заменика матичара, ради бољег и ефикаснијег остваривања права грађана. 

Чланом 5. став 2. Статута града Зрењанина прописано је да су „на територији Града у службеној употреби и језици 

националних мањина: мађарски, румунски и словачки језик и њихова писма“. У складу са овом одредбом Статута 

називи јавних предузећа и установа чији је оснивач град Зрењанин исписују се и на мађарском, румунском и 

словачком језику и правопису и према њиховој традицији. Такође, у складу са чланом 15. тачка 36. Статута града 

Зрењанина, Град у вршењу своје надлежности, преко својих органа, обезбеђује исписивање назива места, река, језера 

и других географских назива, назива улица и тргова, назива органа града, саобраћајних знакова, обавештења и 

упозорења за јавност и других јавних натписа на језицима и писмима националних мањина које су у службеној 

употреби на територији града. На свим улазима у град назив града Зрењанина исписан је на српском језику 

ћириличним и латиничним писмом, као и на три језика и писма националних мањина који су у службеној употреби 

на територији града Зрењанина. На улазима у насељена места у којима живе припадници националих мањина називи 

су написани на српском језику, ћириличним и латиничним писмом, као и на језику и писму националне мањине. 

У Градској управи право употребе језика националних мањина примењује се, осим исписивањем табле са називом 

органа и печатима ГУ на четири језика, и исписивањем назива одељења, одсека и врсте послова које обавља услужни 

центар на језицима националних мањина, издавањем двојезичних извода из матичних књига (српски и језик 

националне мањине); од 2017. године и обезбеђивањем образаца на језицима националних мањина за подношење 

захтева за издавање извода из матичних књига и подношење захтева за остваривање права на дечји додатак. 

2017/3 

Седница Скупштине општине Ада води се двојезично, уједно и материјали су двојезични. Исто се може рећи и за 

Скупштинске одборе. Службени лист и свако саопштење се издаје двојезично.  

 

У општини Бачки Петровац живи око 80% припадника словачке националности, тако да су они уствари, већински 

народ у општини, са правима по највишим стандардима што се тиче националних мањина. Такође се обезбеђују 

средства за ове намене, у буџету општине.  

 

Општина Бечеј је успешно конкурисала код Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и 

националне мањине – националне заједице за доделу буџетских средстава органима и организацијама Аутомне 
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Покрајине Војводине на чијој територији су у службеној употреби језици и писма национаних мањина ради 

оспособљавања запослених у општинској управи општине Бечеј да се користе језиком мађарске националне мањине. 

На том конкурсу општина Бечеј је остварила 250.000,00 динара. 

 

У општини Бела Црква у службеној употреби су језици: српски, чешки, румунски и мађарски. 

 

Општинa Беочин наводи да је словачки језик у службеној употреби, и да је обезбеђено континуирано финансирање 

из општинског буџета.  

 

Службени лист општине Чока се објављује и на српском и на мађарском језику. Материјал за скупштинску седницу 

општине Чока, као и за седнице сталних радних тела Скупштине општине Чока се припрема и доставља и на 

мађарском језику. Свако друго саопштење у вези рада органа локалне самоуправе се издаје двојезично, то јест на 

српском и на мађарском језику. Седнице Скупштине општине Чока се воде паралелно на српском и на мађарском 

језику. У насељеним местима на територији општине Чока постављене су табле са називима места и улица и на 

мађарском језику.  

 

На територији општине Мали Иђош поред српског језика и ћириличног писма у службеној употреби су и два језика 

и писма националних мањина, и то мађарски и црногорски језик и латинично писмо. Службени лист општине Мали 

Иђош се преводи на мађарски и црногорски језик. Грађани су упознати са правом на употребу свог језика и писма. 

 

Статутом града Панчева одређено је да су на територији насељених места у службеној употреби, поред српског 

језика и ћириличног писма и језици и писма националних мањина и то:  

 - на територији насељеног места Иваново у службеној употреби су и бугарски  језик и писмо и мађарски 

језик и писмо; 

 - на територији насељеног места Банатско Ново Село у службеној употреби је и  румунски језик и писмо; 

 - на територији насељеног места Јабука у службеној употреби је и македонски  језик и писмо; 

 - на територији насељеног места Панчево, катастарска општина Војловица у  службеној употреби је и 

мађарски језик и писмо. 

 

Градска управа је у месним заједницама у којима су у службеној употреби језици и писма националних мањина 

израдила и поставила табле на српском језику и ћириличком писму и језику и писму националних мањина за зграде 

месних заједница, месних канцеларија, основне школе, здравствене станице, домове културе и јавно-комунална 

предузећа, као и табле за означавање назива насељених места.  

 

У општини Пландиште у службеној употреби су, осим српског језика, и језици националих мањина - мађарски, 

румунски, словачки и македонски језик (“Сл. лист општине Пландиште“ 16/2008 и 17/2012). 

 

Граду Сомбор наводи да је за одређена радна места предвиђено да запослени службеници знају језик националне 

мањине који је у службеној употеби и то: заменици матичара, послови вођења бирачког списка, послови пријема 

поднесака и поште и вођења основне евиденције.  

 

На територији Општине Србобран у службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо и мађарски језик и 

писмо, на начин прописан законом. Друге активности које су предузете: имена, презимена и функције запослених и 

именованих и постављених лица у згради општине Србобран, преведени су на мађарски језик. Службени лист 

општине Србобран се преводи на језик националне мањине и то на мађарски језик и за те намене издвојено је 

561.000,00 динара за 2017. годину.  

 

У службеној употреби у општини Врбас су мађарски и русински језик.  

 

У граду Вршцу је у службеној употреби поред српског језика, румунски и мађарски језик. 

 

На територији општине Жабаљ у службеној употреби је српски језик и ћириличко писмо и језик и писмо русинске 

националне мањине.  

 

Статутом општине Житиште као службени језици, осим српског језика и писма, предвиђено је да су у употреби и 

писма националних мањина и заједница и то мађарски језик и писмо и румунски језик и писмо. Странке се упознају 

да имају право да користе језик и писмо националне мањине што се и остварује у свакодневном раду управе, али 

нема посебно обезбеђених средстава за то.  
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У граду Суботица су у равноправној употреби српски, хрватски и мађарски језик, са својим писмима од 1991. 

године. 

 

Чланом 5 став 2 Статута града Зрењанина је прописано да „на територији Града у службеној употреби су и језици 

националних мањина: мађарски, румунски и словачки језик и њихова писма“.  

У складу са овом одредбом Статута, називи јавних предузећа и установа чији је оснивач град Зрењанин исписују се и 

на мађарском, румунском и словачком језику и правопису и према њиховој традицији. Такође је, у складу са чланом 

15 тачка 36 Статута града Зрењанина, град у вршењу своје надлежности, преко својих органа, обезбеђује исписивање 

назива места, река, језера и других географских назива, назива улица и тргова, назива органа града, саобраћајних 

знакова, обавештења и упозорења за јавност и других јавних натписа на језицима и писмима националних мањина 

које су у службеној употреби на територији града. 

 На свим улазима у град назив града Зрењанина исписан је на српском језику ћириличним и латиничним писмом као 

и на 3 језика и писма националних мањина, који су у службеној употреби на територији града Зрењанина - на 

мађарском, словачком и румунском језику. На улазима у насељена места у којима живе припадници националих 

мањина, називи места написани су на српском језику, ћириличним и латиничним писмом, као и на језику и писму 

националне мањине. 

 

У  Градској управи право употребе језика националних мањина примењује се, осим исписивањем табле са називом 

органа и печатима ГУ на 4 језика, и исписивањем назива одељења, одсека и врсте послова, које обавља услужни 

центар на језицима националних мањина, издавањем двојезичних извода из матичних књига (српски и језик 

националне мањине), Од 2017. год. и обезбеђивањем образаца на језицима националних мањина за подношење 

захтева за издавање извода из матичних књига и подношење захтева за остваривање права на дечији додатак.  

 

Савет за међунационалне односе у општини Бачки Петровац је на 2. седници одржаној 13.6.2017. године донео 

Закључак да се од стране Општинске управе општине Бачки Петровац – надлежног Одељења, тражи извештај о 

примени члана 4. и 5. Закона о службеној употреби језика и писма – како су исписани називи, фирме или други јавни 

натписи органа, организација и јавних предузећа; како су исписани саобраћајни знаци и путни правци на путевима, 

називи улица и тргова у општини Бачки Петровац.  
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У општини Бачка Паланка је према члану 9. Статута општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка 

Паланка“, бр. 24/13 – пречишћен текст) у службеној употреби истовремено са српским језиком и ћириличним 

писмом и словачки језик и латинично писмо.  

 

У општини Бечеј је у службеној употреби српски језик са ћириличким и латиничким  писмом и мађарски језик и 

његово писмо. 

 

Статутом града Новог Сада – пречишћен текст ( „Сл.лист Града Новог Сада“ , бр.43/2008 ) чланом 6 је одређено да је 

у граду Новом Саду поред српског језика и ћириличног писма у службеној употреби и мађарски, словачки и 

русински језик и њихова писма. 

 

Чланом 13 Статута је утврђено да град Нови Сад у вршење своје надлежности преко својих органа утврђује језике и 

писма националних мањина који су у службеној употреби на територији Града и обезбеђује њихово равноправно 

коришћење у поступцима пред органима Града, јавним предузећима, установама и организацијама и службама чији 

је оснивач Град; обезбеђује исписивање назива места, река, језера и других географских назива, назива улица и 

тргова, назива органа Града, саобраћајних знакова, обавештења и упозорења за јавност на језику и писму националне 

мањине који је у службеној употреби у граду Новом Саду. 

 

Општина Шид наводи да су у службеној употреби поред српског језика и ћириличног писма и хрватски језик и 

латинично писмо (насељено место Батровци и Сот) и језици и  писма словачке и русинске националне мањине.  

 

Општина Тител наводи да је у службеној употреби мађарски језик. 

 

Савет за међунационалне односе општине Нова Црња наводи да је у службеној употреби српски језик и ћирилично 

писмо и мађарски језик са својим писмом.   
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У граду Вршцу је у службеној употреби поред српског језика, румунски и мађарски језик.  

 

Граду Сомбор наводи да су у протеклом периоду матичари: 

 - издали 5 двојезичних извода; 

 - закључили 1 брак на мађарском језику; 

 - уписано 1 новорођене деце на мађарском језику и писму. 

 

Статутом општине Житиште као службени језици осим српског језика и писма предвиђено је да су  у употреби и 

писма националних мањина и заједница и то мађарски језик и писмо и румунски језик и писмо. 

  

Савет за међунационалне односе  у општини Бачки Петровац је на  својој 4. седници одржаној 20.12.2017. године 

размотрио одговор који је дат од стране Општинске управе општине Бачки Петровац – Одељење за привреду, 

урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове на захтев за доставом извештаја. У вези добијеног одговора 

чланови Савета су заузели став да је потребно тражити од надлежних органа у општини Бачки Петровац замену 

табли са називима улица, а које се налазе на кућама по свим насељеним местима општине Бачки Петровац, 

ускладити их са одредбама Закона о службеној употреби језика и писма а ради једнообразне садржине и изгледа. 

Такође, чланови Савета су се једногласно сложили да се од надлежних у ЈП, установама, организацијама и 

институцијама, а где је оснивач општина Бачки Петровац тражи да се називи – фирме истих ускладе са одредбама 

Закона о службеној употреби језика и писма. Што се тиче назива насељених места, саобраћајних знакова и путних 

праваца на путевима у општини Бачки Петровац, исти су исписани у складу са законским одредбама.  
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Општина Алибунар наводи да су у складу са чланом 11 став 1 Закона о службеној употреби језика, планирана 

средства у буџету општине Алибунар за 2018. годину и средства за финансирање активности ради примене 

мањинских језика, румунског и словачког у службеној употреби на територији општине.   

 

Општина Босилеград наводи да члан 5 Статута („Сл. гласник Пчињског округа“ бр. 16/08, 2/09 и „Сл. гласник  Града 

Врања бр. 45/13), гласи: „На територији општине у службеној употреби је српски језик и ћирилчно писмо и бугарски 

језик и ћирилично писмо“.  

 

На територији општине Кањижа, поред српског језика, у службеној употреби је и мађарски језик и писмо. 

Припадници мађарске националне мањине имају могућност на упис личног имена и презимена у матичне књиге на 

мађарском језику. Такође, за припаднике мађарске националне мањине издаје се двојезичан извод из матичних 

књига. Званичан интернет сајт општине је у функцији и на мађарском језику. Службени лист општине Кањижа 

објављује се и на мађарском језику. 

 

Општина Ковин, сваке године конкурише код Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и 

националне мањине – националне заједнице и са одобреним средствима континуирано врши обележавање улаза у 

насељено место, улица и тргова на језицима националних мањина на територији насељеног места Ковин. Циљ 

пројекта је да се обезбеди остваривање права на службену употребу језика националних мањина и да се на тај начин 

допринесе унапређењу положаја свих народа и националности који живе и раде на територији Општине Ковин. 

 

Чланом 5. Статута општине Медвеђа (''Службени гласник града Лесковца'', бр.18/08) регулисана је и употреба 

албанског језика и албанског писма.  

 

На територији општине Сента је обезбеђено остваривање права на службену употребу језика и писама мађарској 

националној мањини. 

 

Општина Србобран наводи да је Чланом 5. Статута („Службени лист Општине Србобран“, број 11/2017 – пречишћен 

текст), предвиђено: “На територији Општине у службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо и мађарски 

језик и писмо, на начин прописан законом”. Друге активности које су предузете: имена, презимена и функције 

запослених и именованих и постављених лица у згради општине Србобран, преведени су на мађарски језик. 

Службени лист општине Србобран се преводи на језик националне мањине и то на мађарски језик и за те намене 

издвојено је 561.000,00 динара за 2017. годину.  

  

Савет за међунационалне односе у Општини Бачки Петровац је на својој 5. седници одржаној 12.2.2018. године 

констатовао: 
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 1. Да је потребно да и републички органи – представништва на територији општине Бачки Петровац морају 

 имати усклађене своје називе-фирме са Законом о службеној употреби језика и писма а не само јавна 

 предузећа, установе и организације чији је оснивач Општина Бачки Петровац. 

 2. Да се убудуће при иницијативним предлозима који буду поднети надлежним  општинским органима о 

 изменама назива улица и тргова у насељеним местима  општине Бачки Петровац информише и Савет за 

 међунационалне односе у  општини Бачки Петровац, како би ово самостално тело СО-е допринело, да не 

 дође до нежељених последица и неспоразума поводом оваквих иницијативних  предлога. 

3. Да се матичари у Општинској управи општине Бачки Петровац стриктно  придржавају одредби 

Закона о заштити права и слобода националних мањина („Службени лист СРЈ“, бр. 11/2002, „Службени 

лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна  повеља и „Службени гласник РС“ бр. 72/2009 – др. закон и 97/2013 – 

одлука УС) приликом транскрипта презимена Словака у Војводини са словачког језика на српски.  

 

Скупштина општине Бачки Петровац је на својој 18. седници одржаној 19.03.2018. године, а у складу са 

иницијативним предлогом Савета за међунационалне односе у oпштини Бачки Петровац донела нову Одлуку о 

одређивању назива улица и тргова и обележавању зграда кућним бројевима, усклађену са одредбама Закона о 

службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС“, бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005-др. закон и 

30/2010) и са одредбама Уредбе о адресном регистру („Службени гласник РС“, бр. 63/2017).  

 

На седници Савета за међунационалне односе  које је одржана дана 19.01.2018. године у Кикинди, након дискусије је 

закључено да Градска управа Града Кикинде уредно финансира све активности и улаже значајна средства у 

остварење службене употребе језика националних мањиина.  
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Чланом 5. Статута општине Бујановац ("Службени гласник Пчињског округа", бр. 24/08) регулисана је и употреба 

албанског језика и албанског писма.  

Приликом постављања топонима и назива насељених места на државним путевима, надлежне Републичке 

институције не поштују ову одредбу Статута општине Бујановац.  

 

Статутом општине Шид одређено је да на територији општине Шид у службеној употреби је српски језик и 

ћирилично писмо. Такође, у службеној употреби је и латинично писмо, језици и писма словачке и русинске 

националне мањине. 

На подручју насељеног места Батровци и насељеног места Сот истовремено са српским језиком и ћириличним 

писмом, латиничним писмом, језицима и писмима словачке и русинске националне мањине у службеној употреби је 

и хрватски језик и писмо. 

 

Град Суботица наводи да са намером да обезбеди законом прописане услове за националне мањине поднели су 

пријаву на Конкурс АПВ за употребу језика и писма мањинских националних заједница и добили средства за: 

    - оспособљавање запослених у органима и организацијама где се користи језик   националне мањине, 

    - набавку опреме за симултано превођење, 

    - развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности (унапређење интернет портала), 

   - трошкове израде и постављања вишејезичних табли са називом органа и организација, називима улица исписаних 

и на језицима националних мањина који су у службеној употреби у насељеном месту и за штампање вишејезичних 

јавних публикација, 

   -  израду и постављање вишејезичних табли унутар Градске управе. 

 

Савет за међунационалне односе oпштинe Бач наводи да су у службеној употреби српски језик - ћирилично и 

латинично писмо, словачки и мађарски језик. Службена употреба језика је прописана Статутом Општине Бач. 

 

Савет за међунационалне односе oпштинe Нови Бечеј наводи да се подстицање употребе језика и писама врши кроз 

организовање јавних конкурса за доделу средстава удружењима националних мањина.  

 

Савет за међунационалне односе oпштинe Димитровград наводи да су бугарски језик и писмо у службеној употреби 

равноправно са српским језиком и писмом шти је регулисано Статутом општине Димитровград.  

 

На седници Савета за међунационалне односе  које је одржана дана 30.05.2018. године у Кикинди, након дискусије је 

закључено да Градска управа Града Кикинде уредно финансира све активности и улаже значајна средства у 
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остварење службене употребе језика националних мањина, у складу са договореним и усвојеним планом са почетка 

године.  

  

2018/3 

 

Статутом Општине Вршац, чланом 8 регулисана је употреба језика и писма. На 

територији Града Вршац у службеној употреби је српски језик и ћирилично и 

латинично писмо. У службеној употреби истовремено су и румунски језик и мађарски 

језик и њихова писма, у складу са Законом (Сл.лист општине Вршац број 10/2008, од 

18. јула 2008. године).  

 

На седници одржаној дана 06.09.2018. године, Општинско веће СО Шид усвојило је 

Нацрт Статута општине Шид и предложило Скупштини општине на усвајање. Предлог 

Статута наћи ће се на једној од следећих седница Скупштине Шид, по прибављеном 

мишљењу Министарства за државну управу и локалну самоуправу. Предложеним 

Статутом поред српског језика и писма, у службеној употреби су словачки и русински 

језик и писмо. 

 

На подручју насељеног места Батровци и насељеног места Сот истовремено са српским 

језиком и ћириличним писмом, латиничним писмом, језицима и писмима словачке и 

русинске националне мањине у службеној употреби је и хрватски језик и писмо.  

У Статут су унете новине из Закона о локалној самоуправи, Закона о изменама и 

допунама Закона о службеној употреби језика и писма (прибављена су мишљења 

националних савета националних мањина) и Закона о изменама и допунама Закона о 

заштити права и слобода националних мањина, које се односе на службену употребу 

језика и писма и унапређење права националних мањина.  

 

У складу са Статутом општине Темерин је регулисано да су у равноправној службеној 

употреби српски језик и ћирилично писмо и мађарски језик и његово писмо. Од четири 

образоване месне заједнице на територији општине Темерин само су у Првој Месној 

заједници Темерин постављене уличне табле и на мађарском језику и његовим писмом. 

Сазиви за Скупштину, обавештења, текстови конкурса, јавни позиви се објављују и на 

мађарском језику и  писму. Нaзиви  установа су исписани двојезично у складу са 

Статутом општине Темерин, као и прописани обрасци који су доступни  странкама у 

поступку код  органа општине Темерин.  

 

 

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. 
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РОК: I квартал 2017. године. 

СТАТУС: Активност је 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 упућен у даљу пословничку процедуру, ради прибављања 

мишљења Европске комисије, надлежних министарстава и других органа државне управе.  

2017/2 

У претходном периоду прибављена су сва позитивна мишљења надлежних органа државне управе, па се након 

избора нове Владе може наставити са даљом реализацијом предвиђених активности. 

Национални савет хрватске националне мањине напомиње да и даље није спроведена обавеза локалних самоуправа 

да се у свим местима са значајним уделом Хрвата називи места истичу на хрватском језику. Савет је још 2010. 

године донео одлуку о утврђивању традиционалних назива насељених места на хрватском језику (Суботица, Бајмак, 

Миргеш, Стара Бингула, Сот, Апатин, Моноштор, Берег, Шид, Жедник), међутим ова одлука још није спроведена.  

2017/3  

Републички секретаријат за законодавство наводи да су претходном периоду прибављена сва позитивна мишљења 

надлежних органа државне управе, па се сада након избора нове Владе може наставити са даљом реализацијом 

предвиђених активности, пошто су прибављена и нова мишљења у складу са пословничком процедуром, а све у 

даљем договору са Министарством за државну управу и локалну самоуправу.   

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе истиче да је после шест месеци одлагања стигло мишљење 

Европске комисије на текст овог закона, након спроведене TAIEX експертске мисије од 31. јула до 3. августа 2017. 

године у циљу израде експертске анализе на текст Нацрта измена и допуна Закона о заштити права и слобода 

националних мањина и у складу са тим биће утврђен коначан текст нацрта овог закона. 

 

Уз помоћ националног савета македонске националне мањине у насељеном месту Јабука започело се на изради 

двојезичних табли у смислу обавештавања грађана о локацији свих јавних установа.   

 
2017/4 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је посебна радна група припремила текст Нацрта 

закона о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина и у складу са 

Пословником Владе текст Нацрта закона, достављен је Генералном секретаријату Владе и 28. новембра 2017. године 

на седници Одбора за правни систем и државне органе разматран је и утврђен текст поменутог закона, очекује се да 

Влада утврди предлог закона у што краћем року на некој од својих наредних седница. 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Републичким секретаријатом за законодавство припремило је 

текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама - овај закон заправо само 

преузима одређена решења из Закона о заштити права и слобода националних мањина да би се обезбедила конзистентност и 

јединство правног поретка и међусобна усаглашеност ова два закона. Новим ст. 5. и 6. члана 11. (члан 1. Нацрта закона) предвиђа 

се да се у насељеним местима у јединицама локaлне самоуправе, чија је територија одређена у складу са законом којим се уређује 

територијална организација Републике Србије, у којима проценат припадника одрeђене националне мањине у укупном броју 

становника на територији насељеног места достиже 15% према резултатима последњег пописа становништва имена органа који 
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врше јавна овлашћења, називи јединица локалне самоуправе, насељених места, тргова и улица и други топоними исписују се и на 

језику дотичне националне мањине, према њеној традицији и правопису, и у случају да језик те националне мањине није у 

службеној употреби на територији јединице локaлне самоуправе у складу са ставом 2. овог члана (став 5), као и да скупштина 

јединице локалне самоуправе утврђује статутом насељена места из става 5. овог члана имајући у виду традиционалну насељеност 

припадника националне мањине и претходно прибављено мишљење националног савета националне мањине (став 6). Посебно је 

важно нагласити да се предложене одредбе односе само на исписивање топонима у насељеним местима у којима су за то 

испуњени законски услови. И предвиђа се да народни посланик који припада националној мањини чији број у укупном 

становништву Републике Србије достиже најмање 2% према последњем попису становништва има право да се обраћа Народној 

скупштини на свом језику, као и да ће Народна скупштина обезбедити услове за остваривање овог.  

 

Предвиђена је и обавеза уређивања питања објављивања прописа на језицима националних мањина произлази из Закона о 

ратификацији Европске повеље о регионалним и мањинским језицима. Конвенцијом Савета Европе о регионалним и мањинским 

језицима предвиђено је да земље чланице преузимају обавезу да се на регионалним или мањинским језицима нађу најзначајнији 

национални законодавни текстови, а посебно они који се тичу лица која користе ове језике.  

 

Републички секретаријат за законодавство наводи да је нацрт закона усвојио Одбор Владе за правни систем и 

државне органе. 

 

Национални савет хрватске националне мањине је поднео своје амандмане у вези са Законом о заштити права и 

слобода националних мањина, који се односе на све сегементе остваривања мањинских права. У вези са изменама 

Закона о службеној употреби језика национални савет није позван да узме учешће.  

 

2018/1 

 

Републички секретаријат за законодавство наводи да је Нацрт закона усвојио Одбор Владе за правни систем и 

државне органе. Према информацијама којима располаже Републички секретаријат за законодавство, чека се да се 

заврши отпочета јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националним саветима 

националних мањина коју организује Министарство за државну управу и локалну самоуправу, па да Нацрт закона о 

изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама, Нацрт закона о изменама и допунама Закона о 

заштити слобода и права националних мањина и Нацрт закона о изменама и допунама Закона о националним 

саветима националних мањина у „пакету“ буду послати у Народну скупштину, ради разматрања и усвајања. 

 

Национални савет немачке националне мањине континуирано прати Измене и допуне Закона о заштити права и 

слобода националних мањина, односно Закона о службеној употреби језика и писама. Нажалост, немачки језик због 

малог броја припадника, није у службеној употреби у Републици Србији, због тога је Национални савет потписао 

протокол са другим мањим националним саветима да се заједнички боре за остваривања права по овом питању. 

Националном савету немачке националне мањине је у плану, а по сугестији Европске уније, да у насељеним местима 

и градовима где живе припадници немачке националности, да се одржи заједнички састанак са лидерима ових места, 

да немачки језик добије статус службене употребе и да се испише назив места и на немачком језику.  

 

2018/2 

 

Републички секретаријат за законодавство наводи да је Влада је током маја месеца текуће године утврдила Предлог 

закона о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама који садржи планирана решења, као и 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити слобода и права националних мањина и Предлог закона о 

изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина и упутила их у скупштинску процедуру.  

 

На седници Владе од 24. маја 2018. године утврђен је Предлог закона о изменама и допунама Закона о службеној 

употреби језика и писама. 

Текст овог закона је Министарство државне управе и локалне самоуправе припремило у сарадњи са Републичким 

секретаријатом за законодавство. 

Измене овог закона се односе, пре свега, на преузимање одређених решења из Закона о заштити права и слобода 

националних мањина да би се обезбедила конзистентност и јединство правног поретка и међусобна усаглашеност 

ова два закона, којима се предвиђа да се у насељеним местима у јединицама локалне самоуправе, чија је територија 

одређена у складу са законом којим се уређује територијална организација Републике Србије, у којима проценат 

припадника одређене националне мањине у укупном броју становника на територији насељеног места достиже 15% 

према резултатима последњег пописа становништва, имена органа који врше јавна овлашћења, назив јединица 
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локалне самоуправе, насељених места, тргова и улица и други топоними исписују се и на језику дотичне националне 

мањине, према њеној традицији и правопису, и у случају да језик те националне мањине није у службеној употреби 

на територији јединице локалне самоуправе, као и да скупштина јединице локалне самоуправе утврђује статутом 

насељена места, уз претходно прибављено мишљење Националног савета националне мањине. 

Предвиђена је и обавеза уређивања питања објављивања прописа на језицима националних мањина произлази из 

Закона о ратификацији Европске повеље о регионалним и мањинским језицима. Конвенцијом Савета Европе о 

регионалним и мањинским језицима предвиђено је да земље чланице преузимају обавезу да се на регионалним или 

мањинским језицима нађу најзначајнији национални законодавни текстови, а посебно они који се тичу лица која 

користе ове језике. 

На Седмом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву, дана 20. јуна 2018. 

године усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама („Службени гласник 

РС“, бр. 47/18 и 48/18). 

 

Паралелно са усвајањем законског оквира у Народној скупштини, Национални савет мађарске националне мањине је 

извршио анализу на бази статистичких података и стања на терену, ради утврђивања оних насељених места, где су 

испуњени услови за увођење мађарског језика у службену употребу. 

 

Одбор за службену употребу језика и писма Националног савета немачке националне мањине континуирано прати 

примену закона који се односи на имена градова, улица тргова и других географских јединица и наводи израду 

критеријума на основу којих је могуће, за те потребе, користити немачке личности, имена и историјске догађаје. 

Такође овај одбор пружа информације припадницима немачке националне мањине о садржајима и могућностима 

службене употребе језика и писма који пружају законски и нормативни прописи.   

 

2018/3 

 

Републички секретаријат за законодавство наводи је Закон о изменама и допунама 

Закона о заштити слобода и права националних мањина и Закон о изменама и допунама 

Закона о службеној употреби језика и писама који уређују ова питања, усвојени су у 

Народној скупштини и објављени у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 

47/18 (уз исправку у броју 48/18).  

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да Закон о изменама и 

допунама Закона о службеној употреби језика и писама, пре свега, преузима одређена 

решења из Закона о заштити права и слобода националних мањина да би се обезбедила 

конзистентност и јединство правног поретка и међусобна усаглашеност ова два закона, 

којима се предвиђа да се у насељеним местима у јединицама локалне самоуправе, чија 

је територија одређена у складу са законом којим се уређује територијална 

организација Републике Србије, у којима проценат припадника одређене националне 

мањине у укупном броју становника на територији насељеног места достиже 15% 

према резултатима последњег пописа становништва, имена органа који врше јавна 

овлашћења, назив јединица локалне самоуправе, насељених места, тргова и улица и 

други топоними исписују се и на језику дотичне националне мањине, према њеној 

традицији и правопису, и у случају да језик те националне мањине није у службеној 

употреби на територији јединице локалне самоуправе, као и да скупштина јединице 

локалне самоуправе утврђује статутом насељена места, уз претходно прибављено 

мишљење Националног савета националне мањине. 

Предвиђена је и обавеза уређивања питања објављивања прописа на језицима 

националних мањина произлази из Закона о ратификацији Европске повеље о 
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регионалним и мањинским језицима. Конвенцијом Савета Европе о регионалним и 

мањинским језицима предвиђено је да земље чланице преузимају обавезу да се на 

регионалним или мањинским језицима нађу најзначајнији национални законодавни 

текстови, а посебно они који се тичу лица која користе ове језике. 

 

 

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. 

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. 
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2017/2 

У згради општине Бачка Паланка, у органима и организацијама чији је оснивач општина, као и у јавним 

предузећима, сви називи и печати исписани су двојезично, на српском и словачком језику и латиничним писмом. 

Такође, називи насељених места су исписана двојезично. Такође, у општинској управи, на радном месту службеника 

за лична стања грађана, матичаре и месне канцеларије обавезно је познавање словачког језика и писма.  

У општини Сјеница надлежни органи, у неким случајевима, обавештавају и обезбеђују странкама право на употребу 

језика и писма бошњачке националне мањине. Та функција, међутим, није системски уређена. 

Органи локалне самоуправе у Србобрану обавештавају странку о праву на употребу језика и писма националне 

мањине непосредним контактом при обраћању странке; док је активност о обавештавању путем огласне табле и 

истицање информација о праву на употребу језика и писма националне мањине започето у јануару 2017. године. 

У општини Шид се поједина обавештења објављују се на огласној табли на језицима националних мањина, ако и на 

web–страници општине. 

У периоду од октобра 2016. до маја 2017. године одржано је осам радионица у општини Параћин које су имале за 

циљ да подигну свест припадника ромске националне мањине у погледу остваривања права на службену употребу 

мањинског језика. Организатори радионица били су локалне институције и ромске невладине организације. 

О остваривању права на службену употребу мањинских језика припадници националних мањина континуирано се 

обавештавају путем обавештења истакнутог на огласној табли Градске управе Зрењанин, као и у директном контакту 

са запосленима у Градској управи који их обавештавају о овом праву. То 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. 

Савет за међунационалне односе општине Житиште је у II кварталу 2017. године предузео активности у вези 

прикупљања података о томе на који се начин и у којој се мери спроводи право на употребу мањинских језика и 

писама на територији општине Житиште у органу општинске управе, као и јавним предузећима, установама и 

организацијама чији је оснивач општина. Од општинске управе је добијена информација да се странка редовно 

обавештава о праву на употребу језика и писма националне мањине и на њен захтев јој се то омогућава. У јавним 

предузећима је истакнуто да поједини запослени комуницирају са странкама на језику националне мањине без 

проблема (на мађарском, односно румунском). 

2017/3  

У свим службама локалне самоуправе Бечеј омогућено је право припадницима мађарске националне мањине да 

користе свој језик и писмо. 

 

Надлежни органи и организације цивилног друштва у општини Бела Црква, који се баве заштитом људских и 

мањинских права обавештавају припаднике националних мањина о њиховом праву на употребу језика и писма 

националне мањине. 

 

Општинa Беочин наводи да је обезбеђено обавештавање, пре свега од стране запослених у органу управе, за 

словачки језик од стране шефа месне канцеларије, за ромски језик од стране ромског координатора.  

 

Општинa Чока је у сарадњи са Националним саветом мађарске националне мањине обезбедила писана обавештења, 

која су истакнута у згради Општинске управе, ради обавештавања грађана мађарске националне мањине о њиховим 

језичким правима приликом обраћања органима локалне самоуправе. Званична веб презентација општине Чока је 

израђена и на мађарском језику. 

  

Општина Ковин наводи да надлежни органи редовно обавештавају странке о њиховом праву да користе свој језик и 

писмо, важније одлуке се објављују на огласној табли на језицима националних мањина (мађарском и румунском). 

Приликом гласања, гласачки листићи, збирна изборна листа и записници итд., штампају се тројезично. 
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Надлежни органи општине Мали Иђош у директном контакту са странкама, обавештавају их о праву на употребу 

језика и писма националне мањине. Поред тога, на огласној табли постављено је обавештење о праву на употребу 

свог језика и писма у контакту са органима општине. Доступни су и двојезнични формулари.   

 

Општина Пландиште наводи:  

- превођење обавештења о обавештавању грађана за расписане изборе за председника Републике (мађарски, 

румунски, словачки, македонски језик), средства предвиђена буџетом општине, 

- образац извода из МКР, МКВ и МКУ на језицима националних мањина (мађарски, румунски и словачки 

језик), средства предвиђена буџетом општине. 

 

Општина Шид наводи да се код примања захтева странке обавештавају да своје захтеве за решавање предмета пред 

органима ЈЛС могу поднети на језику и писму националне мањине. 

 

Град Сомбор наводи да је на огласној табли истакнуто обавештење да грађанин има право да се обрати органу и да 

општи с њим писмено или усмено на свом језику, који је у службеној употреби. 

 

Општина Србобран наводи да запослени у органима локалне самоуправе при непосредном контакту са странком 

обавештавају странку о праву на употребу мањинског језика. Активност о обавештавању на огласној табли 

информација о праву на употребу језика и писма националне мањине започета је у јануару 2017. године.  

 

Општина Стара Пазова наводи да су називи улица, насеља, државних установа, јавних предузећа, општине, Дома 

здравља исписани двојезично, на српском и словачком језику. Печат је исписан на српском и словачком.  

 

У општини Тител је у службеној употреби мађарски језик, али до сада није било организоване кампање о 

спровођењу права на употребу језика и писма. Очекује се да ће чланови Савета за међунационаалне односе 

(именовани на седници СО 27.9.2017. године) бити активнији по овом питању.  

 

Општина Врбас наводи да се подизање свести припадника националних мањина у погледу остваривања права на 

употребу мањинских језика у контактима са локалним органима реализује и кроз рад националних савета 

националних мањина којима се Одлуком о буџету опредељују одређена средства, економска класификација 481 - 

дотације невладиним организацијама (савети националних мањина) - 600,000,00. 

 

Савет за међунационалне односе у општини Житиште наводи да надлежни органи обавештавају странке да имају 

право на употребу језика и писма националне мањине. Посебно спровођење кампање о праву на употребу језика није 

било у извештајном периоду, али је иста планирана за месец новембар. У јавним предузећима је истакнуто да постоје 

лица из реда запослених која са странкама могу комуницирати на језицима националних мањина без проблема јер 

познају мађарски, односно румунски језик. 

 

О остваривању права на употребу мањинских језика припадници националних мањина континуирано се 

обавештавају путем обавештења истакнутог на огласној табли Градске управе Зрењанин и у директном контакту са 

запосленима у Градској управи, 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 дечији додатак на обрасцима на 

језицима мањина. 

 

Савет за међунационалне односе у општини Бачки Петровац је на 2. седници одржаној 13.6.2017. године донео 

Закључак, да се у заједништву са Општинском управом општине Бачки Петровац припреми за Месне канцеларије у 

насељеним местима општине и пријемну канцеларију у Бачком Петровцу, плакат са обавештењем о праву грађана на 

употребу мањинског језика у контактима са локалним органима; о дужности надлежног органа да обавести странку о 

праву на употребу језика и писма националне мањине; о могућности издавања двојезичних јавних исправа 

(матичари), те примена Закона о службеној употреби језика и писма; да се од стране Општинске управе општине 

Бачки Петровац – начелнице Општинске управе тражи информација, да ли је Општинска управа у 2017. години 

добила наменска буџетска средства из АП Војводине за двојезичне обрасце, а за потребе матичара општине Бачки 

Петровац. 
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2017/4 

 

У згради општине Бачка Паланка, у органима и организацијама чији је оснивач општина, као и у јавним предузећима 

сви називи и печати исписани су двојезично, на српском и словачком језику и латиничном писму. Такође, називи 

насељених места су исписани двојезично. У општинској управи, на радном месту службеника за лична стања 

грађана, матичаре и месне канцеларије обавезно је познавање словачког језика и писма.   

 

Представници СО Бела Црква, Општинске управе Бела Црква и Савета за међунационалне односе општине Бела 

Црква узели су учешће у пројекту „Унапређивање језичких права у општини Бела Црква“, а који реализује 

Удружење грађана „Чешка беседа Београд“, уз подршку Фондације за отворено друштво и националних савета 

чешке, румунске и мађарске националне мањине. 

 

Градска управа града Новог Пазара наводи да се активности спроводе на задовољавајући начин. 

 

Интернет презентација Заштитника грађана града Новог Сада (надлежност Заштитника грађана града Новог Сада, 

формулар притужбе, упутство о попуњавању и др.) преведена је на језике националних мањина који су у службеној 

употреби у граду Новом Саду – мађарски, словачки и русински језик. 

Савет за међунационалне односе  у општини Бачки Петровац је на 4. седници одржаној 20.12.2017. године донео 

Закључак, да се плакат са текстом обавештења (на српском и словачком језику), а који је сачињен од стране Савета 

за међунационалне односе, о праву грађана на употребу мањинског језика у контактима са локалним органима; о 

дужности надлежног органа да обавести странку о праву на употребу језика и писма националне мањине; о 

могућности издавања двојезичних јавних исправа (матичари) те примени Закона о службеној употреби језика и 

писма достави и обзнани у свим ЈП, установама, организацијама и институцијама, где је оснивач општина Бачки 

Петровац. Такође је донет Закључак да се ради подизања свести припадника националних мањина о наведеним 

правима након новогодишњих празника сазове конференција за штампу, где би се од стране председнице Савета 

презентовао текст овог обавештења, односно где би се јавност упознала са радом Савета, а што се тиче Акционог 

плана за остваривање права националних мањина. Чланови Савета су се заложили, да се од Општинске управе 

општине Бачки Петровац захтева обезбеђење двојезичних образаца у складу са Законом о матичним књигама (а што 

се тиче извода из Матичне књиге рођених, извода из Матичне књиге венчаних и извода из Матичне књиге умрлих).   

 

2018/1 

 

Општина Алибунар наводи да надлежни органи обавештавају странке о могућности вођења поступка на свом 

матерњем језику, као и право странке на употребу писма и језика националних мањина у комуникацији са органима 

локалне власти. Припадници националних мањина имају право на слободан избор и коришћење личног имена, као и 

на уписивање личних имена у све јавне исправе службене евиденције и збирке личних података према језику и 

правопису припадника националне мањине.    

  

Општина Жабаљ наводи да је у току месеца фебруара 2018. године, путем постављања одговарајућих табли 

унапређено детаљно двојезнично означавање објеката и радних просторија које користе органи Општине Жабаљ и то  

на српском и русинском језику будући  да члан 5. Статута Општине Жабаљ  („Службени лист Општине Жабаљ“ број 

8/2011, 8/2012 и 27/2017) предвиђа да је на територији Општине Жабаљ у службеној употреби српски језик и 

ћириличко писмо и језик и писмо русинске националне мањине.  

 

У Општинској управи Житиште има радника који владају мађарским и румунским језиком и писмом који су у 

службеној употреби на територији локалне самоуправе, па су на тај начин обезбеђена законом предвиђена права на 

употребу матерњег језика. 

  

У Општинској управи Кањижа странкама је омогућена употреба мађарског језика у усменој и у писменој форми. У 

згради Општинске управе табле и информационе табле, као и таблице на вратима канцеларија су исписане и на 

мађарском језику. На територији општине, табле са називима насељених места, као и табле са називима улица 

исписане су и на мађарском језику. 

 

Општина Ковин наводи да надлежни органи редовно обавештавају странке о праву да користе свој језик и писмо, 

важније одлуке се објављују на огласној табли на језицима националних мањина (мађарском и румунском). 

Приликом гласања, гласачки листићи, збирна изборна листа и записници, штампају се тројезично. 
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Општина Кула наводи да у комуникацији са грађанима приликом редовних радњи, органи општине указују 

припадницима националних мањина на њихова права на употребу језика и писма. На пример, пружање правне 

помоћи у општини Кула, где су писани садржаји те врсте представљени на језицима националних мањина који су у 

службеној употреби и који су јавно постављени у оквиру просторије Услужног центра општине Кула.  

 

Општина Медвеђа наводи да се сви промотивни материјали штампају и на албанском језику, посебно када се 

одржавају сајмови туризма. 

 

Општина Сента наводи да је у 2017. години поднето:  

 - 555 захтева грађана за вођење управног поступка на мађарском језику и  писму; 

 - 496 захтева за упис личног имена на мађарском језику и писму у матичне књиге рођених; 

 - 55 захтева за накнадни упис личног имена на мађарском језику и писму у матичне књиге рођених.  

 

Општина Шид наводи да је започето са активностима око уписа припадника националних мањина  у матичне књиге 

на језику националне мањине. 

 

Општина Србобран наводи да запослени у органима локалне самоуправе при непосредном контакту са странком 

обавештавају странку о праву на употребу мањинског језика. Активност о обавештавању на огласној табли 

информација о праву на употребу језика и писма националне мањине започета је у јануару 2017. године. 

 

Савет за међунационалне односе у oпштини Бачки Петровац је на својој 5. седници одржаној 12.02.2018. године 

констатовао: 

1. Да је потребно да се у Општинској управи oпштине Бачки Петровац посебно води рачуна о 

двојезичности свих образаца који се дају на употребу грађанима а у складу са Законом о службеној 

употреби језика и писма („Службени гласник РС“, бр. 30/2010). 

 

2. Да је потребно да у свим јавним предузећима, установама, институцијама и организацијама на 

територији oпштине Бачки Петровац сва обавештења и информације морају бити исписане и на 

српском и на словачком језику. 

 

Надлежни органи oпштине Босилеград у контактима са грађанима се придржавају дужности обавештавања странака 

о праву на употребу матерњег језика, јер је Статутом  Општине предвиђено, да су на територији општине у 

службеној употреби српски језик и ћирилчно писмо и бугарски језик и ћирилично писмо.    

 

Савет за међунационалне односе oпштинe Житиште наводи да је Јавно предузеће „Равој“ Житиште у извештајном 

периоду конкурисало код Покрајинског секретаријата за националне мањине за  набавку вишејезичне табле. Од 

стране Савета, а путем  Јукома прибављени су водичи – са моделима образаца - за поступање пред судовима на 

језицима националних мањина и достављени свим месним заједницама и канцеларијама на територији општине 

Житиште и то на румунском, мађарском и српском језику. 

 

Савет за међунационалне односе oпштинe Шид је објавио на огласној табли информације о праву на употребу језика 

и писма националне мањине у контактима са  локалним органима и другим надлежним органима јавне власти у 

срединама у којима живе националне мањине.  

 
2018/2 

 

У свим службама локалне самоуправе Бач омогућено је право припадницима словачке и мађарске националне 

мањине да користе свој језик и писмо. Гласачки листићи штампају се на језицима националних мањина. У локалној 

самоуправи је ангажован ромски координатор ради комуникације и обавештавања припадника ромске националне 

мањине. Службеници у подручјима где традиционално живе националне мањине говоре језике националних мањина. 

 

Општина Бујановац наводи да се сав промотивни материјал за општину штампа  и на албанском језику, сви акти које 

доносе надлежне службе општине објављају се и на албанском језику, информације, захтеви и све процедуре могу се 

водити и на албанском језику.  
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Општина Димитровград наводи да се грађани у комуникацији са сва четири органа ЈЛС (Председник општине, 

Општинско веће, Скупштина општине и Општинска управа) могу служити, према личном избору, било српским 

било бугарским језиком и писмом. Службени лист општине Димитровград се издаје на српском и бугарском језику. 

Сви званични формулари доступни су на бугарском језику. Доступни су двојезични обрасци захтева за издавање 

извода из МКР, МКВ, МКУ, уверења о држављанству. Десетак образаца за подношење захтева за издавање разних 

врста дозвола од стране одсека за урбанизам и грађевинарство је, такође, доступно на бугарском језику. Интернет 

презентација оптине Димитровград има могућност отварања на бугарском језику.  

 

Органи општине Мали Иђош су у контакту са странкама, обавештавају странке о праву на употребу језика и писма 

националне мањине. Обавештење о праву на употребу језика и писама националних мањина истакнуто је на огласној 

табли општине. Доступни су и двојезични формулари.  

 

Општинска управа Општине Пландиште истакла је обавештења. Статутом Општине Пландиште утврђено је да је на 

територији Општине у равноправној службеној употреби српски језик и ћирилично писмо као и језици националних 

мањина: мађарски језик, македонски језик, румунски језик и словачки језик и њихова писма. 

 

Општина Шид наводи да се наставља активност на реализацији преласка на Директан рад у оквиру Централног 

система матичних књига, што ће омогућити упис припадника националних мањина на матерњем језику. 

 

Грађани своја права и обавезе у складу са статутом града Суботице равноправно остварују на српском језику 

ћириличним писмом, на мађарском и хрватском језику латиничним писмом. 

Почев од позивно прозивног система, који је смештен на улазу у Услужни центар Градске упрве града Суботица, 

грађани се опредељуљу за језик на коме желе да им се запослени обрати и писмо на коме желе предати свој захтев, 

жалбу, представку и слично, те језик на коме ће тај акт бити донет. 

Потврда о пријему поднеска  у складу са чланом 62. ЗУП-а издаје се на писму на ком је поднесак поднет и 

евидентиран на основу посебне евиденције. 

Примена равноправне употребе језика и списка највише је присутна у Служби за општу управу и заједничке послове 

градске управе града Суботица. 

 

Савет за међунационалне односе наводи да oпштина Нови Бечеј обавештава странку о праву на употребу језика и 

писма националних мањина. Поред тога, на територији општине постављене су двојезичне табле са називима улица 

(српски-мађарски).  

 

Градска управа града Кикинде планираним радом покушава да испуни све потребне услове за успешно остварење 

права на употребу језика националних мањина, користећи расположива средства попут штампаних летака и 

саветодавне помоћи запослених у Градској управи. 

 

Чланови Савета за међунационалне односе општине Житиште су обавестили ЈП ,,Развој“ Житиште о могућности 

конкурисања за постављање вишејезичних табли на улазе у насељена места са вишејезичним - мешовитим 

становништвом, као и за таблу која се истиче на улазу у јавно предузеће,  те је наведено предузеће конкурисало за 

средства која су истом одобрена и реализација се очекује у наредном кварталу. Савет је указивао на потребу 

постављања вишејезичних табли на улазе у насељена места где то недостаје.  

 

2018/3 

 

Савет за међунационалне односе општине Нова Црња наводи да су у насељеним 

местима Тоба, Нова Црња и Српска Црња постављене табле са називима места и на 

мађарском језику.  

 

Службена лица Општинске управе Бабушница, у зависности од националне 

припадности подносиоца захтева обавештавају странку о њиховим правима и поступају 

по истим. 
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Град Вршац наводи да надлежни органи и организације цивилног друштва, који се баве 

заштитом људских и мањинских права обавештавају припаднике националних мањина 

о њиховом праву на употребу језика и писма националне мањине. 

 

Општинска управа општине Пландиште наводи да је поводом расписаних избора за 

националне савете националних мањина истакла обавештења на језицима и писму који 

су у равноправној службеној употреби: мађарски језик, македонски језик, румунски 

језик и словачки језик. Такође, повећан је број уписа у националним саветима 

националних мањина, странке су обавештене на који начин могу да остваре своја права 

на сајту општине, истакнута су обавештења на огласним таблама месних канцеларија, 

као и на званичној фејсбук страници општине. Обавештење о остваривању права 

националних мањина објављено је и у Билтену општине.  

 

Општина Шид наводи да је за припаднике националних мањина (словачке, русинске и 

хрватске) поводом расписаних избора за националне савете националних мањина 

урађена обавештења на језицима националних мањина и објављена на сајту општине и 

свим огласним таблама органа општине по насељеним местима.  

Савет за међунационалне односе oпштинe Шид континуирано обавештава припаднике 

националних мањина о праву на употребу језика и писма националних мањина, путем 

медија.  

 

Савет за међунационалне односе општине Нови Бечеј донео је закључак да се пошаље 

допис свим лицима која су уписана у посебни бирачки списак да имају могућност да 

упишу лично име у матичне књиге на језику и писму припадника националне мањине у 

складу са законом.  

 

У општини Бач сва обавештења у вези избора за националне савете националних 

мањина истакнута су на језицима који су у употреби у општини Бач како би била 

видљива и доступна свим грађанима.  

 

У службама општине Темерин је омогућено да становници мађарске националне 

мањине користе свој језик и писмо приликом решавања захтева код органа општине. 

Веб презентација општине је израђена у складу са чланом 5. Статута општине, где је 

регулисано да  је у равноправној службеној употреби српски језик  и ћирилично писмо 

и мађарски језик и његово писмо. 

 

 

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 
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квартала 2017. године 

СТАТУС: Активност је готово у потпуности 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 

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; 
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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. 

2017/2 

Радна група за израду измена Закона о парничном поступку током јуна 2017. године одржала је први састанак, на 

коме су одређени задаци, међу којима и омогућавање снимања судских поступака у циљу убрзавања поступка како 

би се охрабрила употреба мањинских језика у судским поступцима.  

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.  

Опрема је инсталирана у три од четири виша суда (Виши суд у Новом Саду, Виши суд у Крагујевцу и Виши суд у 

Нишу), а у току је и обука релевантних циљних група за коришћење дигиталног аудио-система за снимање суђења.  

У Вишем суду у Београду опрема за аудио-снимање суђења није инсталирана, с обзиром на чињеницу да је у току 

реконструкција зграде седишта овог суда – Палате правде. 

2017/3 

Радна група за израду измена Закона о парничном поступку је током септембра 2017. године одржала други 

састанак, предвиђен је наставак рада радне групе по тематским целинама у наредном периоду. 

 

У односу на постојање аудио опреме за снимање суђења у вишим судовима, нема измена.  

 

Основни суд у Лесковцу поседује опрему за аудио снимање суђења и користи је на захтев странака у складу са 

одредбама процесних закона.  

 

Осим наведених, ниједан други суд у Републици Србији не поседује опрему за аудио снимање суђења. 

 

Од 26 виших судова, пред три се воде судски поступци на језицима националних мањина, и то: 

 

1. Виши суд у Зрењанину води осам поступака, и то: пет поступака на немачком језику, један на мађарском 

језику и два на македонском језику. 

2. Виши суду у Суботици води једанаест (11) поступака на мађарском језику 

3. Виши суду у Новом Пазару води четири поступка на босанском језику.  

 

Од 67 основних судова, поступци на језицима националних мањина воде се пред пет судова, и то: 
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1) Основни суд у Сомбору води 25 поступака, и то: три на немачком језику, 20 на мађарском језику, један на 

румунском језику и један на словачком језику. 

2) Основни суд у Суботици води 113 поступака на мађарском језику. 

3) Основни суд у Прибоју води један поступак на босанском језику. 

4) Основни суд у Новом Саду води два поступка на мађарском језику. 

5) Основни суд у Новом Пазару води седам поступака, и то: шест на босанском и један на албанском језику.  

 

Од 44 прекршајна суда, поступци на језицима националних мањина воде се пред четири суда, и то: 

 

1. Прекршајни суд у Сенти води три поступка на мађарском језику. 

2. Прекршајни суд у Бачкој Паланци води један поступак на словачком језику. 

3. Прекршајни суд у Новом Пазару води један поступак на босанском језику. 

4. Прекршајни суд у Бечеју води седам поступака на мађарском језику.  

 

Пред привредним судовима нема поступака који се воде на језицима националних мањина.    

 
2017/4 

Министарство правде наводи да је у извештајном периоду Радна група за израду измена Закона о парничном 

поступку одржала је три  састанка радне групе, и то: 

 

 - Дана 19.09.2017. године – тема састанка је била одлагање рочишта; 

 

 - Дана 08.11.2017. године – теме састанка су биле припремно рочиште и  образложење пресуде; 

 

 - Дана 20.12.2017. године – теме састанка су биле главна расправа, принципи  јединства и концентрације и 

 злоупотреба процесних овлашћења и сузбијање процесних овлашћења и сузбијање злоупотребе процесних 

 овлашћења. 

  
2018/1 
 

Министарство правде наводи да током извештајног периода није било нових састанака Радне групе за израду измена 

Закона о парничном поступку.  

 
2018/2 

 

Министарство правде наводи да је састанак Радне групе за измене Закона о парничном поступку одржан је 19. 

априла 2018. године. Овом састанку присуствовали су и чланови Радне групе за израду анализе нормативног оквира 

у вези са судском праксом, а теме о којима је се разговарало биле су: 

 - Разматрање мишљења Консултативног већа европских судија о улози судова у  вези са уједначеном 

применом права; 

 - Уједначена судска пракса у примени Закона о парничном поступку. 

 

2018/3 

 

Министарство правде наводи да током извештајног периода није било нових састанака 

Радне групе за израду измена Закона о парничном поступку. 

 

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.  
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СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за локалну самоуправу 

 Јединице локалне самоуправе 

 Електронска управа 

 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 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. 
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2017/2 

Национални савет бугарске националне мањине наводи да је на територији општинa Босилеград и Димитровград, у 

којима припадници националне мањине броје више од 70% становништва, обезбеђена функција превођења на 

бугарски језик, који је у службеној употреби. 

У општини Бачка Паланка уговором о делу се ангажује преводилац за словачки језик, који обавља послове 

симултаног превођења на седницама Скупштине општине. 

У општини Бујановац, по систематизацији, распоређени су три преводиоца и један шеф службе за превод са 

албанског. Ова служба, поред превода документације органа ЈЛС, врши превод и Скупштинских седница. Такође, у 

Основном суду у Бујановцу раде преводиоци. 

Општина Сјеница започела је превођење аката које доноси Скупштина општине. Због ограничења у погледу нових 

запошљавања, међутим, ова функција није обезбеђена на трајан и одржив начин. 

Службени лист општине Србобран се преводи на језик националне мањине - мађарски. 

На територији шидске локалне самоуправе, за сада, ради само тумач за хрватски језик. 

2017/3 

Национални савет македонске националне мањине је на молбу представника више јавних институција на територији 

града Панчева (СО Панчево, МЗ Јабука, ПУ Панчево) радио на преводу одређеног броја аката.  

  

Национални савет хрватске националне мањине наводи да је у току израда Стратегије о службеној употреби 

хрватског језика и писма. 

  

У општини Бачки Петровац обезбеђена је функција превођења са српског на словачки и са словачког на српски језик.  

 

У општини Бечеј је попуњено радно место преводиоца, који симултано преводи у Скупштини по потреби. Службени 

лист се штампа на српском и на мађарском језику. 

 

У надлежним органима општине Бела Црква обезбеђена је функција превођења за језике националних мањина који 

су у службеној употреби, ангажовањем судских тумача.  

 

Општинa Беочин наводи да је обезбеђено превођење на словачки језик у месној канцеларији Луг.  

 

У општини Чока постоји систематизовано радно место преводиоца за мађарски језик, који је у службеној употреби 

на територији општине Чока. Преводилац врши превођење са српског језика на мађарски језик, као и са мађарског 

језика на српски језик.  

 

Општина Ковин нема, као стално запослено лице, преводиоца за мађарски и румунски језик. Преводиоци се по 

потреби ангажују, путем уговора о делу. На подручју општине Ковин, нарочито на територији где традиционално 

живе припадници националних мањина, запослени у матичним службама говоре поред српског и језик националне 

мањине која на тој територији традиционално живи.  

 

Општина Кула наводи да у оквиру обезбеђивања функције превођења на језике националних мањина у извршавању 

послова локалне самоуправе располаже са наведеним активностима у раду матичарске службе: издају се изводи 

матичне књиге рођених и изводи матичне књиге умрлих, као и обављање самог чина венчања на мађарском и 

русинском језику искључиво на захтев странке. Такође на територији општине Кула на основу насељености 

припадника националних мањина називи улица су исписани на службено усвојеним језицима националних мањина, 

русинском и мађарском.   

 

Правилником о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и стручним службама општине 

Мали Иђош систематизовано је радно место – административно технички послови за потребе скупштине општине и 
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општинског већа у чијем опису су и преводилачки послови. Радно место је попуњено и послови превођења 

материјала и превођење Службеног листа општине се обављају несметано и у континуитету. 

 

Општина Пландиште наводи да буџетом општине нису посебно предвиђена средства за фунцију превођења, али 

превођење врше стално запослена лица у општинској управи који говоре мађарски и румунски језик. 

 

Град Сомбор наводи да је начелник Градске управе закључио уговор о делу са лицем, чији је предмет превођење на 

мађарски језик 196 образаца-захтева за странке, који су објављени на веб страници града Сомбора. Рок за извршење 

посла је 15.10.2017. године. 

 

Службени лист општине Србобран се преводи на језик националне мањине и то на мађарски као језик мањине који је 

највише заступљен у општини Србобран.  

 

У општини Тител је у службеној употреби мађарски језик, општинска управа нема службеног преводиоца нити 

радника задуженог за превођење, с обзиром на то да се у кадровској евиденцији нико од запослених није изјаснио да 

му је матерњи језик мађарски.  

 

Град Вршац наводи да су у локалној самоуправи запослене особе које припадају националним мањинама и самим 

тим говоре и те језике, али не постоји особа која се конкретно бави превођењем на језике националних мањина. 

 

Општина Жабаљ наводи да се за превођење на језике националних мањина за потребе општине ангажују овлашћени 

судски тумачи или запослени у општинској управи са знањем језика националне мањине.  

 

Општина Житиште наводи да по захтеву странке орган обезбеђује превод аката на језике националних мањина.  

 
2017/4 

 

Градска управа града Новог Пазара наводи да се активности спроводе на задовољавајући начин и ради се на томе да 

се из буџетских средстава издваја више новца за такве активности. 

 

У Новом Саду је 30. новембра 2017. године закључен Уговор о набавци услуга – писаног, консекутивног и 

симултаног превођења између Скупштине града Новог Сада као наручиоца и „Превод“ доо Нови Сад као добављача 

којим се обезбеђује набавка услуга писаног, консекутивног и симултаног превођења страних језика и језика 

националних мањина. Уговором Добављач се обавезује да услуге превођења пружа сукцесивно у року од 10 дана од 

дана пријема захтева, стручно, коректним књижевним језиком, са усвојеном стручном и научном терминологијом. 

 

У општини Стара Пазова постоји службеница за превођење докумената са српског на словачки језик и усмено 

превођене на словачки језик на захтев странке односно  обраћање странке органу општинске управе. 

 

У граду Суботица је актом о систематизацији прописано познавање језика националне мањине на 116 радних места. 

Од 335 запослених у Градској управи 212 запослени говори и мађарски језик, а 213 и хрватски језик. 

 

У Општинској управи у Врбасу од укупног броја запослених који познају језик националне мањине који су у 

службеној употреби 4 говори мађарски језик, 7 русински језик. 

  

2018/1 

 

Национални савет бугарске националне мањине наводи да је на територији општина Босилеград и Димитровград, у 

којима припадници националне мањине броје више од 70% становништва, обезбеђена функција превођења на 

бугарском и са бугарског језика који је у службеној употреби. 

 

Савез јеврејских општина наводи да је основни језик српски, те нема разлога за ангажовањем преводиоца. Такође 

наводе да постоји неколико стручних преводилаца и судских тумача. 

 

Национални савет македонске националне мањине је започет пројекат превода значајних докумената у МЗ Јабука. 

 

Општина Алибунар наводи да органи општине предузимају континуиране активности на обезбеђивању функције 

превођења на језицима националних мањина односно румунском и словачком језику који су у службеној употреби. 
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Општина Бачка Паланка уговором о делу ангажује преводилац за словачки језик, који обавља послове симултаног 

превођења на седницама Скупштине општине Такође, позиви за седнице скупштине се штампају и на словачком 

језику. 

  

У буџету Општине Босилеград се предвиђају финансијска средства за функцију превођења на бугарски језик, који је 

у службеној употреби на територији општине.  

 

У Општинској управи у Врбасу од укупног броја запослених који познају језик националне мањине који су у 

службеној употреби четворо говоре мађарски језик, а седморо русински језик. Запосленима је предочена могућност 

полагања језичког испита. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине пружа 

могућност похађања наставе и полагања језичког испита. Језички испит је подељен на основни, средњи и виши ниво. 

Након положеног језичког испита се издаје Уверење о положеном испиту односно признатој категорији о познавању 

језика националних мањина.  

 

Општина Кањижа наводи да је актом о систематизацији радних места у Општинској управи за 62 радна места од 

укупно 65 радних места прописано познавање  мађарског језика,  а да се 63 запослених у управи служи се и 

мађарским језиком. 

 

На територији града Кикинде постоји преводилац мађарског језика који обезбеђује функцију превођења.  

Општина Ковин нема, као стално запослено лице, преводиоца за мађарски и румунски језик. Преводиоци  се по 

потреби ангажују, путем уговора о делу. На подручју општине Ковин, нарочито на територији где традиционално 

живе припадници националних мањина,  запослени у матичним  службама говоре поред српског и језик националне 

мањине, која на тој територији живи. 

 

Општина Медвеђа наводи да је Правилником о систематизацији радних места систематизовано радно место 

преводиоца и исто је попуњено. Такође, радно место референта у услужном центру са познавањем албанског језика, 

као и радно место заменика матичара ради бољег и ефикаснијег остваривања права грађана. 

 

У општинској управи Сента је организована служба за превођење, те се у потпуности остварују права мађарске 

националне мањине на службену употребу језика и писама у складу са законом.  Сви запослени на свим радним 

местима (а која радна места су утврђена Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Сента и Општинском правобранилаштву број 110-4/2016-III од 25.11.2016. године) 

познају мађарски језик и писмо. 

 

Градско Веће града Сомбора је усвојило Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској 

управи, правобранилаштву и служби за буџетску инспекцију града Сомбора, којим је систематизовано радно место 

послови преводиоца за мађарски језик. Наведени Правилник је у примени од 14.03.2018. године. 

 

2018/2 

 

Национални савет буњевачке националне мањине наставља активности по питању стандардизације буњевачког 

језика и указује да је потребан посебан лекторат за овај језик, културу и историју, како би и буњевачка национална 

мањина имала образовну и научну перспективу.   

 

Одбор за службену употребу језика и писма Националног савета немачке националне мањине је утврдио стварне 

потребе и преузео конкретне мере за формирање сервиса за превођење (преводилачке службе), ради службене 

употребе немачког језика и писма у јединицама локалне самоуправе, где живе и раде припадници немачке 

националне мањине. 

 

У општини Бач обезбеђено је превођење на словачки и мађарски језик од стране запослених у Општинској управи и 

месној канцеларији у складу са захтевима грађана. Такође, у Општинској управи ангажован је ромски координатор.  

 

Општина Бујановац наводи да су Правилником о систематизацији радних места систематизована 4 радних места 

преводиоца и сва су попуњена. 
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Општина Димитровград наводи да је актом о систематизацији радних места Општинске управе прописано познавање 

бугарског језика и писма за радно место Самостални саветник за послове ЛЕР-а, пројектног планирања и преводилац 

бугарског језика. 

 

2018/3 

 

Национални савет буњевачке националне мањине још увек очекује повратну 

информацију око прихватања стандардизације буњевачког језика, његове 

имплементације у образовању, тачније у називу изборног предмета Буњевачки говор са 

елементима националне културе у Буњевачки језик са елементима националне културе.  

 

Национални савет мађарске националне мањине наводи да је на основу притужби 

грађана да су поједине вишејезичне табле на уласцима и изласцима насеља (Суботица, 

Палић, Нова Црња, итд.) у току замењене онима на којима не стоје називи на 

мађарском језику, Национални савет је упутио захтев за ванредном контролом свих 

ЈЛС где је мађарски језик у службеној употреби Покрајинском секретаријату за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и 

Министарству државне управе и локалне самоуправе, као и допис Министарству 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – које врши надзор над радом Јавног 

предузећа „Путеви Србије”. 

  

Национални савет немачке националне мањине пружа информације припадницима 

немачке националности о остваривању њихових права у овој области. 

 

Буџетом Града Вршац нису посебно предвиђена средства за функцију превођења, али 

превођење врше стално запослена лица у општинској управи који говоре мађарски и 

румунски језик. 

 

У општинској управи Нови Бечеј обезбеђена функција превођења за језик мађарске 

националне мањине.  

 

У општинској  управи Темерин постоји једно систематизовано радно место преводилац 

– матичар који поред матичарских послова врши превођење са српског језика на 

мађарски, са мађарског језика на српски језик. То су конкурси, сазиви, обавештења. 

Службени лист се не преводи.  

 

У општини Шид нема запослених тумача за језике националних мањина који су у 

службеној употреби на територији општине Шид, а за преводиоцима се указује све већа 

потреба. 

 

  

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.  
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СТАТУС: Активност се успешно реализује.  

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
37

 

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.  

2017/2 

Нема података. 

2017/3 

Није било промена у спровођењу активности. Активност се реализује континуирано.  

 

2017/4 

Стање непромењено.  

 

2018/1  

 

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу наводи да се Портал еУправе редовно ажурира на 

језицима националних мањина.  

 
2018/2 

 

Стање непромењено.  

 

2018/3 

 

Није било промена у спровођењу активности. Активност се реализује континуирано. 

 

 

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.  

                                                      
37

 Канцеларија за информационе технологије и електронску управу основана је у складу са Владином 

Уредбом од 28. јула 2017. (објављено у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 73/2017), којим се 

предвиђа да поменута канцеларија преузима права, обавезе, предмете, опрему, инструменте рада и 

архиву створене у току рада Дирекције за електронску управу, неопходне за обављање стручних 

активности утврђених поменутом Уредбом.  

http://www.euprava.gov.rs/
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СТАТУС: Активност је у потпуности реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове правде 

 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. 

2017/2 

У сарадњи са Саветом Европе, 13. и 14. јуна одржана је експертска мисија у циљу прикупљања неопходних података 

од стране експерата за израду наведене анализе. У оквиру мисије експерти Савета Европе су се састали са 

Министарством правде, националним саветима националних мањина, као и са представницима судова и тужилаштва 

из Новог Сада и Суботице. У наредном периоду експерти ће доставити нацрт анализе.  

2017/3 

Израђен текст Анализе нормативног оквира о употреби језика националних мањина у односима са државним 

органима, која је реализована у оквиру ТАПА пројекта – Хоризонтални програм за западни Балкан и Турску – 

Заједнички програм између Европске уније и Савета Европе.  

 

Очекује се да ће у наредном периоду анализа експерата Савета Европе бити достављена.  

 

2017/4 

Министарству правде је достављена Анализа нормативног оквира којим се регулише службена употреба језика и 

писама у судским и управним поступцима. Анализа је израђена на српском и енглеском језику и садржи како 

преглед нормативног оквира тако и пресек практичног стања у области са препорукама за унапређење употребе 

службене употребе језика и писама у судским и управним поступцима. 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је превод текста Анализе нормативног оквира 

достављен Републичком секретаријату за законодавство у циљу праћења препорука из Анализе за израду Нацрта 

закона о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама. 

 

Републичком секретаријату за законодавство је достављен од стране Министарства државне управе и локалне 

самоуправе, Извештај о употреби језика националних мањина у односима са државним органима, који је припремио 

независни консултант проф. Франческо Палермо, под окриљем Заједничког програма између Европске уније и 

Савета Европе. У току је разматрање датих препорука.  

 
2018/1 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је мера реализована у делу који се односи на израду 

Анализе нормативног оквира о употреби језика националних мањина у односима са државним органима, у оквиру 

ТАПА пројекта. 
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Републичком секретаријату за законодавство је достављен од стране Министарства државне управе и локалне 

самоуправе, Извештај о употреби језика националних мањина у односима са државним органима, који је припремио 

независни консултант проф. Франческо Палермо, под окриљем Заједничког програма између Европске уније и 

Савета Европе. У току је разматрање датих препорука.  

 

2018/2 

 

Министарство правде наводи да је израда анализе окончана. 

 

Републички секретаријат наводи да је у току разматрање датих препорука.  

 

2018/3 

 

Републички секретаријат за законодавство наводи да су препоруке размотрене и дошло 

се до закључка да није потребно поново мењати закон, већ предузети мере које ће 

допринети његовој делотворнијој примени. Разматра се са Министарством државне 

управе и локалне самоуправе, могућност да се јединицама локалних самоуправа упути 

саопштење МДУЛС-а у којем се подсећа на обавезе ЈЛС које се тичу очувања 

мањинских језика и њихових писама у РС. 

 

 

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. 

2017/2 

У претходном периоду прибављена су сва позитивна мишљења надлежних органа државне управе на Нацрт закона о 

службеној употреби језика и писама, па се након избора нове Владе може наставити са даљом реализацијом 

предвиђених активности. 

2017/3  

Републички секретаријат за законодавство наводи да пошто је образована нова Владa и пошто су прибављена нова 

мишљења у складу са пословничком процедуром може се наставити са даљом реализацијом предвиђених 

активности, а све у даљем договору са Министарством за државну управу и локалну самоуправу.  
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2017/4 

Републички секретаријат за законодавство наводи да је одбор Владе за правни систем и државне органе усвојио 

наведене нацрте закона.   

 

2018/1 

 

Према информацијама којима располаже Републички секретаријат за законодавство, чека се да се заврши отпочета 

јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина коју 

организује Министарство државне управе и локалне самоуправе, па да Нацрт закона о изменама и допунама Закона о 

службеној употреби језика и писама, Нацрт закона о изменама и допунама Закона о заштити слобода и права 

националних мањина и Нацрт закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина у 

„пакету” буду послати у Народну скупштину, ради разматрања и усвајања.  

 

2018/2 

 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити слобода и права националних мањина и Предлог закона о 

изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама који су упућени у скупштинску процедуру 

садрже повезана решења којима се пооштравају досадашње новчане казне за прекршаје, наводи Републички 

секретаријат за законодавство.  

 

2018/3 

 

Закон о изменама и допунама Закона о заштити слобода и права националних мањина и 

Закон о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама који 

уређују ова питања, усвојени су у Народној скупштини и објављени у „Службеном 

гласнику Републике Србије“ број 47/18 (уз исправку у броју 48/18), наводи Републички 

секретаријат за законодавство.   

 

 

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.  

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.  

2017/2 

Секретаријат за законодавство је упутио Министарству за државну управу и локалну самоуправу позитивно 

мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о заштити слобода и права националних мањина. 
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2017/3  

Нема промена.    

2017/4  

Републички секретаријат за законодавство наводи да је 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, усвојио Одбор Владе за правни систем и државне органе.   

 

2018/1 

Према информацијама којима располаже Републички секретаријат за законодавство, чека се да се заврши отпочета 

јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина коју 

организује Министарство државне управе и локалне самоуправе, па да Нацрт закона о изменама и допунама Закона о 

службеној употреби језика и писама, Нацрт закона о изменама и допунама Закона о заштити слобода и права 

националних мањина и Нацрт закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина у 

„пакету” буду послати у Народну скупштину, ради разматрања и усвајања.   

2018/2 

 

Предлог 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 

скупштинску процедуру, наводи Републички секретаријат за законодавство. 

 

2018/3 
 

Закон о изменама и допунама Закона о заштити слобода и права националних мањина 

којим је уређено ово питање, усвојен је у Народној скупштини и објављен у 

„Службеном гласнику Републике Србије“ број 47/18, наводи Републички секретаријат 

за законодавство. 
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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 је делимично реализована.  

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; 

 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; 

http://opendata.mpn.gov.rs/
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 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 

развоју 

Основно музичко 

образовање 

Основно балетско 

образовање 

Школе за основно 

образовање 

одраслих 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 

Српски 1.383 75,66 5.835 85,39 427 100,00 1.463 94,20 
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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 

 

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%; 
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 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 

 

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 
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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.  

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 
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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 

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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 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 

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 
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МАТЕРЊИ ЈЕЗИК/ ГОВОР СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 

 

Број ученика Број школа Број јединица локалне самоуправе 

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 

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 
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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 заједнице, 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 најбољег 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.  

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 
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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. 

2017/2  

Национални савети националних мањина одржали су 31. маја 2017. године у Београду састанак са министром 

просвете, науке и технолошког развоја о мрежи средњих школа и анкетирању ученика ради похађања изборног 

предмета матерњи језик са елементима националне културе. На састанку се разговарало, између осталог, и на тему 

новог закона о образовању. Дате су препоруке, предлози и критике које су нотиране. 

2017/3 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја прати упис ученика у основну и средњу школу кроз 

информациони систем Доситеј. С обзиром на то да је унос података још увек у току, прецизни подаци о образовно-

васпитним установама на језицима националних мањина, броју ученика који похађају наставу на свом матерњем 

језику, као и податке о броју ученика који похађају изборни предмет Матерњи језик са елеметнима националне 

културе, биће припремљени за следећи извештајни период.  

 

Национални савет буњевачке националне мањине је активно учествовао у писању новог Закона о образовању, 

поготово за Закон о основном школству. Национални савет буњевачке националне мањине је активно учествовао у 

писању Правилника о признавању група за изборним предметима за националне мањине, који се у пракси показао 

као најбољи до сада.  

 

На иницијативу Националног савета мађарске националне мањине је на састанку Координације националних савета 

националних мањина 5. септембра 2017. године позвана државна секретарка Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Анамарија Вичек да заједно са својом сарадницом Снежаном Вуковић присуствује и да саслуша 

проблеме са којима се сусрећу поједини национални савети националних мањина приликом почетка нове школске 

године.  

 

Представници Националног савета македонске националне мањине су учествовали на свим седницама Координације 

НС на којима је између осталог тема била и образовање на језицима националних мањина и на којима су учествовали 

и представници министарства. На овим састанцима је расправљано о унапређењу стања када је образовање на 

језицима националних мањина у питању и дате су одрђене препоруке, идеје и предлози.  

 

Национални савет словачке националне мањине је дао препоруке за отварање одељења и група са мањим бројем 

ученика од 15 Министарству просвете. Ове године представници националних савета националних мањина нису 

били позвани да учествују при формирању група за учење језика са елементима националне културе. У јулу месецу 

је упућен допис школама којима се омогућава формирање комбинованих група по циклусима за два разреда до 15 

ученика и за комбинацију три и више разреда до 10 ученика. Још увек немамо податке са терена о томе да ли су 
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групе према прописима и формиране. Нови модели за увођење наставе матерњег језика са елементима националне 

културе, након анализе стања у школама и земљама у окружењу, још нису израђени. 

 

Национални савет грчке националне мањине наводи да преко амбасаде Републике Грчке обезбеђује једног 

професора за грчки језик за град Смедерево, а удружење из Суботице обезбеђује од локалне православне цркве 

свештеника, који држи почетни курс грчког језика.   

 

Национални савет украјинске националне мањине наводи да је настављено изучавање изборног предмета 

„Украјински језик са елементима националне културе“ у шест основних школа. Национални савет украјинске 

националне мањине наводи проблем са неадекватним предавачким кадром. У две школе се факултативно изучава 

украјински језик о трошку Националног савета. За решење овог проблема обратили су се Филолошком факултету, 

Катедри за украјински језик и надају се да ће од следеће школске године добити нове предаваче. 

 
2017/4 

Подаци који следе прикупљени су кроз информациони систем Доситеј помоћу кога Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја прати упис ученика у основну и средњу школу.На територији Републике 

Србије настава се одвија у 1302 основне школе, 61 основној и средњој музичкој и балетској школи, 48 школа за 

образовање одраслих, 44 основне специјалне школе, у 23 средње специјалне школе и з 573 средње школе, са укупно 

847 719 ученика.  

На језику националне мањине, дакле свом матерњем језику, основне и средње школе похађа укупно 44 633 

ученика у 2487 некомбинованих одељења и 239 комбинованих одељења, што чини 5,27% од укупног броја ученика 

основих и средњих школа у Републици Србији.   

 

 бр. ученика % 

УКУПАН број ученика у основним и средњим 

школама на српском језику                              

 

803 086 

 

94,73 

УКУПАН број ученика у основним и средњим 

школама на језицима националних мањина                             

 

44 633 

 

5,27 

 УКУПАН број ученика у основним и средњим 

школама  у Републици Србији                    

 

847 719 

 

100 % 

 

 

Укупан број ученика који похађају основне и средње школе на језику националне мањине распоређен према језику 

наставе.  

 

 

 УКУПНО Бр. 

некомбинованих 

одељења 

Бр. ученика у 

некомбинованим 

одељењима 

Бр. 

комбинованих 

одељења 

Бр. ученика у 

комбиновaни

м одељењима 

Албански језик 7267 376 6929 30 338 

Босански језик 13803 577 13077 82 726 

Бугарски језик 185 17 185 0 0 

Мађарски језик 18558 1204 17280 99 1308 

Румунски језик 1010 88 850 15 160 

Русински језик 452 32 448 1 4 

Словачки језик 2946 163 2835 4 111 

Хрватски језик 412 30 306 8 106 

УКУПНО 44 633 2 487 41 910 239 2 723 
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ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

Број ученика, одељења и број редовних основних школа у школској 2017/18. години у Републици Србији према 

језику наставе. 

 

 БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ОДЕЉЕЊА 
БРОЈ 

ШКОЛА 

Наставни језик ∑ % комбиновани некомбиновани  

српски језик 555 225 94,3 2 809 23 788 1159 

албански језик  4 497 0,7 22 277 16 

босански језик 12 374 2,1 79 530 21 

бугарски језик  36 0,007 0 5 1 

мађарски језик  13 090 2,2 48 850 72 

румунски језик 825 0,1 15 80 14 

русински језик 389 0,06 1 28 3 

словачки језик  2502 0,4 4 147 11 

хрватски језик 245 0,05 6 24 5 

УКУПНО 589 183 100 2 984 25 729 1302 

 

 

Број ученика по разредима у редовним основним школа у школској 2017/18. години у Републици Србији према 

језику наставе. 

 

Број ученика по делатности основног образовања  у школској 2017/18. години у Републици Србији према језику 

наставе.  

  

Наставни језик 

ДЕЛАТНОСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

Образовање 

ученика са 

сметњама у развоју 

Основно музичко 

образовање 

Основно балетско 

образовање 

Школе за основно 

образовање 

одраслих 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 

српски језик 3 371 90,2 8512 89,7 787 100 6019 98,7 

мађарски језик 344 9,21 971 10,3 - - 78 1,3 

словачки језик 16 0,42 - - - - - - 

русински језик 4 0,10 - - - - - - 

УКУПНО 3 735 100 9 483 100 787 100 6 097 100 

 

Матерњи језик са елементима националне културе реализује се као изборни предмет у 310 основних школа у 

Републици Србији  на 14 језика националних мањина.  

Наставни језик 
РАЗРЕД 

Укупно 
I II III IV V VI VII VIII 

албански језик 507 514 532 537 485 612 653 657 4 497 

босански језик 1466 1462 1615 1614 1782 1331 1523 1581 12 374 

бугарски језик 9  5  9 7 6  36 

мађарски језик 1586 1540 1562 1529 1708 1683 1779 1703 13 090 

румунски језик 120 108 112 99 104 101 90 91 825 

русински језик 31 56 47 30 52 43 56 74 389 

словачки језик 305 287 318 332 291 307 311 351 2 502 

српски језик 71838 70735 67940 66824 70360 69727 69356 68445 555 225 

хрватски језик 37 23 30 19 28 32 32 30 231 

УКУПНО 75906 74733 72161 70984 74819 73842 73806 72932 589 183 
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МАТЕРЊИ ЈЕЗИК/ГОВОР СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 

Језик националне мањине Број основних 

школа 

Број локалних 

самоуправа 
Укупан број ученика  

АЛБАНСКИ  ЈЕЗИК  6 3 519 

БОСАНСКИ ЈЕЗИК  22 4 3916 

БУГАРСКИ ЈЕЗИК 7 4 1031 

БУЊЕВАЧКИ ГОВОР 11 1 414 

ВЛАШКИ ГОВОР 12 8 394 

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК 80 32 3 999 

МАКЕДОНСКИ ЈЕЗИК 6 4 214 

РОМСКИ ЈЕЗИК 66 43 2 860 

РУМУНСКИ ЈЕЗИК  22 17 761 

РУСИНСКИ ЈЕЗИК 23 7 380 

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК 35 13 962 

УКРАЈИНСКИ ЈЕЗИК 5 4 72 

ХРВАТСКИ ЈЕЗИК 11 7 428 

ЧЕШКИ ЈЕЗИК 4 2 93 

УКУПНО 310 149 15 950 

 

 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ  

 

Укупан број ученика у средњим школама на српском језику и језицима националних мањина у школској 2017/18. 

години. 

 

ЈЕЗИК 
БРОЈ УЧЕНИКА 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА 
БРОЈ ШКОЛА 

Комб-

инованих 

некомб-

инованих ∑ % ∑ % 

српски језик38 
242 645 95.83 549 8731 509 

90 

албански језик 
2 770 1.09 8 127 5 

0,8 

босански језик  
1 429 0.56 3 47 6 

1 

бугарски језик 
149 0.06 0 12 2 

0,4 

мађарски језик39 
5 394 2.13 23 206 36 

6,4 

румунски језик  
166 0.06 0 6 2 

0,4 

русински језик 
63 0.03 0 2 1 

0,3 

словачки језик  
419 0.17 0 16 3 

0,5 

хрватски језик 
167 0.07 0 2 1 

0,2 

УКУПНО 253 202 100 583 9 149 565 100 

                                                      
38 Српски укључује и српско-енглески, српско-италијански, српско-немачки и српско-француски 

39 Мађарски укључује и мађарско-немачки 
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Број ученика по разредима у средњим школама на српском језику и језицима националних мањина у школској 

2017/18. години. 

 

 РАЗРЕД  

Наставни језик I II III IV Укупно 

српски језик 65 505 64 325 61 884 50 931 242 645 

албански језик 723 734 705 608 2 770 

босански језик 996 140 111 182 1 429 

бугарски језик 41 60 13 35 149 

мађарски језик 1 561 1 402 1 377 1 054 5 394 

румунски језик 25 37 48 56 166 

русински језик 17 14 21 11 63 

словачки језик 108 116 101 94 419 

хрватски језик 54 45 32 36 167 

УКУПНО 69 030 66 873 64 292 53 007 253 202 

 

Број ученика у школама за образовање ученика са сметњама у развоју, гимназији, средњим стручним школама, 
средњим уметничким школама и средњим музичким и балетским школама, распоређених према језику наставе. 

Наставни језик 

Средња школа за 

образовање ученика 

са сметњама у 

развоју - спец-ијална 

одељења 

Гим-назија40 

Средња 

стручна 

школа 

Средња 

уметничка 

школа 

Средња 

музичка и 

балетска 

школа 

српски језик 1360 60 379 173 584 414 14 182 

албански језик - 820 1 926 - - 

босански језик - 755 674 - - 

бугарски језик - 102 47 - - 

мађарски језик 60 1 028 4 184 12 357 

румунски језик - 85 81 - - 

русински језик - 63 - - - 

словачки језик - 251 115 - - 

хрватски језик - 89 78 - - 

УКУПНО 1420 63 572 180 689 426 14 539 

 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице наводи да у 

школској 2017/2018. години: 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

У 345 основних школа на територији АП Војводине настава се изводи на српском наставном језику, на језику 5 

националних мањина (мађарском, румунском, русинском, словачком и хрватском), као и комбиновано на српском 

језику и језику националне мањине.   

                                                      
40

Српски укључује и српско-енглески, српско-италијански, српско-немачки, српско-руски и српско-француски 
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На једном језику настава се одвија у 72 % основних школа, на два језика у 27,24 %, док се у 0,57% основних школа 

настава на три језика.  

На једном језику одвија се у 249 основних школа:  

ЈЕЗИК НАСТАВЕ 

 

БРОЈ ОСНОВНИХ ШКОЛА 

на српском 232 

на мађарском језику 8 

на румунском језику 4 

на русинском 1 

на словачком језику 4 

УКУПНО 249 

 

На два језика, настава се изводи у 94 школе: 

ЈЕЗИЦИ НА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ 

НАСТАВА 

 

БРОЈ ОСНОВНИХ ШКОЛА 

на српском и мађарском језику 62 

на српском и румунском језику 12 

на српском и русинском језику 2 

на српском и словачком 12 

на српском и хрватском 6 

УКУПНО 94 

 

Настава се изводи на три језика у 3 школе: 

ЈЕЗИЦИ НА КОЈИМА СЕ ИЗВОДИ НАСТАВА БРОЈ ОСНОВНИХ ШКОЛА 

мађарски, српски и словачки 1 

мађарски, српски и румунски 1 

УКУПНО 2 

 

 

Заступљеност наставних језика према броју ученика, броју одељења и броју редовних основних школа у школској 

2017/18. години у Републици Србији. 

 

 

 

 

 

Наставни језик 
РАЗРЕД 

Укупно 
I II III IV V VI VII VIII 

мађарски језик 1431 1418 1458 1462 1655 1619 1729 1639 12411 

румунски језик 119 109 112 99 104 101 90 91 825 

русински језик 31 57 47 30 50 43 55 74 387 

словачки језик 307 287 315 329 290 306 308 347 2.489 

српски језик 15573 15938 15654 15490 16235 16179 16225 16453 127747 

хрватски језик 37 23 30 19 28 32 32 30 231 

УКУПНО 17498 17832 17616 17429 18362 18280 18439 18634 144090 
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 БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ ШКОЛА 

Наставни језик ∑ % комбиновани некомбиновани  

српски језик 127747 88,65 200  6138 328 

мађарски језик 

 

12411 8,61 50 829 72 

словачки језик 

 

2489 1,72 147 12 17 

румунски језик 825 0,58 82 18 17 

русински језик 387 0,27 28  3 

хрватски језик 231 0,17 24 6 6 

УКУПНО 144090 100,00 531 7003  

 

 

Наставни језик 

ДЕЛАТНОСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

Образовање 

ученика са 

сметњама у развоју 

Основно музичко 

образовање 

Основно балетско 

образовање 

Школе за основно 

образовање 

одраслих 

   ∑         %      ∑     %    ∑     %  ∑ % 

српски језик 1389 79,23 5856 85,58 393 100,00 1632 95,44 

мађарски језик 344 19,62 971 14,19 - - 78 4,56 

словачки језик 16 0,91 - - - - - - 

русински језик 4 2,28 - - - - - - 

хрватски језик - - 15 0,23 - - - - 

УКУПНО 1753  6842 100,00 393 100,00 1710 100,00 

 

Матерњи језик са елементима националне културе реализује се као изборни предмет у основним школама у АП 
Војводини  на 11 језика националних мањина.  

 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК/ ГОВОР СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 

 Број ученика  Број школа 

Број јединица локалне 

самоуправе 

мађарски језик 3999 77 28 

ромски језик 959 31 16 

румунски језик 451 15 11 

словачки језик 722 34 11 

бугарски језик 11 1 1 

хрватски језик 349 10 5 

русински језик 380 23 7 

буњевачки говор 414 11 1 

македонски језик 73 4 3 

украјински језик 72 5 4 

чешки језик 93 5 3 

УКУПНО 7523 216 90 
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СРЕДЊЕ ШКОЛЕ (школска 2017/2018. године) 

 

ЈЕЗИК 
БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ШКОЛА 

∑ % ∑ % 

српски језик  
55.645 90.08 119 

98.35 

мађарски језик  
5.350 8.66 36* 

 

словачки језик 
386 0.62 3 

 

румунски језик 
165 0.27 2 

 

хрватски језик 
167 0.28 2 

 

русински језик 
58 0.09 1 

 

УКУПНО 61.771 100.00 121  

 

*Настава само на мађарском језику је организована у две средње школе, док се у 34 школе изводи двојезична, или 

тројезична настава (српски, мађарски и словачки или хрватски језик). На осталим језицима националних мањина не 
постоји средња школа у којој се настава изводи само на језику националне мањине-националне заједнице. 

 

 РАЗРЕД  

Наставни језик I II III IV Укупно 

српски језик  15.526 14.985 13.873 11.261 55.645 

мађарски језик  1.508  1.396  1.384  1.062 5.350 

словачки језик 109 82 100 95 386 

румунски језик 24 37 48 56 165 

хрватски језик 54 45 32 36 167 

русински језик 17 10 20 11 58 

УКУПНО 17.238 16.555 15.457 12.521 61.771 

 

Наставни језик 

Средња школа за 

образовање ученика 

са сметњама у 

развоју - 

специијална 

одељења  

Гимназија  

Средња 

стручна 

школа  

Средња 

умет-

ничка 

школа 

Средња 

мешовита 

школа 

Укупно 

УКУПНО 

718 13.117 43.400 1.224 4.030 

62.489 

(61.771

+718) 

 

*У току је обрада података о броју ученика по врстама средњих школа и наставним језицима. 

Мађарски језик са елементима националне културе учи 37 ученика у две школе. 

Словачки језик са елементима националне културе учи 55 ученика у шест школа. 

За учење матерњег језика са елементима националне културе за румунски, русински и хрватски језик није било 

пријављених ученика. 

 

Национални савет мађарске националне мањине наводи континуирану сарадњу са Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја самостално и преко Координације националних савета националних мањина. 

 

Национални савет немачке националне мањине у сарадњи са фондацијом „Немачка фондација – Deutsche Stiftung“ 

покренио поступак за увођење изборног предмета Немачки језик са елементима националне културе.  

 

Национални савет хрватске националне мањине наводи да препоруке за увођење нових модела нису израђене. 
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2018/1  

 

У оквиру пројекта Савета Европе и Европске уније „Horizontal Facility (HF 33)“ који пружа подршку југо-источној 

Европи и Турској у испуњавању европских стандарда, као и приближавању легислативи Европске уније у оквиру 

процеса проширења у току је реализација активности - Јачање заштите националних мањина у Србији. Активност  

ће се фокусирати, између осталог, и на јачање образовања на мањинским језицима. Одржан је Управни одбор овог 

пројекта, а резултат је договор о новим роковима за реализацију активности. Експерт Савета Европе који ће радити 

на изради нових модела биће ускоро изабран, а радићe у сарадњи са радном групом коју је Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја формирало у децембру 2016. године, у циљу ефикасније имплементације Акционог 

плана за остваривање права националних мањина. 

  

Национални савет мађарске националне мањине наводи континуирану сарадњу са Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја самостално и преко Координације националних савета националних мањина.  

 

Национални савет словеначке националне мањине наводи да редовно учествује у раду Одбора за образовање 

Координације националних савета националних мањина и сарађује са Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја у припреми наставе на словеначком језику. У циљу разматрања изазова са којима се сусрећу 

национални савети у процесу реализације изборног предмета мањинског језика заказан је састанак 23. марта у 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја.   

 

Национални савет македонске националне мањине наводи да је одржан састанак са државном секретарком 

задуженом за образовање АнаМаријом Вичек са циљем отклањања проблема у имплементацији предмета 

“Македонски језик са елементима националне културе” у образовни систем. Такође, Национални савет наводи да је 

започео рад и изучавање предмета “Македонски језик са елементима националне културе” у ОШ “Вељко Влаховић” 

у Новом Саду. 

 
2018/2 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да је одржан округли сто „Анализа презентације 

националних мањина у уџбеницима и образовним програмима и Образовање на језицима националних мањина у 

Србији, шта родитељи и ученици треба да знају?“, 27. јуна 2018. године у Београду. Ова активност је организована 

од стране пројекта “Јачање заштите националних мањина у Србији”, у оквиру Заједничког програма Европске уније 

и Савета Европе “Хоризонтал Фасилити” за Западни Балкан и Турску, у сарадњи са Министарством просвете, науке 

и технолошког развоја. Заједнички програм, Европска унија и Савет Европе пружа подршку земљама корисницама, у 

оквиру процеса проширења, у усклађивању са стандардима Савета Европе и правним тековинама Европске уније.  

У оквиру пројекта израђена су два извештаја, Извештај о заступљености националних мањина у наставним 

програмима и образовним стандардима Републике Србије, Извештај о процени информација које пружају о 

националним мањинама и њиховом приказу у уџбеницима, као и информативни материјал - Образовање на језицима 

националних мањина у Србији, шта родитељи и ученици треба да знају? У раду су учествовали представници 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја и националних савета националних мањина, а резултат су 

прикупљена мишљења и препоруке за даљи рад.  

 

Национални савет словеначке националне мањине редовно учествује у раду Одбора за образовање Координације 

националних савета националних мањина и сарађује са Министарством просвете, науке и технолошког развоја у 

припреми наставе на словеначком језику. У извештајном периоду је установљена званична Радна група и предат је 

Наставни план за Словеначки језик са елементима националне културе за I, II, V, VI разред основне школе. 

  

Национални савет буњевачке националне мањине у оквиру Одбора за образовање ради и даље на Плановима и 

програмима за основну школу за изборни предмет Буњевачки говор са елементима националне културе, по новом 

закону о образовању и педагошким и методичким исходима.  

 

Национални савет немачке националне мањине и председник одржавају разне седнице везано за ову тему са 

професорима немачког језика из Србије. Ове седнице се одржавају у канцеларији председника Националног савета у 

Суботици. Као резултат, Национални савет истиче да је урађен прелиминарни Наставни план и програм за изборни 

предмет Немачки језик са елементима националне културе од првог до четвртог разреда основне школе. 
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2018/3 

 

У оквиру пројекта Савета Европе и Европске уније „Horizontal Facility (HF 33)“ који 

пружа подршку југо-источној Европи и Турској у испуњавању европских стандарда, 

као и приближавању легислативи Европске уније у оквиру процеса проширења у току 

је реализација активности - Јачање заштите националних мањина у Србији. За потребе 

спровођења анализе модела образовања ангажовани су експерти Савета Европе који ће, 

осим анализе модела, припремити смернице за израду програма наставе и учењa. Ове 

смернице ће бити достављене националним саветима националних мањина на 

коментаре, а потом и Заводу за унапређивање образовања и васпитања.  

 

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

националне заједнице у овом извештајном периоду прикупља податке о броју ученика 

и наставним језицима у основним и средњим школама на територији АПВ у школској 

2018/2019. години.  

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће анализу уписа ученика који  се 

образују на свом матерњем језику реализовати увидом у податке које садржи 

информациони систем Доситеј. 

 

Национални савет буњевачке националне мањине наставља са даљим потребним 

праћењем новог Закона о образовању, као и свим текућим потребним корацима, како би 

се ускладили са потребним изменама у оквиру образовања.  

 

Национални савет немачке националне мањине наводи да се седнице на ову тему и 

даље одржавају у Суботици у канцеларији председника Националног савета. Такође је 

председник Националног савета немачке националне мањине у сталном контакту са 

Заводом за унапређивање образовања и васпитања и са Министарством просвете, науке 

и технолошког развоја у вези наставног плана за Немачки језик са елементима 

националне културе. Као резултат ове сарадње послат је План наставе и учења за 

изборни предмет Немачки језик са елементима националне културе за први и други 

разред основне школе. 

 

Национални савет словачке националне мањине наводи да се позиција учења матерњег 

језика/говора са елементима националне културе побољшава изменом статуса изборног 

предмета за ученике основне школе, јер је овај изборни предмет у засебној категорији. 

У средњим школама је ово факултативни предмет и није решено његово финансирање. 

 

Национални савет словеначке националне мањине наводи да су крајем школске 

2017/2018. године, представници Радне групе представили изборни предмет 

словеначког језика за основне школе у Новом Саду и спровели анкету која је показала 

да постоји велика заинтересованост за учење словеначког. У септембру 2018. године, 

почела је настава изборног предмета Словеначки језик са елементима националне 

културе у Новом Саду. 
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АКТИВНОСТ: 6.2. Формирање групе у Националном просветном савету која се 

бави образовањем на језицима националних мањина. 

РОК: I квартал 2016. године 

СТАТУС: Aктивнoст je у пoтпунoсти рeaлизoвaнa. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 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 је делимично реализована.  

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за просвету 

 Национални просветни савет 

 Завод за унапређење образовања и васпитања 

 Покрајински секретаријат за образовање 

 Педагошки завод Војводине 

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. 

2017/2 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и представници Савета Европе договорили су се о будућој 

експерској анализи коју ће реализовати Универзитет у Грацу и Филолошки факултет у Београду. 
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2017/3 

Нема промена.   

 
2017/4 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да је резултат састанка са представницима Савета 

Европе у вези са реализацијом пројекта  Савета Европе и Европске уније који пружа подршку Југо-источној Европи 

и Турској „Хоризонтал фацилити“ ХФ – 33 - Јачање заштите националних мањина у Србији, одржаног 27. новембра 

2017. године, ревидирање тренутног плана рада и груписање активности, а сам пројекат ће бити продужен до априла 

2019. године.  

 

Анализа постојећих модела образовања националних мањина у Републици Србији и другим државама биће 

реализована у оквиру овог пројекта уз разматрање од стране Радне групе за праћење Акционог плана за поглавље 23 

и посебног Акционог плана за остваривање права националних мањина са циљем стварања шире слике о 

могућностима образовања мањина, али ова активност ни на који начин неће наметати двојезично образовање као 

искључиви модел образовања националних мањина. 

 
2018/1 

 

Стање непромењено.   

 
2018/2 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да је у оквиру пројекта „Хоризонтал фасилити“ ХФ – 

33 - Јачање заштите националних мањина у Србији“ учествовало у припреми текста конкурса за грантове којима се 

подстиче остварење права припадника националних мањина у сферама службене употребе језика и писма 

националних мањина и образовања на језицима националних мањина у јединицама локалне самоуправе.   

У оквиру пројекта, препоруке из извештаја потребно је преточити у Смернице поводом чега је ангажован 

консултант. 

 

2018/3 

 

Објављене су препоруке које проистичу из Извештаја о заступљености националних 

мањина у наставним програмима и образовним стандардима Републике Србије и 

Извештаја о заступљености и представљању националних мањина у школским 

уџбеницима у Републици Србији, које је припремио проф. др. Марко Шуица у оквиру 

пројекта Савета Европе и Европске уније „Хоризонтал Фацилитy (ХФ 33)“. Препоруке 

су дефинисане као вид подршке институцијама, учесницима и заинтересованим 

странама у систему образовања у развијању свести (посебно ученичке популације и 

запослених у образовању и култури) о потреби разумевања права, положаја и 

партиципације националних мањина, прихватања културних различитости, развијању 

толеранције, неговања заједничког живота и свеобухватне друштвене инклузије у 

Републици Србији. Препоруке су усмерене ка институцијама које су надлежне за 

образовање а односе се на програме наставе и учења за основну и средњу школу, 

унапређивање демократске културе у школа, родне равноправности. Посебан сет 

препорука односи се на унапређивање квалитета садржаја уџбеника (визуелног и 

текстуалног) који треба да одражава поштовање мањинских права, као и сет препорука 

за унапређивање квалитета иницијалног образовања наставника који реализују наставу 

на неком од језика националне мањине.    
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АКТИВНОСТ: 6.4. Праћење квалитета образовања на језицима националних 

мањина. 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за просвету 

 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 

 Покрајински секретаријат за образовање 

 Педагошки завод Војводине 

ИЗВЕШТАЈ: 
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 
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тих мањина образују. 

Сваке године припремају се комплети збирки задатака који садрже збирку из српског, односно језика националне 

мањине, математике и комбиновану збирку. 

Задаци у збиркама се разликују, имајући у виду специфичности сваког језика и националних књижевности, док се 

комбинована збирка и збирка задатака из математике преводе са српског на језике националних мањина. 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања за завршни испит у основном образовању и васпитању 

припрема тестове на српском језику и на језицима националних мањина. Тестови се раде за седам предмета: 

српски/матерњи језик, математика, историја, биологија, географија, хемија и физика. Сви тестови, осим за 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 
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мањине и наставницима који предају матерњи језик и српски као нематерњи језик.  

Завршни испит на крају основног образовања и васпитања у школској 2015/2016. години одржан је у јунском 

испитном року (15, 16. и 17. јуна 2016. године). Почетком августа припремљен је извештај за 2015/16. годину, који ће 

на исти начин бити дистрибуиран.  

Сви извештаји о резултатима завршног испита (за већинску популацију и националне мањине) доступни су на сајту 

Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања (www.ceo.edu.rs). 

На нивоу средњег образовања, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је, почевши од 2009. године, 

вредновао квалитет више од 50 огледних програма, при чему су ученици припадници националних мањина (највише 

Мађари и Албанци), били обавезни саговорници у процени квалитета ових програма, а њихово мишљење је 

уважавано у припреми предлога о даљем статусу огледних програма. 

Покрајински секретаријат за образовање у наредном периоду ће, у сарадњи са Педагошким заводом Војводине, 

сачинити план за израду инструмената о језичким компетенцијама ученика као и задовољством наставом. Након 

извршеног анкетирања урадиће се анализа добијених података, извршити поређење са извештајима о постигнућима 

ученика на завршном испиту. Са добијеним резултатима упознаће се школе, национални савети националних 

мањина. 

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.  

http://www.ceo.edu.rs/
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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. 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. 

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. 

2017/2 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја урадило је концепт опште, уметничке и стручне матуре –

 ученици који су образовање стицали на једном од језика националних мањина имају право да полажу матуру на 

језику на коме су стицали образовање и имају право да бирају српски као нематерњи језик као изборни предмет. 

У поступку доношења је правилник о завршном испиту у средњој школи, а такође, организована је и јавна расправа 

у вези са концептом матурских испита.  

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, у сарадњи са Педагошким заводом Војводине, формирао је 

осам радних група, за сваки од језика на којима се одвија настава, које ће развијати стандарде за матерње језике за 

крај средњег образовања. Чланове радних група предложили су представници националних савета националних 

http://www.ceo.edu.rs/


  

423 

 

мањина и катедре одговарајућих факултета, на основу критеријума које је дефинисао Завод. Радне групе започеле су 

са радом и одржале први састанак 29. маја 2017. у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања.  

 
2017/3 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја истиче да је сачињен Правилник о програму матурског испита 

и да се очекује његово објављивање. 

 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, у сарадњи са Педагошким заводом Војводине, формирао је 

8 радних групa, за сваки од језика на којима се одвија настава посебну групу, које ће развијати стандарде за матерње 

језике за крај средњег образовања. Чланове радних група предложили су представници националних савета 

националних мањина и катедре одговарајућих факултета на основу критеријума које је дефинисао Завод.  

 

Радне групе су започеле са радом и одржале први састанак 29.5. 2017. у Заводу за вредновање квалитета образовања 

и васпитања. Формиране су следеће радне групе: Радна група за Румунски језик и књижевност, Радна група за 

Словачки језик и књижевност, Радна група за Мађарски језик и књижевност, Радна група за Хрватски језик и 

књижевност, Радна група за Русински језик и књижевност, Радна група за Албански језик и књижевност, Радна 

група за Босански језик и књижевност, Радна група за Бугарски језик и књижевност. Чланови радних група су 

стручњаци у области књижевног језика, професори основних и средњих школа и универзитетски професори.   

 

У току је израда извештаја о резултатима за завршног испита на крају школске 2016/17. године у оквиру кога ће бити 

посебно приказани резултати ученика припадника националних мањина.  

 

2017/4 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да је организована је обука за 115 стручних сарадника 

у четири центра: у Београду, Нишу, Новом Саду и Крагујевцу на тему „Наставници као носиоци квалитетног 

образовања за сву децу“. Организована је обука за 90 васпитача и стручних сарадника на тему“ Васпитачи као 

носиоци квалитетног образовања за сву децу“. 
 

Као и претходне школске године Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је урадио посебан Извештај 

о резултатима завршног испита ученика припадника националних мањина за школску 2016/2017. годину. Извештај је 

упућен Министарству просвете, науке и технолошког развоја и доступан је на сајту Завода за вредновање квалитета 

образовања и васпитања (www.ceo.edu.rs).  

 

Од укупног броја ученика који су школске 2016/17. године у јунском року полагали завршни испит, 4.562 ученика 

припадника националних мањина су полагали завршни испит на матерњем језику износи, што чини 6,7% укупне 

популације ученика. Ови ученици наставу похађају у укупно 145 школа. Новина на завршном испиту је да су 

ученици који су завршили осми разред на босанском језику тестове полагали на матерњем језику.  

 

Ученици припадници различитих националних мањина су полагали тестове на свом матерњем језику, изузев 

припадника бугарске мањине, који су решавали тестове на српском језику. Новина на завршном испиту је да су 

ученици који су завршили осми разред на босанском језику, полагали тестове на свом матерњем 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. Најниже 

постигнуће (испод 10 бодова) остварили су ученици који су решавали тест из русинског и румунског језика као и 

ученици бугарске националне мањине. Као и ранијих година, ученицима је тест из математике био најтежи. 

Припадници бошњачке, албанске и хрватске националне мањине су у просеку успели да реше више од половине 

задатака са овог теста, док је свим осталим ученицима то било недостижно (резултати су у категорији 

исподпросечних). Најлошије и изразито ниске резултате су остварили припадници румунске и русинске заједнице. 

Када је реч о комбинованом тесту, ове године се код свих ученика бележе нижа постигнућа у поређењу са 

претходним годинама. Једно од могућих објашњења се тиче већег броја отворених питања, као и различитог 

редоследа задатака у тесту. Изузетно висока постигнућа остварили су ученици бошњачке националне мањине, а 

изнадпросечна постигнућа бележе и ученици албанске националне мањине. С друге стране, постигнућа ученика који 

припадају другим националним мањинама су у категорији исподпросечних.  

http://www.ceo.edu.rs/


  

424 

 

 

Поређењем постигнућа по годинама, уочава се да су код ученика одређених националних мањина постигнућа 

стабилна, док код неких других осцилирају у већој или мањој мери, што треба да буде предмет даљих истраживања и 

анализа.  

 

Постигнућа ученика из различитих округа углавном варирају у мањој мери, тако да се ретко дешава да унутар исте 

заједнице неки округ остварује изнадпросечна, а други исподпросечна постигнућа. Уколико има таквих случајева, 

ради се о великој диспропорцији у броју ученика, па такве налазе треба узети са резервом. 

  

Девојчице су углавном успешније од дечака на свим тестовима и овај налаз је заједнички за припаднике свих 

националних мањина. Треба нагласити да се највеће разлике јављају на тестовима из матерњег језика, у смислу да су 

девојчице прилично успешније од својих вршњака. 

 

У погледу општег успеха не постоје велике разлике између ученика различитих националних мањина, тако да 

доминирају ученици који имају одличан успех. Повезаност између постигнућа и оцена je највиша код ученика који 

похађају наставу на русинском и румунском језику, а најнижа код ученика бошњачке и албанске националне 

мањине. Ипак, како би се ваљано закључивало о томе у којој мери оцене одражавају ниво и квалитет знања, 

потребно је спровести додатне истраживачке активности.  

 

Број вуковаца је висок у свим субпопулацијама. Најмање ученика носилаца дипломе „Вук Караџић“ је међу 

припадницима бугарске мањине (испод 10%), а убедљиво највише међу припадницима русинске мањине. Иако су 

постигнућа вуковаца у просеку виша у односу на друге ученике, она нису довољно висока (посебно на 

комбинованом тесту), имајући у виду да се ради о изузетним ђацима. 

 
2018/1 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је реализовао пројекат у којем су комисије, делегиране од 

стране националних савета националних мањина, саставиле предлоге образовних стандарда за своје матерње језике и 

књижевност, односно за наставни предмет Матерњи језик и књижевност. У исто време, комисије су завршиле и 

ревизију образовних стандарда за крај основног образовања за предмет Матерњи језик. За албански, бугарски, 

словачки, босански, русински, хрватски, румунски и мађарски језик ‒ комисије су најпре саставиле документ 

Матерњи језик и књижевност који је потом редигован у оквиру организоване јавне расправе. Финални документ је, 

сходно законској процедури, упућен Кабинету министра просвете науке и технолошког развоја 28. 12. 2017. године, 

уз неопходна мишљења националних савета националних мањина о предложеном документу. Кабинет министра ће 

документ да достави Националном просветном савету на разматрање, а затим и усвајање ((НПС формиран 16. 

марта).  

На основу Извештаја о резултатима завршног испита ученика припадника националних мањина за школску 

2016/2017. година коју је израдио Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у Закључку документа се 

указује на следеће:  

Од укупног броја ученика који су ове године у јунском року полагали завршни испит, њих 6,7% припада једној од 

осам 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. Новина на 

завршном испиту је да су ученици који су завршили осми разред на босанском језику полагали тестове на свом 

матерњем 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. Најниже 

постигнуће (испод 10 бодова) остварили су ученици који су решавали тест из русинског и румунског језика, као и 

ученици бугарске националне мањине. Као и ранијих година, ученицима је тест из математике био најтежи. 

Припадници бошњачке, албанске и хрватске националне мањине су у просеку успели да реше више од половине 

задатака са овог теста, док је свим осталим ученицима то било недостижно (резултати су у категорији 

исподпросечних). Најлошије и изразито ниске резултате су остварили припадници румунске и русинске заједнице. 

Када је реч о комбинованом тесту, ове године се код свих ученика бележе нижа постигнућа у поређењу са 

претходним годинама. Једно од могућих објашњења тиче се већег броја отворених питања, као и различитог 
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редоследа задатака у тесту. Изузетно висока постигнућа остварили су ученици бошњачке националне мањине, а 

изнадпросечна постигнућа бележе и ученици албанске националне мањине. С друге стране, постигнућа ученика који 

припадају другим националним мањинама су у категорији исподпросечних. 

Поређењем постигнућа по годинама, уочава се да су код ученика одређених националних мањина постигнућа 

стабилна, док код неких других осцилирају у већој или мањој мери, што треба да буде предмет даљих истраживања и 

анализа.  

Постигнућа ученика из различитих округа углавном варирају у мањој мери, тако да се ретко дешава да унутар исте 

заједнице неки округ остварује изнадпросечна, а други исподпросечна постигнућа. Уколико има таквих случајева, 

ради се о великој диспропорцији у броју ученика, па такве налазе треба узети са резервом.  

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 

Организована је обука за 50 васпитача и стручних сарадника - ПАН мрежа (мрежа професионалаца у области раног 

развоја и раног учења деце) на тему “ „Васпитачи као носиоци квалитетног образовања за сву децу“. 

 

Од законодавних активнсти издвајамо усвајање Правилника о Програму опште и уметничке матуре („Службени 

гласник РС-Просветни гласник“ , број 11/17) и Правилника о Програму стручне матуре и завршног испита 

(„Службени гласник РС-Просветни гласник“ , број 1/18).  

  
2018/2 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да ученици осмог разреда у јуну и августу 2018. године 

полажу завршни испит на матерњим језицима, који је тренутно у току, а резултати  на системском националном 

нивоу се обрађују након  полагања у августовском року.  

У школској 2017/2018. години ученици су решавали иницијалне тестове знања који су наставницима давали 

информације о постигнућима ученика. Ови тестови су припремљени на свим језицима националних мањина за 

ученике који су у 7. разреду основне школе, 1. и 3. разреду средње школе и то из матерњег  језика и математике. 

Припремљено је укупно 130 тестова за ово тестирање. 

 

Завршни испит, осим на српском језику, полагао се на седам језика националних мањина - мађарском, румунском, 

русинском, хрватском, босанском, словачком и албанском. Укупно 4.393 ученика полагала су на неком од наведених 

језика. 

Тест из матерњег језика различит је на сваком језику, са специфичним питањима из граматике и књижевности. Тест 

из математике и комбиновани тест има исте задатке за  све ученике, само су преведени са српског на мањинске 

језике. 

Највише ученика припадника националних мањина полагало је на мађарском језику - 1.604. Следе ученици који уче 

на босанском и којих је 1.576. На албанском је завршни испит решавало 653 ученика осмог разреда, а на словачком 

370.  На румунском језику задатке је решавало 87 ученика, 73 на русинском и 30 на хрватском језику. 

Иако је ранијих година завршни испит организован и на бугарском језику, на коме се такође образују ученици, ове 

године, као и прошле, ниједан ученик се није пријавио да полаже на овом језику, већ су задатке решавали на српском 

језику. Тестирање на босанском језику организовано је у основним школама у Новом Пазару, Тутину и Сјеници. Ово 

је друга генерација ђака која је тестове на крају основног школовања решавала на босанском језику.  

  

Пријемни испит за средње школе на језицима националних мањина реализује се за следеће специјализоване 

образовне програме: 

на мађарском језуику: 

o за математичко одељење:  33 ученика је приступило пријемном; 21 ученике је  положио;  

o за обдарене ученике – Филолошка гимназија: 36 ученика је приступило  пријемном; 32 положило; 

o за немачки: 12 ученика је приступило пријемном; 12 је положило; 

o дизајнерско одељење: 30 ученика је приступило пријемном; 27 је положило; 

o одељење за музичко: 14 ученика је приступило пријемном; 13 је положило; 

o ИТ одељење: 85 ученик је приступио пријемном;  41 је положио; 

http://www.ceo.edu.rs/
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на словачком језику: 

o ИТ одељење: 21 ученик је приступио пријемном;  4 је положио; 

 

Написани су и усаглашени са Законом о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 

27/18 (I) – др. закон и 27/18 (II) –др. закон) нови програми наставе и учења за обавезан предмет матерњи језик/говор 

и изборни матерњи језик/говор с елементима националне културе, за следеће предмете:  

- 1. разред основне школе 

Словачки језик и Словачки језик са елементима националне културе; Русински језик и Русински језик са елементима 

националне културе; Албански језик; Босански језики Босански језик са елементима националне културе; Румунски 

језик и Румунски језик са елементима националне културе; Хрватски језик и Хрватски језик са елементима 

националне културе; Мађарски језик и Мађарски језик са елементима националне културе; Буњевачки говор са 

елементима националне културе; Бугарски језик и Бугарски језик са елементима националне културе; Чешки језик с 

елементима националне културе; Македонски језик са елементима националне културе; Влашки говор са 

елементима националне културе; Ромски језик са елементима националне културе; Словеначки језик са елементима 

националне културе; Украјински језик са елементима националне културе;  

- 5. разред основне школе 

Словачки језик и Словачки језик са елементима националне културе; Русински језик и Русински језик са елементима 

националне културе; Босански језики Босански језик са елементима националне културе; Румунски језик и Румунски 

језик са елементима националне културе; Хрватски језик и Хрватски језик са елементима националне културе; 

Мађарски језик и Мађарски језик са елементима националне културе;  Буњевачки говор са елементима националне 

културе; Бугарски језик и Бугарски језик с елементима националне културе; Чешки језик са елементима националне 

културе; Македонски језик са елементима националне културе; Влашки говор са елементима националне културе; 

Албански језик; 

- 1. разред гимназије 

Албански језик; Босански језик; Бугарски језик; Хрватски језик; Мађарски језик; Румунски језик; Русински језик; 

Словачки језик. 

 

У припреми је израда нових програма оријентисаних на исходе учења за 2. и 6. разред основне школе. 

На припреми предлога плана и програма учествују радне групе чије саставе предлажу национални савети 

националних мањина.  

Са циљем унапређивања система образовања и вапситања донесен је Правилник о програму опште матуре 

(Службени гласник РС – Просветни гласник број 11/17) који у делу Језик полагања опште и уметничке матуре 

прописује следеће: „Језик полагања опште и уметничке матуре је језик на коме је ученик стицао опште средње или 

уметничко образовање и васпитање. Ученик који је образовање и васпитање стицао на језику националне мањине 

може изабрати да општу и уметничку матуру, у целини или њен део, полаже на српском језику. 

и Правилник о програму стручне матуре“. Донесен је и Правилник о програму стручне матуре и завршног испита 

(Службени гласник РС – Просветни гласник број 1/18) који такође прописује да ученик који је стицао образовање на 

језику националне мањине, може да бира језик на ком ће полагати стручну матуру, у целини или њен део.  

 

2018/3 

 

Објављен је Правилник о стандардима постигнућа за предмет Матерњи језик и 

књижевност за крај средњег образовања у „Службеном гласнику РС - Просветни 

гласник”, бр. 13/2018 од 17.7.2018. године, а ступио је на снагу 25.7.2018. године. 

Поред тога, у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања тренутно је у 

припреми Извештај о резултатима завршног испита ученика припадника националних 

мањина за претходну школску годину. 
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АКТИВНОСТ: 6.5. Јачање иницијалног образовања наставника којим се 

обезбеђују компетенције на језику националне мањине и српском језику. 

Обезбеђивање стручног кадра за рад на мањинским језицима у складу са 

Стратегијом развоја образовања у Републици Србији до 2020 и пратећим 

акционим планом. 

РОК: до III квартала 2017. 

СТАТУС: Активност се успешно реализује.  

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за просвету 

 Национални савет за високо образовање  

 Високо школске установе 

 Покрајински секретаријат за образовање 

ИЗВЕШТАЈ:  

2016/1-2  

У јулу 2016. године формирана је Радна група коју чине представници 6 државних универзитета у Републици 

Србији, на којима се реализује иницијално образовање наставника. Радна група ће предложити различите моделе 

иницијалног образовања наставника. 

У складу са надлежношћу и могућностима Секретаријат предузима мере за јачање професионалних компетенција 

наставника за рад на мањинским језицима (су)финансирањем учешћа просветних радника на програмима стручног 

усавршавања. Средства се расподељују на основу Конкурса. 

Представници Секретаријата активно учествују у раду Мешовитих међудржавних комисија (са Републиком 

Хрватском, Мађарском и Румунијом) на којима се између осталог разматрају и питања обезбеђивања компетентног 

стручног кадра за рад на мањинским језицима.  

2017/1 

 

У складу са стратегијом развоја образовања у РС и пратећем Акционом планом имајући у виду Стратегију 

интернационализације Универзитета у Новом Саду као и континуираним потребама националне заједнице на 

мађарском језику и у складу са регистрованом делатношћу факултета – Факултета на мађарском наставном језику – 

од 2006 године остварују се: 

 

Настава на основним академским студијама -  смер дипломирани учитељ и смер дипломирани васпитач и мастер 

академским студијама – смер мастер учитељ и мастер васпитач изводи се на мађарском наставном језику. 

Сви предмети (осим српског и страног језика) изводе се на језику националне мањине (на мађарском језику). 

Обезбеђен је потребан број стручног кадра за извођење наставе на језику националне мањине. 

 

Факултет ради одржавања академског нивоа образовања обезбеђује издавање уџбеника за наставу у складу са 

усвојеним нормама РС на језику националне мањине - које се односе на издавање публикације – наставне литературе 

 

- IVANOVIĆ Josip: A középiskolások vallásosságának modelljei. Újvidék: Forum, Szabadka: Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar, 2008; 202 p.;  

- Szakadás(köz)vetítések: irodalom és medialitás : szöveggyűjtemény 1. /едит. HÓZSA Éva, SAMU János Vilmos. 

Újvidék: Forum, Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2008; 248 p.;  

- LEPEŠ Josip: Fejezetek a testkultúra történetéből. Újvidék: Forum, Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 

2008; 163 p.;  

- GÁBRITY MOLNÁR Irén 

Oktatásunk látlelete: oktatásszociológiai olvasmány. Újvidék: Forum, Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2008; 

176 p.;  
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- CZÉKUS Géza: Biológiai gyakorlatok: [praktikum 1]. Újvidék: Forum, Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző 

Kar, 2008; 303 p.;  

- PINTÉR János, PINTÉR KREKITY Valéria: Matematika és játék. Újvidék: Forum, Szabadka: Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar, 2008; 132 p.;  

- KÁICH Katalin: Kivezetések: művelődéstörténeti tanulmányok. Újvidék: Forum, Szabadka: Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar, 2008; 112 p.;  

- HUSZÁR Elvira:A Kodály-módszer alapjai. Újvidék: Forum, Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 

2008; 152 p.;  

- MIRNICS Zsuzsanna: Gyermekekről nevelőknek. Újvidék: Forum, Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 

2009; 303 p.;  

- Dragana FRANCIŠKOVIĆ: Zbirka tekstova i zadataka iz srpskog jezika. Újvidék: Forum, Szabadka: Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2009; 108 p.;  

- Retorikai olvasókönyv: tankönyv és szöveggyűjtemény / едит. BENE Annamária. Újvidék: Forum, Szabadka: 

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2010; 153 p.;  

- Vajdasági magyar nyelvjárási olvasókönyv: egyetemi segédlet / едит. SILLING István. Újvidék: Forum, Szabadka: 

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2010; 199 p.;  

- PINTÉR János, PINTÉR KREKITY Valéria:  Matematikadidaktika. Újvidék: Forum, Szabadka: Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2010; 150 p.;  

- CZÉKUS Géza, HORÁK Rita: Biológia: tankönyv a tanítóképző kar hallgatói számára. Szabadka: Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2010; CD;  

- IVANOVIĆ Josip: Az osztályozás művészete. Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2010; 304 p.;  

- CZÉKUS Géza: Kísérletek: óvodáskorú gyerekek és alsó tagozatos tanulók részére : módszertani kézikönyv óvó- 

és tanítóképző szakos egyetemi hallgatók számára. Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2011; 160 p.;  

- SAMU János Vilmos: A médium eseménye: szövegmozg(at)ás. Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 

2011; 192 p.;  

- GÁBRITY MOLNÁR Irén: Szociológiai jelenségvizsgálatok a Vajdaságban. Szabadka: Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar, 2011; 176 p.;  

- SILLING István: Nyugat-bácskai magyar nyelvatlasz. Újvidék: Forum, Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző 

Kar, 2012; 322 p.;  

- LEPEŠ Josip, HALASI Szabolcs: A mozgásos játékok elméleti és gyakorlati alapjai. Szabadka: Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar, 2013; 160 p.;  

- VUKOV RAFFAI Éva: A 7-14 évesek szóbeli kommunikációjának társadalmi és nyelvi tényezői. Szabadka: 

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2013; 160 p.;  

- CZÉKUS Géza, MAJOR Lenke, HORÁK Rita: A környezetünk és a környezetismeret módszertana. Szabadka: 

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2013; 190 p.;  

- CZÉKUS Géza, MAJOR Lenke, HORÁK Rita: A környezetünk és a környezetismeret módszertana. Szabadka: 

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2013; CD;  

- HUSZÁR Elvira: A vezénylés technikája. Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2013; 156 p.;  

- LEPEŠ Josip, Branko KRSMANOVIĆ, HALASI Szabolcs: Az óvodai testnevelés módszertana. Szabadka: Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2013; 143 p.;  

- NÁMESZTOVSZKI Zsolt 

Oktatásinformatika. Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2013; 160 p.;  

- CZÉKUS Géza. Közterületeink zöldfelülete az oktató-nevelő munka szolgálatában. Szabadka: Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar, 2014; 127 p 

- FARKAS Róbert: Vizuális vs. nemvizuális: tankönyv a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar harmad- és 

negyedéves hallgatói számára. Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2014; 103 p.;  

- IVANOVIĆ Josip, ŠPANOVIĆ Svetlana, GAJIĆ Olivera: Od samousmerenog do kooperativnog učenja u novom 

medijskom okruženju: naučna monografija. Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2014; CD;  

- NÉMETH Ferenc: Elfelejtett arcok, történetek, események: vajdasági művelődéstörténeti olvasóköny. Szabadka: 

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2015; 224 p.;  

- SILLING István: Népnyelv és népélet: nyelvjárásainkról és vajdasági nyelvjáráskutatásunkról. Szabadka: Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2015; 232 p.;  

- IVANOVIĆ Josip, ŠPANOVIĆ Svetlana, GAJIĆ Olivera: Az önirányított tanulástól a kooperatív tanulásig az új 

médiakörnyezetben. Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2015; 208 p.;  

- HUSZÁR Elvira: Zeneelmélet, zenei alapismeretek: Tankönyv a tanítóképző karok, valamint a Zenekultúra 

tantárgy hallgatói számára. Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2015; 160 p.; 

- NÉMETH Ferenc: Írók és kötődések: tanulmányok. Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2016; 264 p.;  
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- DÉVAVÁRI Zoltán: Egyetemes történelem: az ókortól a rendszerváltásig. Szabadka: Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar, 2016; 336 p.;  

 

У Годишњем издавачком плану предвиђа се издавање две научне публикације и два уџбеника у штампаној форми 

као и једна збирка текстова у електронској форми.  

 

Факултет годишње расписује конкурс за упис 55 студената на основним студијама и 55 на мастер студијама у складу 

са дозволом за рад. 

 

До краја 3. квартала предвиђа се предаја документације за акредитацију основних академских студија – дипломирани 

комуниколог – на мађарском наставном језику у циљу образовања медијских професионалаца на мађарском језику (у 

складу са тачка 3.12. Акционог плана за остваривање права националних мањина) и евентуално дошколовање 

запослених у мађарским медијима у Војводини чиме се излази у сусрет исказаној потреби језичког и медијског 

тржишта. 

 

Студенти на основним и мастер студијама у оквиру обавезних наставних предмета: Српски језик са елементима 

књижевности 1., Српски језик са елементима књижевности 2., Стандарни српски језик струке и изборним 

предметима: Српски језик и говорно изражавање, Језичке вежбе из српског језика, Увод у методику наставе српског 

језика као нематерњег и књижевности, Јужнословенска компаратистика, Методика наставе српског језика као 

нематерњег и књижевности уче и усавршавају српски језик. Наставни предмети везани за српски језик су 

распоређени у наставним плановима тако, да су студенти у могућности да током целог школовања усавршавају 

знање српског језика. 

 

Државни универзитет у Новом Пазару  на захтев Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије, у оквиру програма учења током читавог живота, организује обуку: 

- за извођење наставе из Босанског језика за наставнике предметне наставе и стручне сараднике у основним и 

средњим школама, 

- за извођење наставе из Босанског језика са методиком, за  васпитаче  у предшколским установама и 

наставнике разредне наставе. 

 

Државни универзитет  после обуке, која подразумева 24 часа предавања и 12 часова вежби и испита, кандидатима 

који успешно заврше све обавезе, издаје сертификат, признат од  стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја. 

 

Пошто су обезбеђени сви услови за  спровођење  овог програма, који је акредитован, Министарство просвете, науке 

и технолошког развоја је дало сагласност за његову реализацију, тако да је током 2016. године обуку завршило 140 

наставника, стручних сарадника и васпитача из Новог Пазара, Тутина и Сјенице. У току је пријављивање нових 

полазника, који ће обуку завршити током 2017. године. 

 

2017/2 

 

- Објављена је једна периодика (Годишњак) 

- Друга периодика, Методички гласник је готов за штампање 

- Предат је програм за акредитацију основне академске студије дипломирани комуниколог, али је молба одбијена. 

материјал са корекцијама поново ће се предати.  комуниколог 

- Министарство просвете је расписало конкурс за пријем студената на основне односно МА-студије (55+55 

студената)  

 

На основу Стратегије развоја образовања у Републици Србији и Акционог плана за остваривање права националних 

мањина и потреба националне заједнице на мађарском језику, а у складу регистрованом делатношћу Академије 

уметности у Новом Саду, на установи се остварује: 

 

Студијски програм основних академских студија Глума на мађарском језику и 

Студијски програм мастер академских студија Глума на мађарском језику. 

 

На наведеним студијским програмима сви предмети се изводе на језику националне мањине (мађарском језику), за 

шта је обезбеђен стручни кадар. За све наставне предмете постоје одговарајући уџбеници на језику националне 

мањине (мађарском језику). 
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Други циклус обуке у мају 2017. године похађало је 56 полазника, од којих је 53 успешно положило тест. Реч је 

такође о наставницима предметне наставе и стручним сарадницима у основним и средњим школама, васпитачима  у 

предшколским установама и наставницима разредне наставе, који су се оспособили за извођење наставе из 

Босанског језика, односно Босанског језика са методиком. И у овом циклусу обухваћени су кандидати са подручја 

Новог Пазара, Тутина и Сјенице. 

 

2017/3  

 

У циљу обезбеђивања стручног кадра за рад у настави на језицима националних мањина одржан је радни сасанак са 

представницима Националног савета за високо образовање, др Миланом Јовановићем, редовним професором 

Факултета политичких наука Универзитета у Београду и Весном Кунтић, чланицом Комисије за акредитацију и 

проверу квалитета. Договорени су даљи кораци у реализацији ове мере кроз радни састанак свих релевантних актера. 

Одржано је неколико састанака са представницима Националног савета за високо образовање и Комисије за 

акредитацију и проверу квалитета. Једно од предложених решења је да се подстакне мобилност студената, будућих 

наставника, на факултете у земље националних мањина, што је у складу са Стратегијом образовања у Републици 

Србији до 2020, а што ће убрзати билатерални споразуми. Промењени и допуњени стандарди за акредитацију 

студијских програма, усвојени и објављени у Службеном гласнику 88/17 од 29.9.2017. године у складу су са 

подстицањем студентске мобилности.   

 

Универзитет уметности у Београду и факултети у његовом саставу, Факултет музичке уметности, Факултет 

ликовних уметности, Факултет примењених уметности и Факултет драмских уметности, не изводи студијске 

програме на језицима националних мањина, па немају ни наставнике за рад на мањинским језицима.  

 

Универзитет у Новом Саду - Пољопривредни факултет наводи да је током 2017. године пријемни испит на факултету 

8 кандидата полагало на мађарском језику. 

 

Универзитeт у Новом Саду - Економски факултет у Суботици наводи да је број студената у школској 2016/2017. 

години на Одељењу факултета у Бујановцу на свим годинама студија 416. Од 416 студената, 208 студената је 

албанске националности, 207 студената је српске националности и 1 студент је ромске националности. У школској 

2017/2018. години у прву годину студија је уписано још 79 студената. Од тога су 28 албанске националности (подаци 

за школску 2017/2018. годину не садрже податке за упис студената у прву годину у продуженом другом конкурсном 

року који почиње 25. септембра 2017. године). 

 

У школској 2017/18. години у Бујановцу ће се изводити настава на следећим студијским програмима: Аграрна 

економија и агробизнис, Маркетинг, Финансије, банкарство и осигурање, рачуноводство и ревизија (први упис 

студената у школској 2017/18 години). На мастер академским студијима објављен је конкурс за упис студената у 

школској 2017/18. години за студијски програм Маркетинг. На мастер академским студијама је акредитован и 

студијски програм Финансије, банкарство и осигурање али још увек нису уписивани студенти, нити се настава 

изводила на овом студијском програму. У поступку акредитације на основним академским студијама је и студијски 

програм Европска и међународна економија и бизнис.  

 

Педагошки факултет у Сомбору је настављач традиције образовања учитеља на српском језику, која је покренута пре 

239 година оснивањем Препарандије или учитељског течаја. Савремени тренутак Факултета, који је саставни део 

Универзитета у Новом Саду, одређен је спровођењем актуелне политике образовања и одговорношћу према очувању 

континуитета. У вези са тим, Факултет се труди да достојно рефлектује многонационалну кaрактеристику поднебља. 

Пошто је ово једини државни Факултет за образовање: учитеља, васпитача, дизајнера медија у образовању и 

библиотекара-информатичара у Војводини, а у циљу одржавања пријемног испита на равноправној националној 

основи – омогућено је његово полагање на језицима националних заједница. 

 

Факултет је дуги низ година имао и Одељење у Бачком Петровцу где је настава, делом била организована и на 

словачком језику. Ипак, због одређених околности које су превазилазиле наше могућности за њихово решење, 

Одељење је укинуто. И данас имају студенте словачке националности којима се, између осталог, омогућује и 

евентуални боравак на сродном факултету у Словачкој, а у оквиру студентске размене. Културна разноликост 

Војводине се уважава и кроз садржаје бројних предмета из домена друштвених наука и књижевности. На Факултету 

од 2015. године је, међу изборне предмете, уведена Етно-културна историја Буњеваца. Садржај овог предмета такође 

еманципује мултинационалне вредности, како кроз аутохтони развој, тако и кроз међусобна културна прожимања. 

Чувајући традицију Српске учитељске школе, Факултет данас представља модерну научно-образовну институцију 
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која се труди да уважи, у складу са нормативном регулативом, националне специфичности Војводине.  

 

Универзитет у Новом Саду – Учитељски  факултет наводи да документација за акредитацију основних академских 

студија – дипломирани комуниколог – није предата. У току је реализација акредитованог програма ППМ за 

професоре основних и средњих школа који раде (и) на мађарском наставном језику, а немају психолошко-

педагошко-методичко предзнање. Програм обухвата 36 ЕПСБ. Такође се наводи да, методички Гласник треба да 

изађе из штампе до краја септембра 2017. 

 
2017/4 

 

Национални савет за високо образовање наводи да нови Закон о високом образовању 88/17 од 29.9.2017. године, 

носи бројне новине које ће захтевати измене и допуне аката које су у њиховој надлежности.  Приликом измена ових 

докумената даље ће се унапређивати иницијално образовање наставника на језицима националних мањина. У том 

смислу Националнин савет за високо образовање заједно са Комисијом за акредитацију и проверу квалитета, 

универзитетима, Министарством просвете, науке и технолошког развоја радиће на остваривању поменутог циља. 

 

Државни универзитет у Новом Пазару наводи да су у току припреме за реализацију трећег циклуса за обуку: 

- за извођење наставе из Босанског језика за наставнике предметне наставе и стручне сараднике у 

основним и средњим школама, 

- за извођење наставе из Босанског језика са методиком, за  васпитаче  у предшколским установама и 

наставнике разредне наставе. 

 

До 7. децембра 2017. године пријављено је 60 кандидата из Новог Пазара и суседних општина. Очекује се да ће се 

број заинтресованих повећати, јер је почетак обуке планиран  у првом кварталу 2018. године.  

 

 Универзитет у Новом Саду – Учитељски  факултет наводи да је периодика Módszertani Közlöny (Методички 

Гласник) публикована у октобру 2017. године.  

 

2018/1  

 

Одржана обука „Унапређивање рада наставника који изводе наставу на језику националних мањина“ у Новом Саду, 

29. 1. 2018. Обуку је похађало 32 учесника из Суботице, Новог Сада, Бачког Петровца, Ковачице, Аде, Руског 

Крстура, Новог Пазара, Вршца, Петровца на Млави, Беле Цркве и Лесковца, који припремају предлоге нових 

програма наставе и учења за предмете матерњи језик и матерњи језик/говор с елементима националне културе, и то: 

факултетски и школски наставници основних и средњих школа који предају матерњи језик и матерњи језик с 

елементима националне културе; представници радних група из редова високошколских институција и 

представници савета националних мањина.  

 

Учитељски факултет Универзитета у Београду и Учитељски факултет Свеучилишта у Загребу потписали су 

Споразум (3. јун 2016) на основу кога се реализује низ активности са циљем унапређивања иницијалног образовања 

наставника у Републици Србији и у Републици Хрватској:  

 Реализована су предавања професора из Загреба у два наврата; 

 Професори из Србије су били на студијском боравку у Загребу и одржали више предавања; 

 Професори из Србије су прихваћени као чланови уређивачког одбора реномираног часописа Croatian 

Journal of education који је реферисан на СЦИ листи; 

 Колеге из Загреба су у уређивачком тиму српских часописа Иновације у настави и Методичка пракса; 

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја је било суорганизатор на више међународних 

научних скупова: Пореч - 2016, Аранђеловац - 2017, Петриња - 2018, Београд - 2018; 

 Професори из Србије су били пленарни излагачи на овим научним скуповима у Хрватској,  а професори из 

Хрватске у Србији; 

 Размена професора на докторским студијама; 

 У фази је реализација размене студената на основу Ерасмус програма; 

 Размена литературе за студенте и поклони библиотекама; 
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 Усаглашавање наставних планова и програма ради лакшег признавања испита. 

Универзитет уметности у Београду и факултети у његовом саставу, Факултет музичке уметности, Факултет 

ликовних уметности, Факултет примењених уметности и Факултет драмских уметности, не изводи студијске 

програме на језицима националних мањина, па нема ни наставнике за рад на мањинским језицима. 

 

Државни универзитет у Новом Пазару наводи да је у току реализација трећег циклуса обуке, у коју је укључено 76 

наставника предметне наставе, стручних сарадника у основним и средњим школама, васпитача  у предшколским 

установама и наставника разредне наставе. У другој половини јануара и првој половини фебруара организовано је 24 

часа предавања и 12 часова вежби. Следи полагање испита, након кога ће се знати колико је полазника оспособљено 

за извођење наставе из босанског језика. 

 

На Економском факултету у Суботици Универзитета у Новом Саду, у седишту факултета је формирана посебна 

група за 17 студената мађарске националности на првој години студија, који наставу делом слушају на мађарском 

језику. У летњем семестру школске 2017/18 године, они имају могућност да наставу из 1 општег и 1 изборног 

предмета слушају на мађарском језику.    

На другој години студија у летњем семестру школске 2017/18 године 6 студената има могућност да један изборни - 

смерски обавезни предмет слуша на мађарском језику.  

 

Педагошки факултет у Сомбору је настављач традиције образовања учитеља на српском језику која је покренута пре 

240 година оснивањем Препарандије или учитељског течаја. Савремени тренутак Факултета, који је саставни део 

Универзитета у Новом Саду одређен је спровођењем актуелне политике образовања и одговорношћу према очувању 

континуитета. У вези са тим, Факултет се труди да достојно рефлектује многонационалну кaрактеристику подневља. 

Пошто је ово једини државни Факултет за образовање: учитеља, васпитача, дизајнера медија у образовању и 

библиотекара-информатичара у Војводини, а у циљу одржавања пријемног испита на равноправној националној 

основи – омогућено је његово полагање на језицима националних заједница. Културна разноликост Војводине се 

уважава и кроз садржаје бројних предмета из домена друштвених наука и књижевности. На Факултету од 2015. 

године је, међу изборне предмете уведена Етно-културна историја Буњеваца. Садржај овог предмета такође 

еманципује мултинационалне вредности како кроз аутохтони развој, тако и кроз међусобна културна прожимања. 

Чувајући традицију Српске учитељске школе, Факултет данас представља модерну научно-образовну институцију 

која се труди да уважи, у складу са нормативном регулативом, националне специфичности Војводине.  

 

Учитељски  факултет Универзитета у Новом Саду наводи да је методички Гласник и годишњак Évkönyv спреман за 

штампање. 

 

На основу Стратегије развоја образовања у Републици Србији и Акционог плана за остваривање права националних 

мањина и потреба националне заједнице на мађарском језику, а у складу регистрованом делатношћу Академије 

уметности Универзитета у Новом Саду, на установи се остварује:  

 - Студијски програм основних академских студија Глума на мађарском језику и 

 - Студијски програм мастер академских студија Глума на мађарском језику. 

На наведеним студијским програмима сви предмети се изводе на језику националне мањине (мађарском језику), за 

шта је обезбеђен стручни кадар. За све наставне предмете постоје одговарајући уџбеници на језику националне 

мањине (мађарском језику). 

 
2018/2 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да је припремљен Предлог правилника о Стандардима 

постигнућа за предмет Матерњи језик и књижевност за крај средњег образовања (очекује се да ће бити објављен у 

току јуна 2018. године).  

У Правилнику о програму наставе и учења за први разред гимназије налазе се и додатни садржаји за наставу на 

језицима националих мањина и то за мађарски језик, словачки, хрватски, румунски и русински језик.   

Завод за унапређивање образовања и васпитања је у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког 

развоја реализовао обуку под називом Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима 

учења намењену наставницима првог и петог разреда основне школе и првог разреда гимназије. Међу учесницима 

обука су били наставници који предају матерњи језик/говор и матерњи језик/говор с елементима националне 

културе.  

 

Државни универзитет у Новом Пазару наводи да је у оквиру трећег циклуса обуке за 76 наставника предметне 
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наставе, стручних сарадника у основним и средњим школама, васпитача у предшколским установама и наставника 

разредне наставе у другој половини јануара и првој половини фебруара 2018. године, организована настава (24 часа 

предавања и 12 часова вежби), а у априлу је обављено полагање испита. Испит је положило 76 кандидата и они су 

добили сертификат, признат од  стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Због тога што 

интересовање за ову обуку и даље постоји, Државни универзитет у Новом Пазару, када се пријави довољан број 

кандидата, планира да организује четврти циклус. 

 

Наставне активности на факултетима Универзитета у Нишу изводе се само на српском језику, јер нису 

идентификоване потребе за извођењем наставних активности на другим језицима и језицима националних мањина. 

 

 

Учитељски факултет Универзитета у Новом Саду наводи да су објављене две публикације под називом „Методички 

Гласник“ и годишњак „Évkönyv”. 

 

2018/3 

 

Наставници основних школа и гимназија који реализују наставу на језицима 

националних мањина су били укључени у обуке које је ЗУОВ организовао за примену 

нових Планова и програма наставе и учења, а обуке се настављају и током 2018/19. 

 

Такође, Програме на језицима мањина који се у Каталогу одобрених програма ЗУОВ за 

период школска 2016/17, 2017/18. године налазе под бројем 338 и 339 до 1. септембра 

2017. године похађало је 149 наставника који предају на језицима националних мањина. 

Оперативна радна група за другу меру секторске буџетске подршке, у сарадњи са 

Заводом за унапређивање образовања и васпитања и Педагошким заводом Војводине 

започела је припрему плана и програма обука које ће се реализовати онлајан од почетка 

школске 2018/19 ради унапређивања језичких компетенција наставника који остварују 

наставу на језицима националних мањина. Ове обуке подразумевају првенствено обуку 

наставника предмета који су заступљени на завршном испиту на крају основног 

образовања осим матерњег језика (математика, историја, географија, биологија, физика 

и хемија), а који предају на мањинским језицима. 

 

Педагошки завод Војводине је  током 2018. године одобрио и пратио реализацију 18 

стручних скупова са укупно 725 учесника (10 конференција – 386 учесника, 4 трибине - 

170 учесника и 4 дана - 169 учесника) на мађарском, хрватском, словачком и српском 

језику у циљу сталног стручног усавршавања и стицања звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника. Стручно усавршавање похађали су: наставници разредне наставе 

(60), наставници предметне наставе– основна школа (40), наставници предметне 

наставе – гимназија (10), наставници опште образовних предмета - средња стручна 

школа (8), наставници стручних предмета–средња стручна школа (24), наставници 

стручног предмета у основним/средњим уметничким школама (102), васпитачи у 

предшколским установама (373), медицинске сестре-васпитачи (74), стручни сарадници 

у предшколским установама (18), стручни сарадници у школама (3) и 

директори/помоћници директора (13).  
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Педагошки завод Војводине је током 2018. године, вршио проверу остваривања 

реализације 49 програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и 

стручних сарадника за 1193 учесника. 

Стручно усавршавање похађали су: наставници разредне наставе (354), наставници 

предметне наставе – основна школа (247), наставници предметне наставе – гимназија 

(60), наставници општеобразовних предмета – средња стручна школа (49), наставници 

стручних предмета – средња стручна школа (22), наставници у школама за образовање 

ученика са сметњама у развоју (21), наставници у школама за образовање одраслих (5), 

наставници општеобразовних предмета – у средњим уметничким школама (51), 

наставници стручног предмета у основним/средњим уметничким школама (90), 

наставници изборних и факултативних предмета (4), васпитачи у предшколским 

установама (247), медицинске сестре – васпитачи (11), васпитачи у домовима ученика 

(3), стручни сарадници у школама (13), сарадници (1), директори / помоћници 

директора (15).  

Програми су били реализовани на мађарском, словачком, хрватском и румунском 

језику. 

 

Национални савет за високо образовање наводи да Закон о високом образовању („Сл. 

гласник РС“ 88/17, 27/18 и 73/18) са последњим изменама и допунама доноси бројне 

новине, које су у надлежности Националног савета за високо образовање, посебно у 

правцу унапређивања иницијалног образовања наставника на језицима националних 

мањина. Значајна је одредба чл. 10 ст. 2 Закона о изменама и допунама Закона о 

високом образовању, који је Народна скупштина усвојила 29.9.2018. године, која 

регулише да високошколска установа може остваривати студијски програм на језику 

националне мањине и страном језику уколико је такав програм одобрен, односно 

акредитован. У наредном периоду очекују се синергичне активности Националног 

савета за високо образовање, Националног акредитационог тела, универзитета и 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја у циљу финалне имплементације 

Стратегије развоја образовања у Републици Србији до 2020. 

 

Државни универзитет у Новом Пазару наводи да следи организовање четвртог циклуса 

обуке. Додатно интересовање кандидата који су запослени у средњим и основним 

школама и предшколским установама и даље постоји и курс би требало да се 

организује у наредном периоду.  

 

На Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду, 11 кандидата је полагало 

пријемни испит на мађарском језику, током 2018. године.    

 

На Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, основан је лекторат хрватског 

језика и књижевности на основу Меморандума о сарадњи потписнаог између 

Министарства просвете, науке и технолшког развоја, Покрајинског секретаријата за 

науку и технолошки развој, Универзитета у Новом Саду и Филозофског факултета са 

једне и Министарства знаности и образовања Републике Хрватске. Рад лектората 

почиње у школској 2018/19. години.  
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Економски факултет у Суботици организовао је полагање пријемног испита на три 

језика, и то: српски (за 496 кандидата), мађарски (за 17 кандидата) и албански (26 

кандидата), према Конкурсу за упис на прву годину основних академских студија у 

2018/19 школској години. 

 

Због специфичности послова одбране за које Војска Србије самостално школује своје 

кадрове, наставни програм на Универзитету одбране спроводи се искључиво на 

српском језику.  

 

 

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:  



  

436 

 

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. 

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 

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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3. Интерактивна школа 835 20 Кањижа  мађарски 

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 876 28 Нови Сад мађарски 



  

438 

 

наставе књижевности 

5. Даровитост ученика, развој 

креативности 

913 13 Суботица мађарски 

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 

Висока школа 

струковних 

студија за 

Нови Сад 107 српски, 

мађарски 

http://www.jatekrafel.hu/
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живот детета образовање 

васпитача Нови 

Сад, Удружење 

васпитача 

Војводине  

Сусрети 

Друга смотра сценских 

вечери-скуп свечаних 

приредби 

Завод за културу 

војвођанских 

Мађара, Друштво 

драмских 

педагога Мађара у 

Војводини 

Фекетић 72 мађарски 

 

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 

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 
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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 установама 

Удружење 

васпитача 

Војводине 

Кикинда 60  

 

српски и 

мађарски  

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. 

 

2017/2 

Радна група Министарства просвете, науке и технолошког развоја, формирана у јуну 2017. године, израдиће нови 

Правилник о стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника. 
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Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду у оквиру Центра за усавршавање наставника реализује програме 

за стручно усавршавање наставника и сарадника који изводе наставу на језику националних мањина: 

- Програм за стицање компетенција из хрватског језика и књижевности с методиком рада, 

- Програм за полагање додатних испита за извођење наставе српког језика као нематерњег. 

У оквиру Центра за усавршавање наставника Филозофског факултета изводе се и акредитовани семинари за 

наставнике и сараднике који изводе наставу на језику националних мањина: 

- eLearning у настави мањинских језика 

- Настава мађарског језика као нематерњег 

На учитељском факултету Универзитета у Новом Саду у току је организација овогодишњих конференција. Број 

пријављених је већи од 100 учесника. 

У летњем семестру је десет студената боравило у Мађарској у оквиру Маkovecz програма. Студенти су слушали 

наставу и полагали испите у летњем семестру школске 2016/17. године на учитељским факултетима универзитета у 

Будимпешти, Печују и Сегедину. Гости (више од 20 студената и пет наставника у периоду од две недеље) били су 

студенти будући учитељи и васпитачи из Hajdúböszörmény и Szekszárd (Мађарска).  

Учитељски факултет води и припреме за стручно усавршавање професора основних и средњих школа - Програм 

педагошко-психолошко-методичког образовања наставника (ППМ) за стицање најмање 30 ЕСПБ (30 ЕСПБ из 

педагошко-психолошко-методичких предмета и 6 ЕСПБ за праксу) на мађарском наставном језику. Програм је 

намењен лицима која на студијама нису имала одговарајућу групу предмета. 

Академија уметности Универзитета у Новом Саду реализује програме за стручно усавршавање наставника и 

сарадника који изводе наставу на језику националних мањина (мађарском језику). Академија уметности једном 

годишње упућује наставнике и сараднике који наставу изводе на мађарском језику на стручно усавршавање које 

организују универзитети у Мађарској (Будимпешта, Сегедин).  

Академија уметности организује уметничке радионице и фестивале из области драмских уметности на језику 

националне мањине (мађарском), уз учешће реномираних и признатих уметника из земље и иностранства 

(Мађарска). 

На Академији уметности се сваке школске године обавља размена студената, истакнутих уметника и наставника, са 

студентима, истакнутим уметницима и професорима из Мађарске, а на основу закључених протокола и споразума о 

сарадњи.  

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 

априла до јуна 2017. године вршио проверу остваривања 15 програма сталног стручног усавршавања наставника, 

васпитача и стручних сарадника за 475 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. Неговање народе традиције у 

предшколском васпитању 

866 23 Сента мађарски 

језик 

2. Игра и драматизација као методе у 

настави српског језика као 

нематерњег и страних језика 

848 14 Кањижа српски језик 

3. Коцкица, карте, уже, падобран-учење 

кроз игру у школи или предшколској 

860 81 Нови Сад 

Зрењанин 

мађарски 

језик 
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установи 

4. Област и развој оријентационе и 

креативне способности 

925 18 Нови Сад мађарски 

језик 

5. Емоционална интелигенција у настави 955 21 Кикинда мађарски 

језик 

6. Хајмо на квиз!- односно како можемо у 

једном маху повећати 

заинтересованост у разреду и 

понављати градиво? 

907 20 Сента мађарски 

језик 

7. Решавање конфликта у пракси 956 15 Кикинда мађарски 

језик 

8. Словачки језик од традиције ка 

модерности 7 

878 155 Бачки Петровац 

Нови Сад 

словачки 

језик 

9. Почињемо игру! Примена игара у 

васпитању и образовању у онлајн 

форми www.jatekrafel.hu 

927 1 онлине  мађарски 

језик 

10. Унапређивање креативности 939 37 Нови Сад мађарски 

језик 

11. На путу прихватања – прихватање 

деце са сметњама у развоју у 

предшколској установи, школи и у 

свакодневном животу 

923 20 Ада мађарски 

језик 

12. „Вук или јагње?“Приступ агресији и 

пружање помоћи жртвама и 

извршиоцима насиља 

942 22 Сента мађарски 

језик 

13. Развијање способности као основа 

успешног учења-2. модул 

903 30 Бачка Топола мађарски 

језик 

14. Настава мађарског језика као 

нематерњег 

865 5 Нови Сад мађарски 

језик 

15. Иза седам гора у седам мора-улога 

бајке у развоју личности детета 

915 13 Зрењанин мађарски 

језик 

 

У оквиру ових надлежности Педагошки завод Војводине је у периоду април-јун 2017. године одобрио и пратио 11 

стручних скупова, са укупно 635 учесника (пет конференција – 280 учесника, три трибине - 189 учесника и три 

сусрета - 166 учесника) на мађарском, словачком, хрватском и српском језику, у циљу сталног стручног 

усавршавања и стицања звања наставника, васпитача и стручних сарадника. 

Стручно усавршавање похађали су: васпитачи у предшколским установама (154), медицинске сестре - васпитачи 

(58), наставници разредне наставе (279), наставници предметне наставе (107), стручни сарадници (32) и наставници 

за образовање ученика са сметњама у учењу (5). 

Конференције 

Назив Организатор  Место 

одржавања 

Број учесника Језици  
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Сензорно-перцептивне активности у 

раду са децом до три године 

Центар за 

неформално 

образовање „Други 

корак“, Нова 

Пазова 

Врдник 72 српски и 

словачки  

Образовна технологија 2.0 Е-регија, Суботица Суботица 34 мађарски 

Дневник промена у нашим школама и 

предшколским установама 

Центар за 

неформално 

образовање „Други 

корак“ Нова Пазова 

Стара Пазова  

 

65 српски и 

словачки 

Десета међународна конференција 

„Електронске комуникације и 

информационо-комуникационе 

технологије у образовању“ 

Друштво 

дефектолога 

Војводине, Нови 

Сад 

Бечеј 47 српски и 

мађарски 

Могућности и изазови у образовном-

васпитном раду 

Удружење 

просветних радника 

Мађара северне 

бачке, Суботица 

Суботица 62 мађарски 

Трибине 

Музичке форме и слушање музике Удружење 

васпитача 

Војводине 

Зрењанин 55  

српски и 

мађарски 

Изазови у предшколском васпитању и 

образовању  

Удружење 

васпитача 

Војводине 

Панчево 56 српски и 

словачки 

У сусрет новим Основама програма 

предшколског васпитања и 

образовања 

Удружење 

васпитача Новог 

Сада 

Нови Сад 78 српски и 

мађарски 

Сусрети - дани 

Савремене тенденције у настави 

хармонике 

Удружење грађана 

Еуфонија, Нови 

Сад  

 

Нови Сад 

42 српски и 

хрватски 

Трећи луткарски фестивал  Дечија установа 

„Дечија радост“, 

Ириг 

 

Ириг 

54 српски и 

хрватски 

Дани зелене енергије 

 

Тренинг центар за 

едукацију, Нови 

Сад 

Нови Сад 70 српски и 

мађарски  

 

2017/3 

 У Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника који 

приређује ЗУОВ налазе се два семинара који не подлежу ингеренцијама Педагошког завода Војводине, и то су: 

338 Пређи преко... Упознај говор и културу Влаха и 

339 Ми и они други 

 

 

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. Пређи преко... Упознај говор и 

културу Влаха 

338 23 Волуј Влашки 

говор  

2. Ми и они други 339 17 Лајковац Српски 

http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=338&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=339&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=338&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=338&godina=2014/2015
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језик 

 23 Бујановац  

Семинари изван Каталога     

3. QualiRom - подршка 

образовању на ромском језику 

Европски 

центар за 

модерне 

језике у Грацу 

24 Београд 

Филолошки 

факултет 

Енглески 

језик 

 

Одржан је семинар, као подршка образовању на ромском језику на Филолошком факултету у Београду. 

 

Педагошки завод Војводине је, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 

број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-одлука УС), у периоду од јула до 

септембра 2017. године, вршио проверу остваривања реализације 12 програма сталног стручног усавршавања 

наставника, васпитача и стручних сарадника за 392 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 

Обучавање наставника за коришћење 

електронске табле 

870 28 Суботица Мађарски 

језик 

Летња Академија – едукација 

просветних радника на мађарском 

језику 

861 176 Суботица Мађарски 

језик 

Допринос унапређивању научне 

писмености у образовању кроз 

једноставних практичних примера и 

огледа 

844 18 Нови Сад Мађарски 

језик 

Социјализација младих – 

усавршавања учитеља и разредних 

старешина на мађарском језику 

935 22 Нови Сад Мађарски 

језик 

Историја и хунгарологија 855 15 Нови Сад Мађарски 

језик 

Стручно усавршавање професора / 

наставника разредне наставе у 

областима природних наука „Упознај 

да би знао показати!“ 

881 17 Нови Сад Мађарски 

језик 

Мотивација за учењем код ученика из 

вишеструко маргинализованих група 

893 17 Суботица Мађарски 

језик 

Могућности примене веб 2.0 алата у 

настави (google drive документи, 

prezi презентације,wordpress веб 

сајтови) 

863 10 Суботица Мађарски 

језик 

Језички експерименти – хеуристички 

методи у настави матерњег језика 

856 9 Суботица Мађарски 

језик 

Како до успешног уџбеника 949 45 Бачки Петровац Словачки 

језик 

Неговање народне традиције у 

предшколском васпитању 

866 5 Скореновац Мађарски 

језик 

Пет добрих корака до избора средње 

школе 

926 30 Хајдуково Мађарски 

језик 

 

У оквиру својих надлежности, Педагошки завод Војводине је у периоду јул-септембар 2017. године одобрио и 

пратио 1 стручни скуп-конференцију са укупно 90 учесника на мађарском језику у циљу сталног стручног 

усавршавања и стицања звања наставника, васпитача и стручних сарадника. 

 

Стручно усавршавање похађали су: васпитачи у предшколским установама (15), медицинске сестре – васпитачи (17), 

наставници разредне наставе (23), наставници предметне наставе (29) и стручни сарадници (6).  
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Конференцијa 

Назив Организатор  Место одржавања Број учесника Језици  

 

 

 

Школа човека са мисијом 

 

 

Педагошки завод 

Војводине, 

Фондација Про 

Порта, Национални 

савет мађарске 

националне 

мањине  

Арач, Зрењанин, 

Нови Сад, 

Петроварадин, 

Ђердап, Београд, 

Фрушка гора и 

Сремски Карловци 

90 Мађарски 

језик 

 

Одштампан је приручник за наставнике под називом Општи стандарди постигнућа за предмет Српски као 

нематерњи језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног 

образовања одраслих. Приручник се може преузити на електронској адреси http://www.osce.org/mission-to-

serbia/332536 (приступљено 28.9.2017.) Приручник ће бити подељен наставницима током обуке. Припремљена је 

обука за наставнике. Урађен је план обуке према коме ће се прво обучити наставници који предају српски као 

нематерњи језик ученицима мађарске и албанске националне мањине. Ова обука ће бити реализована током 

новембра 2017. године. За остале националне мањинне биће организована обука током 2018. године.  

 

Универзитет уметности и његови факултети немају програм стручног усавршавања наставника и сарадника који 

изводе наставу на језицима националних мањина. 

 

Универзитет у Новом Саду – Учитељски факултет наводи да је у току реализација акредитованог програма ППМ за 

професоре основних и средњих школа који раде (и) на мађарском наставном језику, а немају психолошко-

педагошко-методичко предзнање. Програм обухвата 36 ЕПСБ.  

 

2017/4 

 
Педагошки завод Војводине је, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС“ број 88/2017), у периоду од октобра до децембра 2017. године, вршио проверу остваривања реализације 

19 програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за 723 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 

Даровитост ученика, развој 

креативности 
913 15 Суботица мађарски 

Коцкица, карте, уже, 

падобран – учење кроз игру 

у школи или у предшколској 

установи 

860 30 Нови Сад 
српски и 

мађарски 

Емоције у школи – школа 

емоција 
944 50 

Зрењанин, 

Суботица 
мађарски 

Неговање талената на 

школским часовима и ван 

школе 

924 28 Зрењанин мађарски 

Иновативне методе 

развијања личности децe 
917 111 

Стара Моравица, 

Мали Иђош, 

Кањижа 

мађарски 

Ликовне радионице у 

основној школи 
920 22 Зрењанин 

српски и 

мађарски 

Почињемо игру! Примена 

игара у васпитању и 

образовању у онлајн-форми 

927 1 онлајн-форма мађарски 

http://www.osce.org/mission-to-serbia/332536
http://www.osce.org/mission-to-serbia/332536
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Васпитне могуђности бајки 

од забавишта до 

пунолетства 

910 45 

Нови Кнежевац, 

Бачка Топола, 

Кањижа 

мађарски 

Како до успешног уџбеника 949 78 

Падина, 

Бачки Петровац, 

Стара Пазова 

словачки 

Социјални статус учитеља 

(струка или профеција) 
905 34 Нови Сад мађарски 

Школа толеранције 940 19 Кањижа мађарски 

Весела учионица – Драмске 

методе и технике 
911 22 Кањижа мађарски 

На путу ка квалитетним 

образовним установама 
952 25 Суботица 

српски и 

мађарски 

Културом дијалога против 

насиља 
950 30 Шабац 

српски и 

хрватски 

Настава оријентисана на 

дете – Брза идеја за 

доживљано учење 

894 15 Кањижа мађарски 

Примена рециклажа 

батерије као мотивација за 

проширење сарадње са 

породицом и друштвеном 

средином 

929 29 Суботица 
српски и 

мађарски 

Дете са говорно – језичким 

поремећајима у 

предшколској установи и у 

основној школи 

943 25 Бечеј мађарски 

Мотивација у функцији 

развоја личности 

ученика/детета по 

европским стандардима 

922 54 Нови Сад 
српски и 

мађарски 

Правила понашања за децу у 

васпитно-образовним 

институцијама - 

систематичан рад са 

дидактичким материјалом 

928 90 

Зрењанин, 

Сента, 

Суботица 

српски и 

мађарски 

 

У оквиру својих надлежности, Педагошки завод Војводине је у периоду октобар-децембар 2017. године 

одобрио и пратио 9 стручних скупова са укупно 528 учесника (6 конференцијa са укупно 307 учесника, 2 трибине са 

укупно 168 учесника и 1 зимску школу са укупно 53 учесника) у циљу сталног стручног усавршавања и стицања 

звања наставника, васпитача и стручних сарадника. 

 

Стручно усавршавање похађали су: наставници разредне наставе (33), наставници предметне наставе – 

основна школа (76), наставници предметне наставе – гимназија (63), наставници општеобразовних предмета – 

средња стручна школа и уметничка школа (13), наставници стручних предмета – средња стручна школа и уметничка 

школа (21), наставници у школи за образовање ученика са сметњама у развоју (7), васпитачи у предшколским 

установама (199), медицинске сестре – васпитачи (11), стручни сарадници у предшколским установама/школама 

(89), сарадници (8), директори/помоћници директора (8). 

 

 

 

Конференције 

Назив Организатор 
Место 

одржавања 

Број 

учесника 
Језици 

Трећа међународна научна 

конференција 

„Интеркултуралност у 

образовању 2017“ 

Педагошки завод Војводине, 

Филозофски факултет 
Нови Сад 74 

српски, 

хрватски, 

мађарски, 

енглески, 

словачки, 

румунски 

Прва међународна Менса Србије, Висока школа Нови Сад 48 српски, 
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конференција „Даровитост 

– препознавање и подршка 

струковних студија за 

образовање васпитача, Друштво 

дефектолога Војводине, 

Удружење васпитача Војводине 

хрватски и 

енглески 

Зашто су бајке важне за 

децу? 

Центар за неформално 

образовање „Други корак“ 
Ириг 90 

српски и 

словачки 

Могућности онлајн мерења 

способности у свакодневној 

школској пракси 

Војвођански регионални центар за 

професионални развој запослених 

у образовању, Војвођански центар 

за методику 

Суботица 50 мађарски 

Методологија за народни 

плес 

Педагошки завод Војводине 

Национални савет мађарске 

националне мањине 

Бачка Топола 27 мађарски 

Питања и неколико области 

ране интервенције 

Педагошки завод Војводине 

Национални савет мађарске 

националне мањине 

Нови Сад 18 мађарски 

Трибине 

Назив Организатор 
Место 

одржавања 

Број 

учесника 
Језици 

Интегрисано учење услов за 

квалитетан васпитно образовни рад 

Удружење васпитача 

Војводине 
Нови Сад 98 

српски, 

мађарски и 

словачки 

Стручни сарадници као посредници 

– медиатори између школе и 

спољашње мреже заштите ученика 

од насиља, занемаривања и 

злостављања 

Подружница педагога 

основних школа 

Јужнобачког округа 

Нови Сад 70 српски, словачки 

Зимска школа 

Назив Организатор  Место 

одржавања 

Број 

учесника 

Језици  

Зимска школа хармонике 
Удружење грађана 

Еуфонија 
Нови Сад 53 

српски, 

хрватски, 

енглески 

 

 

 Универзитет у Новом Саду – Учитељски  факултет наводи да се реализује акредитовани програм ППМ  за 

професоре основних и средњих школа који раде (и) на мађарском наставном језику, а немају психолошко-

педагошко-методичко предзнање. Програм обухвата 36 ЕПСБ. 

 

 Универзитет у Новом Саду – Учитељски  факултет наводи да су одржане међународне научне 

конференције са преко 100 учесника: 

- Интердисциплинарна конференција 

- Методичка конференција и  

- ИКТ конференција. 

Језици конференције: мађарски, српски, хрватски и енглески.  

 
2018/1 

 

Завод за унапређивање образовања и васпитања  је, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања 

(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), у периоду од јануара до марта 2018. године, вршио проверу остваривања реализације 

34 програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за 776 учесника. 

 

Програме стручног усавршавања похађали су: наставници разредне наставе (258), наставници предметне наставе – 

основна школа (215), наставници предметне наставе – гимназија (35), наставници општеобрaзовних предмета – 

средња стручна школа (32), наставници стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа (31), 

наставници у школама за образовање ученика са сметњама у развоју (10), наставници у школама за образовање 

одраслих (5), наставници општеобразовних предмета - у средњим уметничким школама (20), наставници стручног 

предмета у основним / средњим уметничким школама (52), васпитачи у предшколским установама (94), медицинске 
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сестре – васпитачи (3), васпитачи у домовима ученика (3), стручни сарадници у школама (9), сарадници (2), 

директори / помоћници директора (7). 

 

Назив програма сталног 

стручног усавршавања  

Организатор Каталошки број Број 

учесника 

Место 

извођења 

Језик 

извођења 

програма 

Ризница игара за 

развијање социјалне 

компетенције деце – са 

освртом на децу са 

посебним потребама 

Регионални центар 

зa професионални 

развој запослених у 

образовању Кањижа 

933 26 Зрењанин српски, 

мађарски 

Живот са сметњама у 

развоју 

Удружење 

просветних радника 

Мађара у Војводини, 

Нови Сад 

945 30 Бачка Топола мађарски 

Идентитет у образовању 

и друштву 

Удружење 

просветних радника 

Мађара у Војводини, 

Нови Сад 

947 23 Нови Сад мађарски 

Коцкица, картe, уже, 

падобран – учење кроз 

игру у школи или у 

предшколској установи 

Удружење 

организатора 

слободних 

активности, Стара 

Моравица 

860 56 Нови Сад мађарски 

На путу прихватања – 

прихватање деца са 

сметњама у развоју у 

предшколској установи, 

школи и у свакодневном 

животу 

Црвени крст 

Кањижа 

923 39 Мали Иђош мађарски 

Унапређивање језичке 

компетенције у 

предшколској и 

основношколској настави 

на румунском језику 

Основна школа 

„Први мај“, 

Владимировац 

882 45 Владими-

ровац, 

Николинци 

румунски 

Почињемо игру! Примена 

игара у васпитању и 

образовању у онлајн 

форми 

Удружење 

организатора 

слободних 

активности, Стара 

Моравица 

927 7 онлајн мађарски 

Школа толеранције Регионални центар 

зa професионални 

развој запослених у 

образовању Кањижа 

940 30 Темерин мађарски 

На путу ка квалитетним 

образовним установама 

Регионални центар 

зa професионални 

развој запослених у 

образовању Кањижа 

952 18 Кањижа мађарски 

Лепа реч - комуникација 

у служби васпитања 

Регионални центар 

зa професионални 

развој запослених у 

образовању Кањижа 

951 24 Бајша српски, 

мађарски 

Родитељи и просветни 

радници - партнери у 

унапређивању васпитно - 

образовног процеса 

Регионални центар 

зa професионални 

развој запослених у 

образовању Кањижа 

957 30 Кањижа мађарски 

Неговање народне 

традиције у 

Удружење 

Васпитача 

866 10 Чока мађарски 
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предшколском васпитању просветних радника 

Мађара Војводине, 

Мали Иђош 

Основи свесног и 

безбедног коришћења 

интернета 

Удружење Е-регија 871 11 Онлајн, 

Суботица 

мађарски 

Обучавање наставника за 

коришћење електронске 

табле 

Универзитет у 

Новом Саду 

Учитељски факултет 

на мађарском 

наставном језику, 

Суботица 

870 23 Бачка 

Паланка 

мађарски 

Народна музика као 

музички матерњи језик 

Завод за културу 

војвођанских 

Мађара 

864 78 Сента мађарски 

Ликовне радионице у 

основној школи 

Регионални центар 

зa професионални 

развој запослених у 

образовању Кањижа 

920 29 Кањижа мађарски 

Неговање талената на 

школским часовима и ван 

школе 

Регионални центар 

зa професионални 

развој запослених у 

образовању Кањижа 

924 50 Кањижа, 

Сента 

мађарски 

Специфични верски и 

етнографски обичаји и 

дијаспори 

Удружење 

просветних радника 

Мађара у Војводини, 

Нови Сад 

879 21 Нови Сад мађарски 

Знамо ли правилно 

говорити? 

Удружење 

просветних радника 

Мађара у Војводини, 

Нови Сад 

946 19 Нови Сад мађарски 

Емоције у школи - школа 

емоција 

Удружење 

просветних радника 

Мађара северне 

Бачкe 

944 17 Бачко 

Петрово 

Село 

мађарски 

Развијање моторичких 

компетенција кроз 

покретне игре 

Универзитет у 

Новом Саду 

Учитељски факултет 

на мађарском 

наставном језику, 

Суботица 

902 13 Суботица мађарски 

Пут до успешне 

презентације (напредне 

могућности Powerpoint 

софтвера Prezi 

презентације) 

Универзитет у 

Новом Саду 

Учитељски факултет 

на мађарском 

наставном језику, 

Суботица 

874 14 Суботица мађарски 

Унапређивање наставе 

математике у нижим 

разредима основне школе 

Универзитет у 

Новом Саду 

Учитељски факултет 

на мађарском 

наставном језику, 

Суботица 

883 12 Суботица мађарски 

Образовање о животној 

средини у теорији и 

пракси 

Универзитет у 

Новом Саду 

Учитељски факултет 

на мађарском 

наставном језику, 

869 12 Суботица мађарски 
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Суботица 

Методика 

традиционалног 

приповедања мађарске 

народне бајке 

Универзитет у 

Новом Саду 

Учитељски факултет 

на мађарском 

наставном језику, 

Суботица 

862 12 Суботица мађарски 

Интеграција деце из 

вишеструко 

маргинализованих група, 

санирање едукативних 

проблема 

Универзитет у 

Новом Саду 

Учитељски факултет 

на мађарском 

наставном језику, 

Суботица 

891 50 Хоргош мађарски 

Где настају чуда - 

Педагогија искуства 

(Емпиријска едукација) 

Удружење 

организатора 

слободних 

активности, Стара 

Моравица 

912 18 Сента мађарски 

Азбука драмске игре Завод за културу 

војвођанских 

Mађара 

908 30 Суботица мађарски 

Културом дијалога 

против насиља 

О.Ш. „Матија 

Губец“, Таванкут 

950 29 Сомбор српски, 

хрватски 

 

У оквиру својих надлежности, Педагошки завод Војводине је у периоду јануар-март 2018. године одобрио и пратио 

реализацију 4 стручнa скупа са укупно 123 учесника (2 конференције – 48 учесника и 2 трибине - 75 учесникa) на 

мађарском и српском језику у циљу сталног стручног усавршавања и стицања звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника. 

 

Програме стручног усавршавања похађали су: васпитачи у предшколским установама (123).  

 

Конференције 

Назив Организатор  Место одржавања Број учесника Језици  

Примена пројектне педагогије у 

предшколском васпитању  

Педагошки завод 

Војводине и 

Национални савет 

мађарске 

националне 

мањине  

Кањижа 26 мађарски  

Истраживачки нагон код деце-

развој и методолошка организација 

Педагошки завод 

Војводине и 

Национални савет 

мађарске 

националне 

мањине 

Суботица 22 мађарски 

Трибина 

Улога и значај неговања народне 

традиције у предшколским 

установама 

Удружење 

васпитача 

Војводине 

Сремска 

Митровица 

47 српски и 

мађарски 

Јавни наступ и припреме за музичке 

свечаности 

Удружење 

васпитача 

Војводине 

Нови Сад 28 српски и 

мађарски 

 

У процедури одобравања у ЗУОВ-у су програми намењени наставницима који изводе наставу на језику националних 

мањина. Одобрени програми стручног усавршавања важиће за школску 2018/19, 2019/20. и 2020/21. Наставници ће 

имати прилику да бирају програме у складу са планом стручног усавршавања и проценом компетенција које треба 

унапредити.  
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Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду у оквиру Центра за усавршавање наставника реализује програме 

за стручно усавршавање наставника и сарадника који изводе наставу на језику националних мањина: 

 - Програм за стицање компетенција из хрватског језика и књижевности с методиком рада, 

 - Програм за полагање додатних испита за извођење наставе ссрпког језика као нематерњег. 

 

У оквиру Центра за усавршавање наставника Факултета изводе се и акредитовани семинари за наставнике и 

сараднике који изводе наставу на језику националних мањина: 

 - eLearning у настави мањинскин језика 

 - Настава мађарског језика као нематерњег.  

  

Учитељски  факултет Универзитета у Новом Саду наводи да је у току реализација акредитованог програма ППМ за 

професоре основних и средњих школа који раде (и) на мађарском наставном језику, а немају психолошко-

педагошко-методичко предзнање. Програм обухвата 36 ЕПСБ. Место: Кањижа 

 

Такође, наводе да у летњем семестру 16 студената борави у Мађарској у оквиру „Маkovecz“-програма. Студенти 

слушају наставу и полажу испите у летњем семестру школске 2017/18 године на учитељским факултетима 

универзитета у Будимпешти, Печују и Сегедину и Кљуј-у. 

 

Академија уметности Универзитета у Новом Саду реализује програме за стручно усавршавање наставника и 

сарадника који изводе наставу на језику националних мањина (мађарском језику). Академија уметности једном 

годишње упућује наставнике и сараднике који наставу изводе на мађарском језику на стручно усавршавање које 

организују универзитети у републици Мађарској (Будимпешта, Сегедин).  

Академија уметности организује уметничке радионице и фестивале из области драмских уметности на језику 

националне мањине (мађарском) уз учешће реномираних и признатих уметника из земље и иностранства (Републике 

Мађарске). 

 

На Академији уметности се сваке школске године обавља размена студената, истакнутих уметника и наставника, са 

студентима, истакнутим уметницима и професорима из Мађарске, на основу закључених протокола и споразума о 

сарадњи. 

 
2018/2 

 

Одобрена су четири програма сталног стручног усавршавања из области образовања и васпитања на језицима 

националних мањина: Интеркултурализам у вртићу, ромски језик, обичаји и култура; Неговање језика и 

мултикултуралности кроз наставне садржаје босанског језика и књижевности; Пређи преко... Упознај културу 

Влаха; Тематско планирање у раду с децом из осетљивих група. Програми ће важити за школску 2018/19, 2019/20. и 

2020/21. Наставници ће бирати програме у складу са планом стручног усавршавања и проценом компетенција које 

треба унапредити.  

Педагошки завод Војводине је, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 

бр. 88/2017), у периоду од априла до јуна 2018. године, вршио проверу остваривања реализације 21 програма сталног 

стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за 533 учесника. 

Стручно усавршавање похађали су: наставници разредне наставе (122), наставници предметне наставе – основна 

школа (109), наставници предметне наставе – гимназија (24), наставници општеобразовних предмета - средња 

стручна школа (16), наставник стручних предмета – средња стручна школа (1), наставници у школама за образовање 

ученика са сметњама у развоју (8), наставници општеобразовних предмета – у средњим уметничким школама (40), 

наставници стручног предмета у основним/средњим уметничким школама (39), наставници изборних и 

факултативних предмета (3), васпитачи у предшколским установама (148), медицинске сестре – васпитачи (9), 

васпитач у дому ученика (1), стручни сарадници у школама (6), директори/помоћници директора (7). 

 

 

Назив програма 

сталног 

стручног 

усавршавања  

Организатор Каталошки 

број 

Број 

учесника 

Место 

извођења 

Језик 

извођења  

Просечн

а оцена 

Нет генерација 

– креативно 

писање и 

читање 

Филозофски факултет, 

Одсек за 

хунгарологију Нови 

Сад 

867 59 Нови Сад мађарски 4,73 



  

452 

 

Родитељи и 

просветни 

радници – 

партнери у 

унапређивању 

васпитно-

образовног 

процеса 

Регионални центар за 

професионални развој 

запослених у 

образовању, Кањижа 

957 39 Бачка 

Паланка, 

Ада 

мађарски 4,88 

Ток и 

унапређивање 

развоја 

различитих 

способности   

Удружење просветних 

радника Мађара у 

Војводини, Нови Сад 

938 41 Нови Сад мађарски 4,95 

Лепа реч - 

комуникација у 

служби 

васпитања      

Регионални центар за 

професионални развој 

запослених у 

образовању, Кањижа 

951 28 Кањижа мађарски 4,99 

Настава 

оријентисана на 

дете - Берза 

идеја за 

доживљајно 

учење  средином 

Регионални центар за 

професионални развој 

запослених у 

образовању, Кањижа 

894 18 Ново 

Орахово 

мађарски, 

српски 

4,94 

Методика 

традиционалног 

приповедања 

мађарске 

народне бајке 

Универзитет у Новом 

Саду, Учитељски 

факултет на 

мађарском наставном 

језику 

862 18 Сента мађарски 4,93 

Примарна 

рециклажа 

батерије као 

мотивације за 

проширење 

сарадње са 

породицом и 

друштвеном 

средином  

Удружење: ECO-

FRIENDS AND ECO-

HIT KIT 

ELECTRONIC TD, 

Палић 

929 19 Суботица мађарски, 

српски 

4,91 

Народна музика 

као музички 

матерњи језик 

Завод за културу 

војвођанских Мађара, 

Сента 

864 75 Бачка 

Топола  

мађарски 4,84 

Настава 

мађарског 

језика као 

нематерњег 

Филозофски факултет, 

Центар за 

унапређивање 

наставника, Центар за 

мађарски језик 

865 3 Нови Сад мађарски 4,97 

Разумејмо се: 

Решавање 

конфликта у 

пракси 

Удружење просветних 

радника Мађара у 

Војводини, Нови Сад 

956 36 Нови Сад мађарски 4,90 

Коцкица, карте, 

уже, падобран - 

учење кроз игру 

у школи или у 

предшколској 

установи   

Удружење 

организатора 

слободних активности 

860 28 Ада мађарски 4,95 

Словачки језик 

од традиције ка 

модерности 7 

Национални савет 

словачке националне 

мањине 

878 78 Бачки 

Петровац 

словачки 4,89 

На путу ка 

квалитетним 

образовним 

установама 

Регионални центар за 

професионални развој 

запослених у 

образовању, Кањижа 

952 12 Сента мађарски 4,94 

Комуникација 

као центар 

знања страног 

језика 

Педагошки завод 

Војводине 

859 17 Инђија српски, 

енглески, 

француски 

4,83 
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Од народне до 

савремене приче 

Удружење просветних 

радника Мађара у 

Војводини 

895 25 Нови Сад мађарски 4,6 

Развијање 

емотивне 

интелигенције 

кроз уметничке 

шаховске игре 

Висока школа 

струковних студија за 

образовање васпитача 

и тренера, Суботица 

932 37 Палић, 

Суботица 

српски, 

мађарски 

4,98 

 

У оквиру својих надлежности, Педагошки завод Војводине је у периоду април-јун 2018. године одобрио и 

пратио реализацију 14 стручних скупова са укупно 592 учесника (8 конференције – 328 учесника, 4 дана – 169 

учесника и 2 трибине – 95 учесникa) на мађарском, хрватском, русинском, словачком, македонском, немачком, 

енглеском и српском језику у циљу сталног стручног усавршавања и стицања звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника. 

Стручно усавршавање похађали су: наставници разредне наставе (60), наставници предметне наставе– 

основна школа (40), наставници предметне наставе – гимназија (10), наставници опште образовних предмета- средња 

стручна школа (8), наставници стручних предмета–средња стручна школа (24), наставници стручног предмета у 

основним/средњим уметничким школама (102), васпитачи у предшколским установама (240), медицинске сестре-

вапитачи (74), стручни сарадници у предшколским установама (18), стручни сарадници у школама (3) и 

директори/помоћници директора (13).  

 

 

Конференције 

Назив Организатор  Место одржавања Број учесника Језици  

Хрватски стандардни језик 

и завичајна књижевност 

Педагошки завод 

Војводине и 

Хрватско 

национално веће 

Суботица 38 хрватски 

Међународна интердисциплинарна 

стручна-научна конференција 

„Хоризонти“ 

Висока школа 

струковних студија 

за образовање 

васпитача и 

тренера у 

Суботици 

Суботица 97 хрватски, 

македонски, 

енглески, 

немачки и 

српски 

Какве односе градимо у јаслицама Центар за 

неформално 

образовање „Други 

корак“ 

Врдник и Ириг 104 словачки и 

српски 

Невине жртве II светског рата Педагошки завод 

Војводине и 

Национални савет 

мађарске 

националне 

мањине  

Суботица 23 мађарски 

Питања и неколико области ране 

интервенције 

Педагошки завод 

Војводине и 

Национални савет 

мађарске 

националне 

мањине 

Сента 25 мађарски 

Истраживачки нагон код деце-

развој и методолошка организација 

 

Педагошки завод 

Војводине и 

Национални савет 

мађарске 

националне 

мањине 

Кикинда 22 мађарски 

Методологија за народни плес Педагошки завод 

Војводине и 

Национални савет 

мађарске 

националне 

мањине 

Ада 23 мађарски 

Примена пројектне педагогије у 

предшколском васпитању 

Педагошки завод 

Војводине и 

Национални савет 

Бечеј 24 мађарски 
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мађарске 

националне 

мањине 

Креативни наставник и ИКТ 

окружењу 

Педагошки завод 

Војводине и 

Учитељски 

факултет на 

мађарском 

наставном језику 

Суботица 10 мађарски 

Дани 

Дете и музика Креативно-

едукативни центар 

„Музички атеље“ 

Нови Сад и 

Сремски Карловци 

6 хрватски и 

српски  

Зелена школа-лабoраторија на 

даљину 

Тренинг центар за 

едукацију-Нови 

Сад  

Нови Сад 47 мађарски и 

српски 

Четврти луткарски фестивал Предшколска 

установа „Дечија 

радост“ 

Ириг 78 хрватски и 

српски  

Трибине 

Учитељи и васпитачи на истом 

задатку 

Удружење 

васпитача Новог 

Сада и Друштво 

учитеља Новог 

Сада 

Нови Сад 84 мађарски и 

српски 

Евалуација ефеката билингвалног 

образовања 

Педагошки завод 

Војводине и 

Покрајински 

секретаријат за 

образовање, 

прописе, управу и 

националне 

мањине-

националне 

заједнице 

Нови Сад 11 мађарски и 

српски 

 

 

Учитељски  факултет Универзитета у Новом Саду наводи да у летњем семестру 16 студената борави у Мађарској у 

оквиру „Маkovecz“-програма. Студенти слушају наставу и полажу испите у летњем семестру школске 2017/18 

године на учитељским факултетима универзитета у Будимпешти, Печују и Сегедину и Кљуј-у. 

 

2018/3 

 

Педагошки завод Војводине је, у складу са Законом о основама система образовања и 

васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/18 (I) – др. закон и 27/18 (II) –др. закон), у 

периоду од јула до септембра 2018. године, вршио проверу остваривања реализације 17 

програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника 

за 410 учесника. 

 

Стручно усавршавање похађали су: наставници разредне наставе (155), наставници 

предметне наставе – основна школа (115), наставници предметне наставе – гимназија 

(4), наставници општеобразовних предмета – средња стручна школа (19), наставници 

стручних предмета – средња стручна школа (9), наставници у школама за образовање 

ученика са сметњама у развоју (6 ), наставници општеобразовних предмета – у  

средњим уметничким школама (музичке, балетске, ликовне) (7), наставници стручног 

предмета у основним/средњим уметничким школама (музичке, балетске, ликовне) (6), 

наставник изборних и факултативних предмета (1), васпитачи у предшколским 
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установама (69), медицинска сестра – васпитач (1), стручни сарадници у школама (7), 

директори/помоћници директора (11). 

 

Назив 

програма 

сталног 

стручног 

усавршава

ња 

Организатор 

Катало

шки 

број 

Број 

учесни

ка 

Место 

извођења 

Језик 

извођења 

Просе

чна 

оцена 

Методика 

традицион

алног 

приповеда

ња 

мађарске 

народне 

бајке 

Универзитет у 

Новом Саду, 

Учитељски 

факултет на 

мађарском 

наставном језику 

862 83 
Нови 

Кнежевац 
мађарски 4,82 

Народна 

музика као 

музички 

матерњи 

језик 

Завод за културу 

војвођанских 

Мађара, Сента 

864 30 Нови Сад мађарски 4,67 

Правила 

понашања 

за децу у 

васпитно-

образовни

м 

институци

јама - 

системати

чан рад са 

дидактичк

им 

материјало

м 

Педагошки завод 

Војводине и 

Удружење 

васпитача 

Војводине, Нови 

сад 

928 30 Вршац 

мађарски, 

румунски 

српски 

4,97 

Родитељи 

и 

просветни 

радници – 

партнери у 

унапређив

ању 

Регионални центар 

за професионални 

развој запослених у 

образовању, 

Кањижа 

957 30 Хајдуково мађарски 4,95 
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васпитно-

образовно

г процеса 

„Вук или 

јагње?” 

Приступ 

агресији и 

пружање 

помоћи 

жртвама и 

извршиоц

има 

насиља 

Удружење 

организатора 

слободних 

активности, Стара 

Моравица 

942 15 Гунарош мађарски 4,97 

„Вук или 

јагње?" 

Приступ 

агресији и 

пружање 

помоћи 

жртвама и 

извршиоц

има 

насиља 

Удружење 

организатора 

слободних 

активности, Стара 

Моравица 

942 15 Ада мађарски 4,95 

Културом 

дијалога 

против 

насиља 

ОШ „Матија 

Губец“, Таванкут 
950 29 Сомбор 

хрватски, 

српски 
3,78 

Историја и 

хунгароло

гија 

Удружење 

просветних радника 

Мађара у 

Војводини, Нови 

Сад 

855 11 Нови Сад мађарски 4,86 

Допринос 

унапређив

ању 

научне 

писменост

и у 

образовањ

у кроз 

једноставн

их 

практични

Удружење 

просветних радника 

Мађара у 

Војводини, Нови 

Сад 

844 22 Нови Сад мађарски 4,82 
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х примера 

и огледа 

Стручно 

усавршава

ње 

професора

/наставник

а разредне 

наставе у 

областима 

природних 

наука. 

Упознај да 

би знао 

показати 

Удружење 

просветних радника 

Мађара у 

Војводини, Нови 

Сад 

881 18 Нови Сад мађарски 4,98 

Социјализ

ација 

младих - 

усавршава

ња 

учитеља и 

разредних 

старешина 

на 

мађарском 

језику 

Удружење 

просветних радника 

Мађара у 

Војводини, Нови 

Сад 

935 12 Нови Сад мађарски 4,91 

 

Неговање 

народне 

традиције 

у 

предшколс

ком 

васпитању 

 

Удружење 

Васпитача 

просветних радника 

Мађара Војводине, 

Мали Иђош 

866 13 Шушара мађарски 4,97 

Упознавањ

е са 

основама 

прве 

помоћи 

Црвени крст 

Кањижа 

 

961 30 
Стара 

Моравица 
мађарски 5,00 

Како до 

успешног 

уџбеника 

Национални савет 

словачке 

националне 

949 28 Падина словачки 4,94 
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мањине, Нови Сад 

Како до 

успешног 

уџбеника 

Национални савет 

словачке 

националне 

мањине, Нови Сад 

949 30 
Бачки 

Петровац 
словачки 4,94 

Прва 

помоћ за 

учитеље и 

васпитаче 

Универзитет у 

Новом Саду, 

Учитељски 

факултет на 

мађарском 

наставном језику, 

Суботица 

897 7 Суботица мађарски 5,00 

Могућност

и примене 

веб 2.0 

алата у 

настави  

Универзитет у 

Новом Саду, 

Учитељски 

факултет на 

мађарском 

наставном језику, 

Суботица 

863 7 Суботица мађарски 5,00 

 

У оквиру својих надлежности, Педагошки завод Војводине је у периоду јул-септембар 

2018. године одобрио и пратио реализацију 3 стручна скупа са укупно 59 учесника 

(једна конференција – 23 учесника, једни дани – 26 учесника и једна трибина – 10 

учесника) на хрватском, мађарском и српском језику у циљу сталног стручног 

усавршавања и стицања звања наставника, васпитача и стручних сарадника. Стручно 

усавршавање похађали су: наставници разредне наставе (7), наставници предметне 

наставе – основна школа (3), наставници опште образовних предмета – средња стручна 

школа (1), наставници стручног предмета у основним/средњим уметничким школама 

(26), наставници у школи за образовање ученика са сметњама у развоју (20), стручни 

сарадници у школи (1) и директори/помоћници директора (1).  

 

Конференција 

Назив Организатор  Место 

одржавања 

Број 

учесника 

Језици  

XII међународна 

стручно-научна 

конференција 

„Образовање деце 

са сметњама у 

развоју“ 

Друштво 

дефектолога 

Војводине 

 

Кикинда 23 хрватски и 

српски 

Дани 

Савремени трендови 

у музичком 

Удружење 

грађана Еуфонија 

Нови Сад 26 хрватски и 

српски 
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извођаштву 

Трибина 

Креативни 

наставник у ИКТ 

окружењу 

Педагошки завод 

Војводине и 

Учитељски 

факултет на 

мађарском 

наставном језику 

Суботица 10 мађарски   

 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања почео је са реализацијом 

послова на писању приручника за наставнике и програма обуке за наставнике за 

примену стандарда постигнућа ученика за наставни предмет Матерњи језик (Правилник 

о стандардима постигнућа за предмет Матерњи језик и књижевност за крај средњег 

образовања, 2018). 

 

 

АКТИВНОСТ: 6.7. Унапређење образовања 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 се успешно реализује. 

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 

постигнића ученика. 
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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 Министарства 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 

подаци 

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 

постојеће и будуће наставнике с обзиром да је реч о кључном предуслову за осигурања квалитета наставе и 

учења Српског као нематерњег језика. 
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2017/1 

Стање непромењено 

2017/2 

Општи стандарди постигнућа објављени су у Правилнику о Општим стандардима постигнућа за предмет Српски 

као нематерњи језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног 

образовања одраслих, Службени гласник РС, бр. 55/2017 од 2. јуна 2017. године, а овај Правилник је ступио на снагу 

10. јуна 2017. године. Поред тога, започете су активности на штампању приручника и припреми обука за наставнике, 

које ће се реализовати у наредном периоду. 

У оквиру тежњи мађарске националне заједнице за подизањем нивоа знања српског језика као нематерњег и у 2016. 

години, у сарадњи са Националним саветом мађарске националне мањине, Филозофски факултет Универзитета у 

Новом Саду организовао је стручна усавршавања и наставника и студената. 

Државни универзитет у Новом Пазару oстварује студијски програм српска књижевност и језик, али нема 

акредитован студијски програм на коме би се образовали наставници за српски као нематерњи језик. 

 

2017/3 

 

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду реализује акредитован студијски програм ОАС Српска 

филологија у контакту са словачком/мађарском филологијом, који за циљ има образовање наставника који ће 

предавати српски језик као нематерњи. Упис студената из претходних година указује на пад интересовања за упис на 

овај студијски програм. Тренутно стање је такво да дипломирани студенти ове студијске групе тешко долазе до 

посла, што због рационализације запослених у јавном сектору, али и због негативне стопе наталитета у Републици 

Србији. 

 

Универзитет уметности и његови факултети, с обзиром на то да немају наставнике и сараднике за извођење наставе 

на језицима националних мањина, не организују ни додатно образовање ових наставника за српски језик као 

нематерњи. 

 

Универзитет одбране остварује делатност високог образовања у складу са Стратегијом развоја образовања у РС, а 

према прописима којима се регулише служба у Војсци Србије (Закон о ВС) и Закон о одбрани, ка о и још увек 

важећем Закону о војним школама и научноистраживачким установама.  

 

Универзитeт у Новом Саду - Економски факултет у Суботици и у 2017. години је омогућио заинтересованим 

кандидатима полагање пријемног испита при конкурисању на основне академске студије на језицима мањина. У 

првом и другом конкурсном року пријемни испит на језицима мањина је полагао укупно 48 кандидата, и то 20 на 

мађарском језику у Суботици и 28 на албанском језику у Бујановцу. Заинтересованост за полагање пријемног испита 

на језицима мањина приликом конкурисања за упис на основне академске студије је у благом опадању.   

 

Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици нема акредитован студијски програм за образовање 

наставника за српски као нематерњи. 

 

Ову врсту образовања у складу са стратегијама и акредитованим студијским програмима изводе нпр. УНС 

Филозофски факултет у Новом Саду. 

 

Академија уметности Универзитета у Новом Саду нема акредитован студијски програм за образовање наставника за 

српски као нематерњи језик. 

 

2017/4 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да је обука наставника за примену општих стандарда 

постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег 

средњег образовања и основног образовања одраслих је решењем министра просвете, науке и технолошког развоја 

(25.10.2017)  добила статус од јавног интереса. Током новембра и децембра 2017. Завод за вредновање образовања и 



  

462 

 

васпитања реализовао је обуке за примену општих стандарда постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик за 

крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања одраслих за 

наставнике основних и средњих школа који предају српски као нематерњи језик ученицима који похађају наставу на 

мађарском и албанском језику. 

 

Обука наставника за примену општих стандарда постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик за 

крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања 

одраслих 

 

Р. 

бр. 

 

Meстo 

 

Дaтум oдржaвaњa 

Број настав-

ника који је 

прошао 

обуку 

Национална 

мањина 

Укупно 

наставн

ика 

основни

х и 

средњи

х школа 

1. OШ „Сeчeњи Иштвaн”,Субoтицa 4.11.2017. 20 Мађари 158 

(112 

ОШ и  

46  из 

СШ) 

 

 

2. OШ „Сeчeњи Иштвaн”,Субoтицa 4.11.2017. 23 

3. Гимнaзиja „Дeжe Кoстoлaњи“ 

Субoтицa 

5.11.2017. 19 

4. Хoтeл „Aквa Пaнoн“,Кaњижa 11.11.2017. 13 

5. Хoтeл „Aквa Пaнoн“,Кaњижa 11.11.2017. 12 

6. OШ „Сeчeњи Иштвaн”,Субoтицa 12.11.2017. 20 

7. ОШ „Соња Маринковић“ 

Зрењанин 

2.12.2017. 14 

8. Eлeктрoтeхничкa и грaђeвинскa шкoлa 

„Никoлa Teслa“  

Зрeњaнин 

2.12.2017. 7 

9. OШ “Фejeш Клaрa” , Кикиндa 3.12.2017. 11 

10. OШ „Пeтeфи Шaндoр” , Нови Сад 9.12.2017 11 

11. Гимнaзиjа „Свeтoзaр Maркoвић” 

Нови Сад 

10.12.2017. 8 

12. ОШ „Mуaрeм Кaдриу“, Буjaнoвaц 18.11.2017. 14 Албанци 37 

(23 из 

ОШ и  

14 из 

СШ) 

13. ОШ „Ибрaхим Кeљмeнди“,Прeшeвo 18.11.2017. 9 

14. Гимнaзиja „Скeндeрбeу“, Прeшeвo 19.11.2017. 14 

УКУПНО СВИХ НАСТАВНИКА: 195 

(135 из 

ОШ и  

60 из 

СШ) 

 

 

2018/1  
 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да је у току припрема обуке за квалитетно увођење 

програма наставе и учења српског као нематерњег језика по новим моделима у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у 

Србији. 

 

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду реализује акредитован студијски програм ОАС Српска 

филологија у контакту са словачком/мађарском филологијом, који за циљ има образовање наставника који ће 

предавати српски језик као нематерњи. 

Упис студената из претходних година указује на пад интересовања за упис на овај студијски програм. Тренутно 

стање је такво да дипломирани студенти ове студијске групе тешко долазе до посла, што због рационализације 

запослених у јавном сектору, али и због негативне стопе наталитета у Републици Србији. 
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2018/2 

 

Стање непромењено.  

 

2018/3 

 

Објављен је Правилник о допунама Правилника о плану наставе и учења за први 

циклус основног образовања и васпитања, за први разред основног образовања и 

васпитања, за први и други разред основног образовања и васпитања, за први, други, 

трећи и четврти разред основног образовања и васпитања, затим за други циклус 

основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног 

образовања и васпитања, за шести разред основног образовања и васпитања за седми 

разред основног образовања и васпитања за осми разред основног образовања и 

васпитања – назив предмета: Српски као нематерњи језик  - Програм А: за ученике 

чији матерњи језик припада несловенским језицима и који живе у хомогеним 

срединама и Програм Б за ученике чији матерњи језик припада словенским језицима и 

који живе у вишенационалним срединама.  

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=9d443fdb-264b-

4641-bcb2-03b224a6e0cc 

 

За школску 2018/2019. годину за наставак реализације 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, подршка је 

добијена од стране програма Европског Прогреса у сарадњи са организацијом Група 

484 из Београда.  Шест асистената у настави ће бити ангажовано у четири основне 

школе у четвртим и шестим разредима у Бујановцу и Прешеву током 2018/2019. 

године, у циљу пружања подршке наставницима у примени нових метода наставе и 

праћењу постигнућа ученика. 

 

Одржане обуке за увођење програма наставе и учења Српског као нематерњег језика по 

новим моделима у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији. 

 

 

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 се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за просвету 

 Завод за унапређивање образовања и васпитања 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=9d443fdb-264b-4641-bcb2-03b224a6e0cc
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=9d443fdb-264b-4641-bcb2-03b224a6e0cc
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 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.  

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 
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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 предмет у основној и средњој школи. Добијена средства 

омогућавају да се програми припреме у сарадњи са већим бројем спољних сарадника из различитих националних 

мањина. 

2017/2 

Општи стандарди постигнућа објављени су у Правилнику о општим стандардима постигнућа за предмет српски 

као нематерњи језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног 

образовања одраслих, Службени гласник РС, бр. 55/2017 од 2. јуна 2017. године, а овај Правилник је ступио на снагу 

10. јуна 2017. године.  

Радна група за израду програма и исхода за предмет српски као нематерњи језик посетила је школе у којима се 

изводи настава српског као нематерњег језика, и то: ОШ Јован Јовановић Змај, Кањижа, ОШ Сечењи Иштван, 

Суботица, Гимназија Деже Костолањи, Суботица, ОШ 10. октобар, Хоргош и ОШ Људевит Штур, Кисач. Посете 

школама организоване су са циљем да се чланови Радне групе који раде на изради исхода и програма за српски као 

нематерњи језик од првог разреда основне школе до четвртог разреда средње школе упознају са примерима добре 

образовне праксе, али и да се сусретну са проблемима и изазовима који се, нарочито у хомогеним срединама у АП 

Војводини, јављају у настави. 

Завод за унапређивање образовања и васпитања урадио је предлоге програма за српски као нематерњи језик 

исходовно оријентисане у А и Б формату за први, други, трећи и четврти разред основне школе. У циљу припреме 

документа, чланови радне групе су на терену (Бујановац, Прешево, Велики Трновац – албанска национална 

заједница; Кањижа, Хоргош, Суботица – мађарска национална заједница; Кисач – словачка национална заједница) 

обавили интерактивне радионице са ученицима како би се утврдила постигнућа и саставио реалан предлог програма. 

Читав пројекат подржала Мисија ОЕБС-а у Србији. 

- Савети националних мањина су 10. маја 2017. године Заводу доставили нове програме за предмет матерњи 

језик за пети разред основног образовања и васпитања орјенисаних на исходе и стандарде постигнућа, које 

је Завод даље проследио Министарству и Националном просветном савету. 

2017/3 

Радна група за израду програма и исхода за предмет Српски као нематерњи језик сачинила је у сарадњи са Мисијом 
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ОЕБС-а у Србији, Предлог програма за свих осам разреда основне школе као и за четири разреда средње школе и 

гимназије (у А и Б формату). Планирано је да се у наредном периоду одржи јавна расправа са свим националним 

саветима националних мањина како би се документ унапредио и припремио за даљу процедуру. 

 

2017/4 

До 3. октобра 2017. развијени сви програми за доуниверзитетско образовање (12 програма у А формату и 12 

програма у Б формату), као и Стручно-методичко упутство. 

 

Током октобра месеца започета је јавна расправа са свим националним мањинама који наставу похађају на свом 

матерњем језику и имају обавезан наставни предмет српски као нематерњи језик: 

– 16. 10. 2017. у Босилеграду са бугарском заједницом; 

– 17. 10. 2017. у Бујановцу са албанском заједницом; 

– 18. 10. 2017. у Новом Пазару са бошњачком заједницом; 

– 23. 10. 2017. у Владимировцу са румунском заједницом; 

– 23. 10. 2017. у Кисачу са словачком заједницом; 

– 24. 10. 2017. у Руском Крстуру са русинском заједницом; 

– 24. 10. 2017. у Суботици са хрватском заједницом; 

– 25. 10. 2017. у Суботици са мађарском заједницом. 

 

Као резултат, ЗУОВ-у су достављена позитивна мишљења следећих националних савета: бошњачког, словачког, 

русинског, хрватског и мађарског, али је Национални савет мађарске националне мањине упутио низ предлога и 

коментара који је РГ размотрила и усвојила (о чему је достављен посебан документ), те сачинила последњу верзију 

Предлога програма за Српски као нематерњи језик. 

 

Радне групе за развој стандарда за матерње језике националних мањина завршиле су предлог стандарда. Све радне 

групе организовале су презентацију предлога стандарда и разговоре са наставницима који предају матерњи језик. 

Сугестије и предлози наставника су уграђени у коначну верзију стандарда. У току је прибављање мишљења од 

националних савета националних мањина о предлогу стандарда. До сада је пристигло позитивно мишљење од 6 

националних савета (мађарског, русинског, бошњачког, хрватског, румунског и словачког),  а очекују се од још 2 (од 

Националног савета албанске националне мањине и Националног савета бугарске националне мањине). По 

прибављању мишљења, предлог ће бити упућен Националном просветном савету на усвајање. 

 
2018/1  

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да је усвојен и објављен програм наставе и учења за 

први разред основне школе, док остале програме очекује усвајање. Структура програма наставе и учења свих 

наставних предмета је конципирана на исти начин. Они су засновани на општим циљевима и исходима образовања и 

васпитања и потребама и могућностима ученика првог разреда. Усмерени су на процес и исходе учења, а не на саме 

садржаје који сада имају другачију функцију и значај. Садржаји су у функцији остваривања исхода који су 

дефинисани као функционално знање ученика тако да показују шта ће ученик бити у стању да учини, предузме, 

изведе, обави захваљујући знањима, ставовима и вештинама које је градио и развијао током једне године учења 

предмета. Радну групу која је написала предметни програм чинили су универзитетски и школски наставници, као и 

саветници из Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и Завода за унапређивање образовања и 

васпитања. 

 
2018/2 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да је усвојен програм наставе и учења за први разред 

гимназије Српски као нематерњи језик. Структура програма наставе и учења је иста као код свих наставних 

предмета. Засновани су на општим циљевима и исходима образовања и васпитања и развијају се у контексту. 

Усмерени су на процес и исходе учења. Садржаји су у функцији остваривања исхода који су дефинисани као 

функционално знање ученика, тако да показују шта ће ученик бити у стању да учини, предузме, изведе, обави 

захваљујући знањима, ставовима и вештинама које је градио и развијао током једне године учења предмета. Радну 

групу која је написала предметни програм чинили су универзитетски и школски наставници, као и саветници из 

Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и Завода за унапређивање образовања и васпитања. 
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2018/3 

 

Завод за унапређивање образовања и васпитања је у сарадњи са Министарством 

просвете, науке и технолошког развоја и Учитељским факултетом из Београда развио и 

реализовао четири дводневне обуке за примену нових програма наставе и учења за 

први разред гимназије, намењене наставницима који предају српски као нематерњи 

језик. Наставници су се упознали са карактеристикама нових програма наставе и учења, 

концептом међупредметних компетенција у контексту нових програма, планирањем, 

остваривањем, праћењем и вредновањем наставе и учења и применом пројектне 

наставе у остваривању нових програма.  Нови програм за први разред гимназије је 

почео да се примењује од 1. септембра школске 2018/2019. године. 

 

Објављен је Правилник о допунама Правилника о плану наставе и учења за први 

циклус основног образовања и васпитања, за први разред основног образовања и 

васпитања, за први и други разред основног образовања и васпитања, за први, други, 

трећи и четврти разред основног образовања и васпитања, затим за други циклус 

основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног 

образовања и васпитања, за шести разред основног образовања и васпитања за седми 

разред основног образовања и васпитања за осми разред основног образовања и 

васпитања – назив предмета: Српски као нематерњи језик  - Програм А: за ученике 

чији матерњи језик припада несловенским језицима и који живе у хомогеним 

срединама и Програм Б за ученике чији матерњи језик припада словенским језицима и 

који живе у вишенационалним срединама.  

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=9d443fdb-264b-

4641-bcb2-03b224a6e0cc 

 

 

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 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=9d443fdb-264b-4641-bcb2-03b224a6e0cc
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=9d443fdb-264b-4641-bcb2-03b224a6e0cc
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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.  

2017/2 

Током школске 2016/2017. године у општинама Прешево и Бујановац – у четири основне школе Ибрахим Кељменди, 

Сељами Халачи, Мухарем Кадриу и Наим Фрашери – ангажовано је шест асистената за српски језик. У реализацији 

наставе предмета српски као нематерњи језик учествовао је наставник и асистент у настави. Почетком маја 2017. 

тестирани су ученици наведених школа ради провере постигнућа ученика. Резултати су добијени, али се чека 

састанак радне групе како би аутори тестова представили резултате, упоредили их са прошлогодишњим, што треба 

да послужи као основ за припрему новог пројекта. 

2017/3  

У оквиру пројекта који у партнерству реализују Мисија ОЕБС-а у Републици Србији, Координационо тело Владе 

Републике Србије за општине Бујановац, Прешево и Медвеђа и Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја, са циљем подршке подучавању Српског језика као нематерњег у општинама Прешево, Бујановац и 

Медвеђа, штампан је Албанско-Српски/Српско-Албански речник. Високи комесар Мисије ОЕБС-а за националне 

мањине је МПНТР предао званично једну штампану верзију Речника, а у октобру 2017. године планирана је 

дистрибуција школама у којима се настава одвија на албанском језику у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи.  

 

2017/4  

Српско-албански албанско-српски Мали речник/Fjalor i vogël промовисан је и дистрибуиран у 16 основних школа са 

наставом на албанском језику у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа. Високи комесар ОЕБС-а за питања 

националних мањина, чија је канцеларија заједно са тимом стручњака израдила Речник, поклонио је сваком одељењу 

у 16 основних школа по један штампани примерак Речника. Поред тога, у сарадњи са Службом Координационог тела 

Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, која је помогла израду речника, организовано је 

и представљање штампане и дигиталнe верзијe за рачунаре и паметне телефоне у две основне школе у Бујановцу и 

Прешеву. Речник је двојезичан, илустрован и прилагођен основцима како садржински тако и графички. Садржи 

више од 12.200 одредница са преко 16.600 значења, 21.300 примера коришћења речи у реченици, као и релевантне 

граматичке информације и сажету граматику оба језика. Поред тога, дигитална верзија за рачунаре и паметне 

телефоне обогаћена је аудио записима правилног изговора више од 23.800 речи на оба језика, а поред тога што је 

лако доступна и ван школе, омогућава једноставно претраживање, интерактивност и стално унапређивање садржаја. 

Мали речник/Fjalor i vogël доступан је у дигиталном издању на интернет страници: http://dictionary.hcnm.org/dict/ 

  

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања развио је стандарде за крај првог, другог и трећег циклуса 

образовања и крај основног образовања одраслих који су основни инструмент за процену знања српског језика. У 

http://dictionary.hcnm.org/dict/
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сарадњи са Мисијом ОЕБС-а урађен је Приручник за наставнике који садржи низ задатака којима се испитује 

оствареност стандарда. Приручник је објављен и штампан у јулу 2017. године и дели се наставницима који учествују 

у обукама за примену стандарда за српски као нематерњи језик које су у току. Током новембра и децембара 2017. 

године реализовно је 14 обука на којима је учествовало 195 наставника из 133 школе, 91 основна и 42 средње школе.  

  

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је урадио истраживање са наставницима који српски као 

нематерњи језик предају ученицима у основним и средњим школама који наставу похађају на мађарском и 

албанском језику. У истраживању је учествовало 156 наставника. Већина наставника 76% ради иницијалне провере 

знања срског као немарњег језика и за то 37% наставника користи тест, док се 51% у овој процени ослања на 

разговор са ученицима. Са тврдњом да су код ученика којима предају разлике у нивоу познавања српског језика јако 

велике у потпуности слаже 54% наставника, делимично 37%, а 10 % се уопште не слаже. Иако 73% наставника тврди 

да у планирању часова уважава разлике међу ученицима, само 37% организује наставу на два нивоа у односу на 

знање ученика, док 40% то ради само понекад. На три нивоа у односу на знање ученика наставу организује само 17% 

наставника, а 44% ради то понекад. 64% наставника у настави користи текстове из свакодневног живота, док чак 

74% наставника допушта често ученицима да током часа разговарају о свакодневном животу на српском језику.  

 

Ваннаставне активности које подстичу учење српског као немaтерњег језика организују се у мањем броју школа. 

Само 26,9% наставника одговорило је да се у њиховим школа организују овакве активности. И у основним и у 

средњим школама најчешћа секција кроз коју се подстиче учење српског као нематерњег језика је драмска. Потом 

следи рецитаторска, па библиотечка, односно читалачки клуб. У основној школи јавља се још и литерарна секција, а 

у средњој новинарска. Наставници средњих школа наводе хор и ликовну секцију као активности које подстичу 

учење српског као нематерњег језика, а у једној основној школи у Суботици кроз пројекат Интеркултурализам у 

коме је учествовало 150 ученика из целе школа подстицало се учење српског као нематерњег језика. Секције које 

подстичу учење српског као нематерњег језика организују се у свим разредима основне и средње школе, а број 

укључених ученика је релативно мали, креће се од 3 до 22 ученика, а најчешће је укључено од 7 до 10 ученика. 

 

С обзиром на податак да је мање од једне трећине наставника из укупно 133 школе, 91 основна и 42 средње, 

одговорило да се су школи организују активности који подстичу учење српског као нематерњег језика и на 

реалтивно мали број укључених ученика може се закључити да је постицање учења српског као нематерњег језика 

кроз ваннаставне активности недовољно. 

 

2018/1 

 

Стање непромењено.   

 
2018/2 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да је у 16 школа са наставом на албанском језику 

промовисана дигитална десктоп верзија и апликације за мобилне телефоне српско-албанског албанско-српског 

речника Мали речник/Fjalor i vogël, који је израдила Канцеларија високог комесара ОЕБС-а за питања националних 

мањина, уз подршку Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и 

Медвеђа. Више од 350 ученикаа имало је прилику да научи како се користи дигитална верзија Речника у низу 

интерактивних радионица одржаних у сарадњи са наставницима и асистентима у настави. Интересовање ученика за 

коришћење дигиталне верзије је велико. Дигитална верзија користи се уз штампана издања које је добило свако 

одељење у 16 школа, у октобру 2017. године. 

 

Уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, од почетка другог полугодишта школске 2017/2018. године ангажоване су 

четири асистенткиње, у трећим и петим разредима, у четири основне школе у Бујановцу и Прешеву у циљу пружања 

подршке наставницима у примени нових метода у настави. Ради праћења постигнућа ученика и добијања 

релевантних резултата, крајем маја и почетком јуна реализовано је тестирање ученика у четири школе у којима су 

асистенткиње ангажоване и три школе ван пројекта. Резултати тестирања се очекују почетком јула 2018. године. 

 

У другој половини априла, уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, након анкетирања наставника предмета Српски као 

нематерњи језик у оснонвим школама у Бујановцу и Прешеву, организован је кратак курс албанског језика за све 

заинтересоване наставнике и асистенткиње који су изразили жељу да науче основе албанског језика у циљу лакшег 

реализовања наставе.  
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2018/3 

 

Тестирање ученика одржано крајем маја и почетком јуна 2018. године којим су били 

обухваћени ученици трећег и петог разреда три основне школе у Прешеву и четири 

основне школе у Бујановцу.  Обухваћено је 18 одељења трећег разреда, од тога 9 

одељења са асистентом и 9 без асистента и 19 одељења петог разреда, од тога 11 са 

асистентом и 8 без асистента. Укупно је тестирано 308 ученика трећег разреда и 292 

ученика петог разреда. На основу добијених резултата, одељења у којима су, поред 

наставника, ангажовани и асистенти постигла су значајно бољи просечни резултат. Три 

одељења су чак постигла прелазну оцену (преко 50%), што указује на то да поседују 

основну језичку компетенцију предвиђену за овај узраст. У школама у којима нису 

ангажовани асистенти забележени су недовољни резултати који указују на непостојање 

језичке компетенције код ученика. Издваја се ОШ „Али Бекташи“ из места Несалце у 

Бујановцу и то посебно одељење у Летовици, чији је просечан резултат једнак 

најбољем резултату из групе одељења са асистентом. Наставници који раде у ОШ „Али 

Бекташи“ активно примењују знања са обука и то резултати несумњиво показују. 

  

 

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 земаља 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. 
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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 

Хрватска 8 

Албанија 26 

Укупно 254 

2017/2 

Број издатих решења у II кварталу 2017 дат је у табели испод: 

ДРЖАВА СТИЦАЊА ДИПЛОМЕ БРОЈ РЕШЕНИХ ЗАХТЕВА 

Мађарска 32 

Бугарска 14 

Румунија 31 

Словачка 12 

Хрватска 6 

Албанија 27 

УКУПНО 122 

 
2017/3 

Број издатих решења у III кварталу 2017 дат је у табели испод:  

 

ДРЖАВА СТИЦАЊА ДИПЛОМЕ БРОЈ РЕШЕНИХ ЗАХТЕВА 

Мађарска 43 

Бугарска 25 

Румунија 13 

Словачка 12 

Хрватска 6 

Албанија 41 

УКУПНО 140 

 

2017/4 

Број издатих решења у IV кварталу 2017 дат је у табели испод:  

 

 



  

472 

 

ДРЖАВА СТИЦАЊА ДИПЛОМЕ БРОЈ РЕШЕНИХ ЗАХТЕВА 

Мађарска 29 

Бугарска 20 

Румунија 18 

Словачка 14 

Хрватска 2 

Албанија 22 

                                        УКУПНО                                     97 

 
2018/1  

 

 У току је доношење Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије. Предлог Закона је усвојен на 

седници Владе РС, а следећа активност је усвајање Закона у Народној скупштини Републике Србије. Овај правни 

документ ће да унапредити процес признавања страних школских исправа тако што ће се убрзати сам процес 

признавања. 

 

У припреми је и Закон о професијама од посебног интереса за Републику Србију и условима за њихово обављање. 

Овај ће документ предложити решења која ће унапредити признавање страних високошколских јавних исправа из 

области права и здравства. Број издатих решења у I кварталу 2018. године, дат је у табели испод. 

  

ДРЖАВА СТИЦАЊА ДИПЛОМЕ БРОЈ РЕШЕНИХ ЗАХТЕВА 

Мађарска 33 

Бугарска 9 

Румунија 40 

Словачка 5 

Хрватска 2 

Албанија 25 

 УКУПНО                                    114 

 
2018/2 

 

Народнa скупштинa Републике Србије донела је Зaкон о националном оквиру квалификација Републике Србије 05. 

априла 2018. године (''Службени гласник РС'', бр. 27/18). Овај правни документ ће да унапредити процес признавања 

страних школских исправа тако што ће се убрзати сам процес признавања. У припреми је и Закон о професијама од 

посебног интереса за Републику Србију и условима за њихово обављање. Овај ће документ предложити решења која 

ће унапредити признавање страних високошколских јавних исправа из области права и здравства.  

 

Број издатих решења у II кварталу 2018. године дат је у табели испод.  

 

ДРЖАВА СТИЦАЊА ДИПЛОМЕ БРОЈ РЕШЕНИХ ЗАХТЕВА 

Мађарска 15 

Бугарска 7 

Румунија 10 

Словачка 2 

Хрватска 1 

Албанија 6 

                      УКУПНО                                    41 

 

 

2018/3 

 

Скупштина Републике Србије је почетком априла донела Закон о националном оквиру 

квалификација. Влада доноси акт о оснивању Агенције у року од девет месеци од 

ступања на снагу овог закона. Планирано је да Агенција буде основана до краја 2018. 

године. Даном почетка рада, Агенција преузима од Министарства просвете, науке и 
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технолошког развоја запослених у ЕНИЦ / НАРИЦ центру, средства за плате, накнаде и 

друге приходе тих запослених, као и права, обавезе, предмети, опрема, средства за рад 

и архиву за обављање послова утврђени овим законом. 

Надлежност Агенције, онако како је предвиђено Законом: 

Разматра иницијативе за увођење нових квалификација; пружа стручну подршку 

сектору већу и припрема предлог стандарда квалификације; пружа административно-

техничку подршку раду секторска већа; води Регистар и стара се о упису података у 

одговарајуће подрегистре; врши признавање страних школских исправа; врши поступак 

признавања страних високошколских исправа ради запошљавања (у даљем тексту: 

професионално признавање), у складу са овим законом и законом који уређује 

високошколско образовање. 

Ближи услови у погледу начина рада, начина и поступка избора и разрешења органа 

Агенције утврђују се актом о оснивању и статутом. 

 

ДРЖАВА СТИЦАЊА ДИПЛОМЕ БРОЈ РЕШЕНИХ ЗАХТЕВА 

Мађарска 15 

Бугарска 7 

Румунија 10 

Словачка 2 

Хрватска 1 

Албанија 6 

                      УКУПНО                             41 

 

 

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  
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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.  

 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 

http://opendata.mpn.gov.rs/rezultatikompletiprint.html


  

475 

 

као изворно писан на језику националне мањине) пролази процедуру одобравања у Министарству просвете, према 

Закону о уџбеницима и другим наставним средствима (Службени гласник РС бр. 72/09, бр. 68/15), чиме се обезбеђује 

адекватан квалитет. Посебно, уколико су у питању уџбеници који се преводе са српског на језик мањине, Закон о 

уџбеницима предвиђа да одобрење превода претходно даје национални савет националне мањине, чиме се 

обезбеђује квалитет превода. Ликовно-графичка опрема уџбеника који су преводи идентична је одговарајућим 

уџбеницима на српском језику, који су и припремљени и одобрени у складу са стандардима квалитета уџбеника. За 

уџбенике који су изворно писани на језику националне мањине ангажују се аутори и лектори припадници 

националне мањине којој је уџбеник и намењен и, такође, сагласност на квалитет уџбеника даје национални савет 

националне мањине. Сви објављени уџбеници су доступни у продајној мрежи Завода за уџбенике по цени једнакој 

цени одговарајућег уџбеника на српском језику. 

У Просветном гласнику РС бр. 9/16, од 1. јула 2016. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

објавило је Каталог уџбеника у којем су, између осталих, наведени изабрани и доступни уџбеници на 

језицима/говорима националних мањина. У Каталогу се, у издању Завода за уџбенике (по језицима/говорима 

националних мањина) налази: 

ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ – први циклус  

– уџбеници за наставу на матерњем језику 

Албански језик 12 уџбеника 

Босански језик 0 уџбеника 

Бугарски језик 16 уџбеника 

Мађарски језик 48 уџбеника 

Румунски језик 39 уџбеника 

Русински језик 44 уџбеника 

Словачки језик 40 уџбеника 

Хрватски језик 0 уџбеника 

 

– уџбеници за српски као нематерњи језик (за све мањине) 

8 уџбеника (за I, II, III, IV) 

– уџбеници за изборни предмет матерњи језик са елементима националне културе 

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 
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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 

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: 
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 за бошњачку националну мањину: 14 уџбеника и обједињених додатака 

 за бугарску националну мањину: 11 уџбеника (преводи) 

 за мађарску националну мањину: седам уџбеника (од тога један превод) 

 за румунску националну мањину: шест уџбеника (од тога два превода) 

 за русинску националну мањину: један уџбеник 

 за словачку националну мањину: два уџбеника (од тога један превод) 

 за хрватску националну мањину: 17 уџбеника (од тога девет превода) 

С обзиром на то да су рокови договорени у споразумима кратки, одмах је приступљено реализацији. Реализација 

уџбеника предвиђених споразумима тече према предвиђеној динамици. У складу са роковима, до 1. јула 2016. 

реализовано је: 

 за бошњачку националну мањину 

Склопљени су уговори са ауторима и лекторима за све наслове, започет је рад на свим уџбеницима и рукописи 

пристижу и припремају се за одобрење у Министарству просвете, према уговореним роковима. 

 за бугарску националну мањину 

Склопљени су уговори са преводиоцима и лекторима за све наслове, преводи пристижу и припремају се за одобрење 

у Министарству просвете, према уговореним роковима. 

 за мађарску националну мањину 

Склопљени су уговори са ауторима, преводиоцима и лекторима за све наслове, започет је рад на свим уџбеницима, 

према уговореним роковима. 

 за румунску националну мањину 

Склопљени су уговори са ауторима, преводиоцима и лекторима за све наслове, започет је рад на свим уџбеницима, 

према уговореним роковима. Два уџбеника су дата у штампу, а четири су припремљена за слање на одобрење у 

Министарство просвете. 

 за русинску националну мањину 

Уџбеник је одштампан. 

 за словачку националну мањину 

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, 
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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 

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 
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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 

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. 
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Национални савет буњевачке националне мањине тражио је од Координације националних савета у три наврата да са 

Министарством просвете покрене и тема штампања уџбеника и за изборне предмете. Посебно имајући у виду мали 

број наслова који су овде потребни и који је уједно једини облик образовања који се може понудити буњевачкој 

заједници. 

Национални савет чешке националне мањине има учешће у изради Плана уџбеника Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја. Чешка национална заједница нема наставу на матерњем језику, изучава се изборни наставни 

предмет чешки језик са елементима националне културе. 

У оквиру образовног система Србије не постоји образовање на египатском наставном језику, нити је у основним и 

средњим школама омогућено учење египатског језика са елементима националне културе. Због овога у јуну 2016. 

упућено је писмо Министарству просвете, којим је захтевано да се од следеће школске године у анкетни листић за 

родитеље дода и опција учења египатског језика, уз 13 до сада понуђених језика. 

Национални савет мађарске националне мањине потписао је 21. марта 2016. године Споразум о сарадњи у области 

издавања уџбеника на мађарском језику и писму са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и 

Заводом за уџбенике. Број уџбеника чије одобрење је затражено од Националног савета мађарске националне 

мањине на основу споразума: један од којих је један одобрен. 

Број одобрених уџбеника ван споразума: 10 (шест уџбеника и четири радне свеске). 

Број недостајућих уџбеника за основну школу: седам. 

Споразум за средњошколске уџбенике није потписан. 

Савет је узео и активно учешће у раду Међувладине мешовите комисије Мађарске и Србије, где су усвојени следећи 

закључци: ММК предлаже Странкама да у складу са потребама мањинских заједница обезбеде издавање уџбеника и 

средства образовања и 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 
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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 

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. 
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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. 

 

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) 
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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, 

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 
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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; 

 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 
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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: 

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 у штампи. 

 За хрватску националну мањину одштампано је 12 уџбеника, три се налазе на одобрењу у Министарству 

просвете, а један рукопис није достављен. 
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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. 

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.  
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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 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. 

2017/2 

Доступни уџбеници на језицима националних мањина за основну школу према Каталогу уџбеника: 

Језик 

Уџбеници за 

предшколско васпитање 

и образовање 

Уџбеници за 

основно 

васпитање и 

образовање 

Уџбеници за изборни предмет 

матерњи језик/говор са ел. 

националне културе 

албански језик 3 79   

босански језик 12 85   

бугарски језик   56   

мађарски језик 12 242   

румунски језик   169   

русински језик   194   

словачки језик   208   

хрватски језик   116   

македонски језик     1 

буњевачки говор     8 

влашки говор     1 

украјински језик     28 

чешки језик     21 

УКУПНО 27 1.149 59 

 

У II кварталу 2017. године настављена је реализација издавања и штампања уџбеника на језицима националних 

мањина, према роковима који су договорени у меморандумима о сарадњи у области издавања уџбеника.  
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У складу са роковима дефинисаним меморандумима, до краја јуна 2017. године реализовано је: 

 за албанску националну мањину: 

Није започета реализација штампања уџбеника на албанском језику због неправовременог достављања имена 

лектора за албански језик од стране Националног савета албанске националне мањине, што ће бити предмет 

билатералних договора са Републиком Албанијом. 

 за бошњачку националну мањину: 

Предато је 12 уџбеника у процедуру одобравања, који су добили негативно стручно мишљење Завода за 

унапређивање образовања и вапитања, и налазе се на доради за поновно прослеђивање на одобрење. Један уџбеник је 

одобрен и одштампан, а за један Национални савет бошњачке мањине није доставио рукопис. 

 за бугарску националну мањину: 

Одштампано је десет уџбеника, а један рукопис се налази у процедури одобравања у ЗУОВ. 

 за мађарску националну мањину: 

Одштампана су два уџбеника, два се налазе у процедури одобравања у ЗУОВ, један рукопис је у припреми за слање 

на одобрење и два рукописа нису достављена. 

 за румунску националну мањину: 

Одштампано је свих шест уџбеника. 

 за русинску националну мањину: 

Један уџбеник је одштампан. 

 за словачку националну мањину: 

Одштампана су два уџбеника. 

 за хрватску националну мањину: 

Одштампано је 12 уџбеника, четири се налазе у процедури одобравања у ЗУОВ. 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ УЏБЕНИКА ИЗ МЕМОРАНДУМА 

Национална 

мањина 

Број 

уџбеника по 

Меморандуму 

Одштампано 
На одобрењу у 

Министарству 

У припреми за 

одобрење 
Није достављено 

албанска  43 0 0 0 43 

бошњачка 14 1 0 
12 (за поновно 

одобрење) 
1 

бугарска 11 10 1 0 0 

мађарска 7 2 2 1 2 

румунска 6 6 0 0 0 

русинска 1 1 0 0 0 
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словачка 2 2 0 0 0 

хрватска 16 12 4 0 0 

УКУПНО 100 34 7 13 46 

 

За уџбенике за које се реализација планира за школску 2017/2018. годину, анекси Меморандума о сарадњи у области 

издавања уџбеника потписани су 23. децембра 2016. године између Министарства просвете, Завода за уџбенике и 

националних савета националних мањина (бошњачке, бугарске, мађарске, румунске, русинске, словачке и хрватске).  

У складу са роковима дефинисаним у анексима Меморандума до краја јуна 2017. године реализовано је: 

 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 у Министарство 

просвете на припрему за слање на одобрење, према роковима дефинисаним у анексима Меморандума и 

уговорима са ауторима. 

По националним мањинама стање реализације у другом кварталу 2017. је следеће. 

o за бошњачку националну мањину: 

На одобрењу у Министарству просвете је 11 уџбеника, у припреми за одобрење налази се десет уџбеника, а за осам 

компакт дискова није достављен рукопис (чекају одобрење уџбеника чији су додатак). 

o за бугарску националну мањину: 

На одобрењу у Министарству просвете су два уџбеника, а у припреми за одобрење налази се десет уџбеника.  

o за мађарску националну мањину: 

За три уџбеника рукопис није достављен. 

o за румунску националну мањину: 

За пет уџбеника рукопис није достављен. 

o за русинску националну мањину: 

На одобрењу у Министарству просвете је један уџбеник, у припреми за одобрење налази се један уџбеник, а за три 

уџбеника или компакт диска није достављен рукопис. 

o за словачку националну мањину: 

На одобрењу у Министарству просвете су четири уџбеника, у припреми за одобрење је један, а за 12 уџбеника или 

компакт дискова није достављен рукопис. 

o за хрватску националну мањину: 

На одобрењу у Министарству просвете је пет уџбеника, у припреми за одобрење налазе се три, а за 10 уџбеника није 

достављен рукопис. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ УЏБЕНИКА ИЗ АНЕКСА МЕМОРАНДУМА 

Национална мањина 
Број уџбеника и CD по 

анексу 

На одобрењу у 

Министарству 

У припреми за 

одобрење 

Није достављен 

рукопис 

бошњачка 29 (од тога 8 CD) 11 10 8 

бугарска 12 2 10 0 

мађарска 3 0 0 3 

румунска 5 0 0 5 

русинска 5 (од тога 1 CD) 1 1 3 

словачка 17 (од тога 10 CD) 4 1 12 

хрватска 18 5 3 10 

УКУПНО 89 23 25 41 

 

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 који имају наставу из 

предмета матерњи језик са елементима националне културе.  

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o За ромски језик са елементима националне културе у току је израда четири уџбеника за прва 

четири разреда, од којих су два у припреми за слање на одобрење у Министарство просвете, а 

средства су обезбеђена на тендеру Центра за едукацију Рома и етничких заједница.  

o За чешки језик са елементима националне културе до сада је одштампан уџбеник за први разред 

(2012), финансиран средствима Националног савета чешке националне мањине, а у току је 

припрема за слање на одобрење уџбеника за други разред. 

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, у периоду од 1. марта до 16. јуна 2017. године, дао је следећа стручна 

мишљења: 

1) Стручно мишљење о рукопису превода уџбеника Гледам и стварам, ликовна култура за први разред 

основне школе на хрватском језику, аутора Косте Богдановића, Милана Михаљчића, мр Бранислава 

Николића и мр Рајка Бошковића, достављено Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и 

националне мањине – националне заједнице 11. маја 2017. године; 

2) Стручно мишљење о рукопису превода уџбеника Размишљам и стварам, ликовна култура за други разред 

основне школе на хрватском језику, аутора Косте Богдановића, Драгице Миловановић, мр Бранислава 

Николића и мр Рајка Бошковића, достављено Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и 

националне мањине – националне заједнице 10. маја 2017. године; 

На основу члана 29. став 1. тачка 1. и став 3. Закона о уџбеницима (Службени гласник РС, број 68/2015), Педагошки 

завод Војводине је у периоду од 1. априла до 16. јуна 2017. године дао следеће стручне оцене: 

1. Стручна оцена уџбеника Глазбена шкрињица за пети разред основне школе, на хрватском језику, аутора 
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Мире Темуновић, Војислава Темуновића, Тамаре Штрицки Сег и Маргарете Уршал, достављена 

Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице 

25. маја 2017. године; 

2. Глазбена шкрињица за шести разред основне школе, на хрватском језику, аутора Мире Темуновић, 

Војислава Темуновића, Тамаре Штрицки Сег и Маргарете Уршал, достављена Покрајинском секретаријату 

за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице 25. маја 2017. године; 

3. Глазбена шкрињица за седми разред основне школе, аутора Мире Темуновић, Војислава Темуновића, 

Тамаре Штрицки Сег и Маргарете Уршал, достављена Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, 

управу и националне мањине – националне заједнице 25. маја 2017. године; 

4. Друго наставно средство - Радна свеска уз читанку, за шести разред основне школе - на мађарском језику, 

ауторки др Јулиане Ишпанович Чапо и др Еве Толди, достављена Покрајинском секретаријату за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице 10. маја 2017. године; и 

5. Македонски језик са елементима националне културе, за трећи разред основне школе - на македонском 

језику, аутора Јована Радеског, Јадранке Клисарове и Благе Паневе, достављен Покрајинском секретаријату 

за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице 14. јуна 2017. године. 

На основу члана 22. став 4. Закона о уџбеницима (Службени гласник РС, број 68/2015), Педагошки завод Војводине 

вратио је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице 

на дораду следеће: 

1) CD уз уџбеник Музичка култура за трећи разред основне школе на словачком језику, ауторки М. 

Станковићеве-Кривакове и Данке Накићове; и 

2) Рукопис уџбеника, односно, додатка уз уџбеник Свијет око нас 1 и 2 – национални додатак за свијет око 

нас за 1. и 2. разред основне школе на хрватском језику, ауторки Верице Фаркаш и Маргарете Уршал. 

У овом извештајном периоду Покрајински секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – 

националне заједнице донео је решења о одобравању три уџбеника (Радна свеска уз читанку на мађарском језику за 

шести разред основне школе, уџбеник за Ликовну културу на хрватском језику за први и други разред основне 

школе). За 14 уџбеника за основну школу је у току процедура давања одобрења за употребу (реч је о седам уџбеника 

на хрватском језику, три уџбеника на мађарском језику, два уџбеника на словачком језику и по један уџбеник на 

македонском и русинском језику).  

Национални савет буњевачке националне мањине је у завршној фази израде Буњевачке читанке за 3. и 4. разред 

основне школе. 

Национални савет хрватске националане мањине израдио је:  

- четири уџбеника ликовне културе, 1-4. разреда (превод). 

У процедури израде су: 

- четири уџбеника ликовне културе, 5-8. разреда (превод), 

- национални додатак за свет око нас, природу и друштво, географију, историју и ликовно. 

Национални савет влашке националне мањине упутио је у II кварталу 2017. године листу недостајућих уџбеника 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја.  

2017/3 

У III кварталу 2017. године настављена је реализација уџбеника на језицима националних мањина, према роковима 

који су договорени у меморандумима о сарадњи у области издавања уџбеника.  

 

За уџбенике за које се реализација планира за школску 2017/2018. годину, анекси Меморандума о сарадњи у 

области издавања уџбеника потписани су 23. децембра 2016. године између Министарства просвете, Завода за 

уџбенике и националних савета националних мањина (бошњачке, бугарске, мађарске, румунске, русинске, словачке 

и хрватске). 
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У складу са роковима дефинисаним меморандумима и њиховим анексима, до краја септембра 2017. године 

реализовано је: 

 

 за албанску националну мањину 

 

Није започета реализација уџбеника на албанском језику. У Министарству просвете средином септембра одржан је 

састанак са представницима Националног савета албанске националне мањине на коме је договорено да се започне 

реализација Меморандума о сарадњи у издавању уџбеника на албанском језику. До краја септембра реализација није 

почела јер се очекује да Национални савет достави имена преводилаца на албански језик за уџбенике наведене у 

Меморандуму. 

 

 за бошњачку националну мањину 

 

У Министарству просвете 23.8.2017. год. потписан је анекс 2 Меморандума о сарадњи у области издавања уџбеника 

на босанском језику којим је предвиђено да се обједињени додаци уџбеницима, од значаја за бошњачку националну 

мањину, раздвајају и штампају појединачно, чиме је број уџбеника које Завод за уџбенике припрема на босанском 

језику, према Меморандуму и анексима, порастао на 57. Од тога, 1 уџбеник је одштампан, 7 је добило одобрење 

Министарства и налази се у штампи, 37 је на одобрењу, а 3 су у припреми за одобравање (од тога један који је добио 

негативно мишљење Националног савета). Није достављено 9 наслова (од тога су 8 CD-ови). 

 

 за бугарску националну мањину 

 

Одштампано је 10 уџбеника, а 13 се налази на одобрењу у Министарству просвете. 

 

 за мађарску националну мањину 

 

Одштампана су 3 уџбеника, 1 рукопис је одобрен и налази се у штампи, 2 рукописа су у припреми за слање на 

одобрење и 4 рукописа нису достављена. 

 

 за румунску националну мањину 

 

Одштампано је 6 уџбеника, 1 се налази на одобрењу, а 4 рукописа нису достављена (чекају програме). 

 

 за русинску националну мањину 

 

Одштампан је 1 уџбеник, 4 се налазе на одобрењу, а 1 је у припреми за одобравање. 

 

 за словачку националну мањину 

 

Одштампана су 3 уџбеника (од тога један CD), 1 је одобрен и налази се у штампи, 2 су на одобрењу , 1 у припреми за 

одобрење и 12 рукописа није предато (од тога 9 CD-ова). 

 

 за хрватску националну мањину 

 

Одштампан је 21 уџбеник, 2 су одобрена и налазе се у штампи, 2 се налазе на одобрењу у Министарству просвете, 4 

су у припреми за одобравање и 5 рукописа није предато (од тога 4 чекају програме). 

 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ УЏБЕНИКА МЕМОРАНДУМ (са Анексом 1 + Анекс 2 - Босански 

језик), стање на дан 22. септембар 2017. 

 

Национална 

мањина 

Број уџб. по 

Меморандуму   (са 

Анексом 1 + Анекс 

2 - босански језик) 

Одштампано 
Одобрено, у 

штампи 
На одобрењу 

У припреми 

за одобрење 

Није 

достав

љено 

Албанска  43 0 0 0 0 43 

Бошњачка 

57  

(од тога  

8 CD-ова) 

1 7 37 

3 

(за поновно 

одобрење, од 

тога 1 

9 

(од 

тога 8  

CD-
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негативно 

мишљење 

Нац. савета) 

ови) 

Бугарска 23 10 0 13 0 0 

Мађарска 10 3 1 0 2 4 

Румунска 11 6 0 1 0 

4 

(чекају 

програ

ме) 

Русинска 

6  

(од тога  

1 CD) 

1 0 4 1 0 

Словачка 

19  

(од тога  

10 CD-ова) 

3 

(од тога 1 CD) 
1 2 1 

12 

(од 

тога  

9 CD-

ова) 

Хрватска 34 21 2 2 4 

5 

(од 

тога 4 

чекају 

програ

ме) 

УКУПНО  203 45 10 61 10 77 

 

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 који имају наставу из 

предмета Матерњи језик са елементима националне културе.  

 

o 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 је одобрен и налази се у штампи. Уџбеник за четврти разред је у припреми за слање на 

одобрење у Министарство просвете. 

 

o За влашки говор са елементима националне културе до сада је одштампан уџбеник за први 

разред (2014), финансиран средствима Националног савета Влаха. За други разред рукопис је у 

припреми за слање на одобрење у Министарство просвете. 

 

o 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), финансирани средствима 

Завода за уџбенике. 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 послата на одобрење у Министарство просвете. 

 

o За ромски језик са елементима националне културе у току је израда уџбеника за прва четири 

разреда, од којих су два послата на одобрење у Министарство просвете, а уџбеник за трећи разред 

је у припреми за слање на одобрење. Средства су обезбеђена на тендеру Центра за едукацију Рома 

и етничких заједница.  

 

o За чешки језик са елементима националне културе до сада је одштампан уџбеник за први 

разред (2012), финансиран средствима Националног савета Чеха, а уџбеник за други разред је 

одобрен и налази се у штампи. 

 

У Каталогу уџбеника за 2016/17, 2017/18. и 2018/19. годину доступно је укупно 1.521 уџбеник на језицима 

националних мањина за предшколско, основношколско и средњешколско образовање.  

 

Доступни уџбеници на језицима националних мањина за основну школу према Каталогу уџбеника за 2016/17, 

2017/18. и 2018/19.(http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2016/05/katalogudzbenika.pdf)  

 

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2016/05/katalogudzbenika.pdf
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Језик Уџбеници за 

предшколско васпитање 

и образовање 

Уџбеници за основно 

васпитање и образовање 

Уџбеници за 

Изборни предмет Матерњи 

језик/говор са ел. националне 

културе 

Албански језик 3 79  

Босански језик 12 85  

Бугарски језик  56  

Мађарски језик 12 242  

Румунски језик  169  

Русински језик  194  

Словачки језик  208  

Хрватски  језик  116  

Македонски језик   1 

Буњевачки говор   8 

Влашки говор   1 

Украјински језик   28 

Чешки језик   21 

УКУПНО 27 1149 59 

 

Доступни уџбеници на језицима националних мањина за средњу школу према Каталогу уџбеника 

 

Језик Уџбеници за срењошколско                    васпитање и 

образовање 

Албански језик 0 

Босански језик 18 

Бугарски језик 39 

Мађарски језик 58 

Румунски језик 34 

Русински језик 43 

Словачки језик 64 

Хрватски  језик 30 

УКУПНО 286 

 

Настављена је реализација Меморандума и Анекса о сарадњи у области издавања недостајућих уџбеника на језику и 

писму националне мањине који су потписали Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Завод за 

уџбенике и 8 националних савета: бошњачке, словачке, хрватске, бугарске, мађарске, румунске, русинске и албанске 

националне мањине.  

 

Са циљем ефикасније реализације Меморандума о сарадњи у области издавања недостајућих уџбеника на босанском 

језику и писму, Министарство просвете, науке и технолошког развоја је са Националним саветом бошњачке 

националне мањине и Заводом за уџбенике потписало додатни Анекс 2 постојећем Меморандуму и Анексу 1 којим 

се олакшава процедура одобравања додатака уџбеницима са темама које су од значаја за националну мањину. 

Меморандумом је планирано 8 обједињених додатака, који до сада нису могли бити штампани, јер нису добили 

потребно одобрење МПНТР због неиспуњених стандарда квалитета уџбеника. Потписивањем Анекса 2 овог 

Меморандума, добијена су 24 самостална додатка уџбеницима на босанском језику за основну школу, од којих су у 

процедуру штампања одмах ушла 4 додатка - 3 за музичку културу (за 1. и 2. разред и 4. разред) и један додатак за 

Природу и друштво за 3. разред основне школе. Остали додаци су достављени МПНТР на поновно одобравање по 

убрзаној процедури, као појединачни додаци, што ће убрзати процес штампања.   

 

У току су давања стручног мишљења и стручне оцене за следеће уџбенике: 

 

Преводи одобрених уџбеника на бугарски језик које је приредио Завод за уџбенике: 

1. Хемија, 7. разред основне школе 

2. Историја, 7. разред основне школе 
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3. Математика, 8. разред основне школе 

4. Географија, 7. разред основне школе 

5. Историја, 8. разред основне школе 

6. Географија, 8. разред 

7. Математика, 7. разред основне школе 

8. Физика, 8. разред основне школе 

9. Биологија, 6. разред основне школе 

 

Превод на албански језика: 

1. „Весели вртић“, додатно наставно средство за предшколце 

 

Ауторски уџбеници за основну школу Завода за уџбенике: 

1. Босански језик са елементима националне културе, 1.разред 

2. Босански језик са елементима националне културе, 7.разред 

3. Босански језик са елементима националне културе, 6.разред 

4. Босански језик са елементима националне културе, 4.разред 

5. Босански језик са елементима националне културе, 5.разред 

6. Босански језик са елементима националне културе, 2.разред 

7. Читанка за босански језик, 4.разред 

8. Читанка за босански језик, 8.разред 

9. Граматика босанског језика, 4.разред 

10. Радна свеска уз уџбеник за босански језик, 4.разред 

11. Радна свеска уз уџбеник за босански језик, 3.разред 

12. Радна свеска уз уџбеник за босански језик, 5.разред 

13. Радна свеска уз уџбеник за босански језик, 3.разред 

14. Радна свеска уз уџбеник за босански језик, 2.разред 

15. Радна свеска уз уџбеник за босански језик, 1.разред 

16. Познавање природе и друштва на босанском језику, 4.разред 

17. Словарица за босански језик за 1.разред основне школе 

 

На основу члана 39. став 1, став 2. и став 6, а у вези са чланом 20. став 14. Закона о уџбеницима („Сл. гласник РС“ 

број 68/2015) Педагошки завод Војводине је, у периоду од јула до септембра 2017. године, дао следећа стручна 

мишљења: 

1. Стручно мишљење о рукопису превода уџбеника Ликовна култура за шести разред основне школе на 

хрватском језику, аутора Косте Богдановића и др Рајке Бошковић, достављено Покрајинском секретаријату 

за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, дана 17.7.2017. године; 

2. Стручно мишљење о рукопису превода уџбеника Ликовна култура за седми разред основне школе на 

хрватском језику, аутора Косте Богдановића и Рајке Бошковић, достављено Покрајинском секретаријату за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, дана 17.7.2017. године; 

3. Стручно мишљење о рукопису превода уџбеника Ликовна култура за пети разред основне школе на 

хрватском језику, аутора Косте Богдановића и Рајке Бошковић, достављено Покрајинском секретаријату за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, дана 31.8.2017. године; 

4. Стручно мишљење о рукопису превода уџбеника Ликовна култура за пети разред основне школе на 

хрватском језику, аутора Косте Богдановића и Рајке Бошковић, достављено Покрајинском секретаријату за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, дана 31.8.2017. године. 

 

На основу члана 29. став 1. тачка 1. и став 3. Закона о уџбеницима („Сл. гласник РС“ број 68/2015), Педагошки завод 

Војводине је, у периоду од јула до септембра 2017. године, дао следеће стручне оцене:  

1) Стручна оцена рукописа - ДОДАТКА ИЗ НАЦИОНАЛНЕ ИСТОРИЈЕ СЛОВАКА уз уџбеник 

ИСТОРИЈА за шести разред основне школе, аутора др Г. Г. Червени, достављена Покрајинском 

секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице дана 

30.8.2017. године; 

2) Стручна оцена рукописа уџбеника ЧЕШКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ, за 

други разред основе школе, на чешком језику, ауторки Валентине Симиџије Хоц и Терезе 

Стаменковић, достављена Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне 

мањине – националне заједнице дана 26.7.2017. године; 

3) Стручна оцена за друго наставно средство – аудио-запис, односно, ЦД уз уџбеник МУЗИЧКА 

КУЛТУРА за трећи разред основне школе на словачком језику, чији су аутори др Јурај Суђи и Марјена 

Станковић-Кривак, достављена Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и 

националне мањине – националне заједнице, дана 07.7.2017. године; 
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4) Стручна оцена рукописа уџбеника НЕГОВАЊЕ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА СА ЕЛЕМЕНТИМА 

НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ, за четврти разред основне школе, на мађарском језику, ауторки Ержебет 

Роквић и Аранке Хорват достављена дана 7.7.2017. године; 

5) Стучна оцена рукописа уџбеника Глазбена шкрињица, глазбена култура за осми разред основне школе, 

на хрватском језику, аутора Мире Темуновић, Војислава Темуновића, Тамаре Штрицки Сег и 

Маргарете Уршал, достављена дана 19.9.2017. године и 

6) Стручна оцена о квалитету рукописа СВИЈЕТ ОКО НАС 1 и 2 – Национални додатак за Свијет око нас 

за 1. и 2. разред основне школе на хрватском језику, ауторки Верице Фаркаш и Маргарете Уршал, 

достављена дана 19.9.2017. године.    

 

На основу члана 22. став 4. Закона о уџбеницима („Сл. гласник РС“ број 68/2015), Педагошки завод Војводине, 

вратио је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице 

на дораду следеће: 

 

1) Предлог за дораду рукописа уџбеника ЧИТАНКА за први разред основне школе, на словачком језику, 

ауторке Милушке Анушиакове Мајерове, достављен дана 30.8.2017. године. 

 

Педагошки завод Војводине је на основу својих овлашћења из члана 166. став 3. а у вези са чланом 22. став 2. тачка 

1. подтачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 

35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-одлука УС) и члана 8. став 2. тачка 20. Статута Педагошког завода 

Војводине, доставио Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – 

националне заједнице: 

 

1) Предлог са стручним мишљењем о предложеном тексту Правилника о општим стандарда постигнућа за 

крај основног образовања за страни језик, односно, Општих стандарда постигнућа за крај основног 

образовања за страни језик. 

 

У овом извештајном периоду Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – 

националне заједнице је донео решења о одобравању укупно десет уџбеника (пет уџбеника на хрватском језику, два 

на словачком језику, и по један уџбеник на мађарском, чешком и македонском језику). За 12 уџбеника за основну 

школу је у току процедура давања одобрења за употребу (реч је о четири уџбеника на русинском језику, по два 

уџбеника на хрватском и ромском језику и буњевачком говору и по један уџбеник на румунском и словачком  

језику). Започета је и процедура одобравања увоза три уџбеника за средњу стручну школу из Републике Словачке из 

области куварства.  

 

На основу Меморандума о сарадњи у области издавања уџбеника на мађарском језику и писму, са Министарством 

просвете, науке и технолошког развоја, ЈП „Заводом за уџбенике” и Националним саветом мађарске националне 

мањине, један уџбеник (мађарски језик са елементима националне културе за 5. разред основних школа) је 

припремљен за издавање и за његову употребу је Национални савет мађарске националне мањине дао сагласност на 

основу својих законских овлашћења. Стање у погледу уџбеника за средње школе је непромењено.   

 

Националном савету македонске националне мањине је одобрен уџбеник за III разред за предмет „Македонски језик 

са елементима национална културе“.  

 

Национални савет немачке националне мањине наводи да постоје квалитетни и акредитовани уџбеници за извођење 

наставе немачког језика, како у основним тако и у средњим школама. Воде се разговори са просветним и научним 

радницима Савезне Републике Немачке у циљу обезбеђивања квалитетних уџбеника за немачки језик, такође је циљ 

да се обезбеде квалитетни уџбеници за изборни предмет Немачки језик са елементима националне културе, које би 

свим заинтересованим ученицима били доступни.   

 

Национални савет русинске националне мањине истиче да су припремљени сви уџбеници, али се чекало на њихово 

одобравање због недостатка оцењивача уџбеника написаних на русинском језику. Министарство је расписало 

конкурс који је трајао до 7. јула, изабрани оцењивачи су завршили обуку и пред крај септембра месеца су им 

достављени уџбеници на оцењивање. Због тога су ученици припадници русинске националне заједнице опет у 

ситуацији да је школска година већ почела, а они немају све уџбенике.  

 

Национални савет словеначке националне мањине истиче да је од ове школске године међу језицима националних 

мањина који се могу учити у школама Републике Србије и словеначки језик. Национални савет словеначке 
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националне мањине је Министарству просвете, науке и технолошког развоја упутило молбу за радни састанак на 

којем ће бити разматрана још недоречена питања у вези са почетком извођења наставе овог предмета. Такође, 

уследиће обезбеђивање квалитетних уџбеника на језику мањине. 

 
2017/4 

Током IV квартала 2017. године настављена је реализација Меморандума  о сарадњи у области издавања 

недостајућих уџбеника на језику и писму националне мањине, према роковима који су договорени у 

Меморандумима.  

 

За уџбенике за које се реализација планира  за школску 2017/2018. годину, анекси Меморандума о сарадњи у 

области издавања уџбеника потписани су 23. децембра 2016. године између Министарства просвете, Завода за 

уџбенике и националних савета националних мањина (бошњачке, бугарске, мађарске, румунске, русинске, словачке 

и хрватске), док је Националним саветом бошњачке националне мањине  потписан анекс број 2, 23.августа 2017.  

 

У складу са роковима дефинисаним Меморандумима и њиховим анексима, до краја децембра 2017. године 

реализовано је: 

 

 за албанску националну мањину 

Није започета реализација уџбеника на албанском језику. У Министарству просвете средином септембра одржан је 

састанак са представницима Националног савета албанске националне мањине на коме је договорено да се започне 

реализација Меморандума о сарадњи у области издавања уџбеника на албанском језику. До краја децембра 2017. 

године реализација није почела, јер Национални савет није доставио имена преводилаца на албански језик за 

уџбенике наведене у Меморандуму. 

 

 за бошњачку националну мањину 

У Министарству просвете 23. 8. 2017. год. потписан је анекс 2 Меморандума о сарадњи у области издавања уџбеника 

на босанском језику којим је предвиђено да се обједињени додаци уџбеницима, од значаја за бошњачку националну 

мањину, раздвајају и штампају појединачно, чиме је број уџбеника које Завод за уџбенике припрема на босанском 

језику, према Меморандуму и анексима, порастао на 57. Од тога, 10 уџбеника је одштампано, 13 је добило одобрење 

Министарства и налази се у штампи, 20 је на одобрењу, а 5 је у припреми за одобравање (од тога један који је добио 

негативно мишљење Националног савета и четири која су добила негативно мишљење ЗУОВ-а и налазе се на доради 

за поновно слање за одобрење). Није достављено 9 наслова (од тога су 8 CD-ови).  

 

 за бугарску националну мањину 

Одштампано је 14 уџбеника, 8 уџбеника је добило одобрење Министарства и налазе се у процедури штампе, а 1 се 

налази на одобрењу у Министарству просвете. Нема непредатих. 

 

 за мађарску националну мањину 

Одштампана су 4 уџбеника, 2 рукописа су на одобрењу у Министарству, 1 је у припреми за слање на одобрење и 3 

рукописа нису достављена, јер чекају нове програме за предмет Матерњи језик/говор са елементима националне 

културе. 

 

 

 за румунску националну мањину 

Одштампано је 6 уџбеника, 1 се налази на одобрењу у Министарству, а 4 рукописа нису достављена, јер чекају нове 

програме за предмет Матерњи језик/говор са елементима националне културе. 

 

 за русинску националну мањину 

Одштампан је 1 уџбеник, 1 уџбеник је добио одобрење Министарства и налази се у процедури штампе, 3 се налазе на 

одобрењу, а 1 је у припреми за одобравање. Нема непредатих. 

 

 за словачку националну мањину 

Одштампана су 3 уџбеника (од тога један CD), 2 су добила одобрење Министарства и налазе се у штампи, 3 су на 

одобрењу (од тога 2 CD-а), 3 су у припреми за одобрење (од тога 2 CD-а) и 8 рукописа није предато (од тога 5 CD-

ова). 

 

 за хрватску националну мањину 
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Одштампана су 23 уџбеника, 1 је одобрен и налази се у штампи, 2 се налазе на одобрењу у Министарству просвете, 3 

су у припреми за одобравање (од тога 1 који је добио негативно мишљење ЗУОВ-а и налази се на доради за поновно 

слање за одобрење) и 5 рукописа није предато (од тога 4 чекају нове програме за предмет Матерњи језик/говор са 

елементима националне културе). 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ УЏБЕНИКА ИЗ МЕМОРАНДУМА и АНЕКСА МЕМОРАНДУМА, 

децембар 2017 

Национална 

мањина 

Број уџб. по 

Меморандуму   

(са Анексом1 + 

Анекс 2-

Босански језик) 

Одштампано 
Одобрено,                         

у штампи 
На одобрењу 

У припреми за 

одобрење 

Није 

достављен

о 

Албанска 43 0 0 0 0 43 

Бошњачка 

57 

(од тога 

8 CD-ови) 

10 13 20 

5 

(4 за поновно 

одобрење, 

1 негативно 

мишљење Нац. 

савета) 

9 

(од тога 8 

CD-ови) 

Бугарска 23 14 8 1 0 0 

Мађарска 10 4 0 2 1 

3 

(чекају 

програме) 

Румунска 11 6 1 0 0 

4 

(чекају 

програме) 

Русинска 
6 

(од тога 1 CD) 
1 1 3 1 0 

Словачка 

19 

(од тога 

10 CD-ови) 

3 

(од тога 1 CD) 
2 

3 

(од тога 

2 CD-a) 

3 

(од тога 

2 CD-a) 

8 

(од тога 5 

CD-ови) 

Хрватска 34 23 1 2 

3 

(од тога 1 за 

поновно 

одобрење) 

5 

(од тога 4 

чекају 

програме) 

УКУПНО 203 61 26 31 13 72 

 

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 који имају наставу из 

предмета Матерњи језик/говор са елементима националне културе. 

 

 За Македонски језик са елементима националне културе до сада су одштампани уџбеници за први 

(2014), други (2015) и трећи (2017) разред, финансирани средствима Завода за уџбенике. Уџбеник за 

четврти разред је у припреми за слање на одобрење у Министарство просвете. 

 

 За Влашки говор са елементима националне културе до сада је одштампан уџбеник за први разред 

(2014), финансиран средствима Националног савета Влаха. 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), финансирани средствима Завода 

за уџбенике. 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 

послата на одобрење у Министарство просвете. 

 

 За Ромски језик са елементима националне културе у току је израда уџбеника за прва четири 

разреда, од којих су два послата на одобрење у Министарство просвете (добијено је позитивно 

мишљење ЗУОВ-а, чека се одобрење Министарства да би ушли у процедуру штампе), а уџбеници за 

трећи и четврти разред су у припреми за слање на одобрење и биће послати до краја године. Средства 

су обезбеђена на тендеру Центра за едукацију Рома и етничких заједница.  
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 За Чешки језик са елементима националне културе  до сада су одштампани уџбеници за први (2012) 

и за други разред (2017), финансирани средствима националног савета Чеха (први разред), односно 

Завода и националног савета Чеха (други разред). 

 

У овом извештајном периоду Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – 

националне заједнице је донео шест решења о одобравању уџбеника и једно решење о одбијању, 13 рукописа је у 

процедури одобравања, а чека се допуна захтева за одобрење три уџбеника за средње стручне школе на словачком 

језику за уџбенике из земље матице. 

 

 

датум издавања 

решења 

уџбеник језик разред аутори уџбеника 

12.10.2017. Уџбеник Свет око нас – 

национални додатак за 

Свијет око нас 

Хрватски језик 1.2.р. ОШ Верица Фаркаш, Маргарета 

Уршал 

31.10.2017. Аудио запис ЦД уз 

уџбеник Музичка 

култура 

Русински језик 1.р.ОШ Лидија Пашо, Мирко Прегун 

31.10.2017. Читанка Словачки језик 1.р. ОШ Милушка Анушиакова 

Мајерова 

14.11.2017. Словарица уз Буквар Русински језик 1.р. ОШ Ксенија Богданец, Наталија 

Зазулак, Меланија Рамач 

30.11.2017. Географија Румунски језик 6.р. ОШ Љиљана Гавриловић, Милена 

Перишић 

12.12.2017. Перспективе 

(обједињени додаци / 

национални додатак) 

Хрватски језик 5-8.р.ОШ Љубица Вуковић Дулић 

23.10.2017. 

О Д Б И Ј Е Н О 

Глазбена шкрињица 

(Музичка култура) 

Хрватски језик 8. р. ОШ Мира Темуновић, Војислав 

Темуновић,Тамара Штрицки 

Сег, Маргарета Уршал 

 

 

 

У процедури: 

 

1. Буњевачка читанка за трећи и четврти разред ОШ писан буњевачком 

говору 

Мирјана Саванов, Невенка Башић 

Палковић 

2. Ромски језик са елементима националне културе за први разред ОШ 

на ромском језику 

др Рајко Ђурић, Љуан Кока 

3. Ромски језик са елементима националне културе за други  разред ОШ 

на ромском језику 

др Рајко Ђурић, Љуан Кока 

4. Додатак уз уџбеник Природа и друштво за трећи разред на словачком 

језику 

--- 
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5. Географија –за осми разред ОШ на хрватском језику Стипан Стантић 

6. Ликовна култура за 3 и 4 разред ОШ на словачком језику --- 

7. Музичка култура за 8 разред ОШ на русинском језику Лидија Пашо 

8. Мађарски језик са ел. нац. културе 

за 5. разред ОШ 

Ержебет Роквић, Аранка Хорват 

9. ЦД уз уџбеник Музичка култура за 4. разред ОШ на словачком језику др Јурај Суђи, Марјена Станковић - 

Кривак 

10. ЦД уз Читанку за 1. раред ОШ на словачком језику --- 

11. Народна традиција за 1. разред  ОШ  на мађарском језику Јудит Рафаи 

12. Реч по реч (радни листови) за 2.разред ОШ на русинском језику Јаков Кишјухас, Анамарија Рамач 

Фурман 

13. Свет речи (уџбеник) за 3. разред ОШ на русинском језику Јаков Кишјухас, Анамарија Рамач 

Фурман 

14. три уџбеника за средњу стручну школу из области куварства /увоз из 

Републике Словачке 

 

 

На основу члана 39. став 1, став 2. и став 6, а у вези са чланом 20. став 14. Закона о уџбеницима („Сл. гласник РС“ 

број 68/2015) Педагошки завод Војводине, у периоду октобар-децембар 2017. године, дао је следеће стручно 

мишљење: 

 

1) Стручно мишљење о рукопису превода уџбеника ГЕОГРАФИЈА, за шести  разред основне школе, 

ауторки Љиљане Гавриловић и Милене Перишић на  румунском језику, достављена Покрајинском 

секретаријату за образовање,  прописе, управу и националне мањине – националне заједнице дана 31.10.2017. 

 године. 

 

 

На основу члана 29. став 1. тачка 1. и став 3. Закона о уџбеницима („Сл. гласник РС“ број 68/2015), Педагошки завод 

Војводине, у периоду октобар-децембар 2017. године, дао је следеће стручне оцене: 

 

1) Стручна оцена рукописа - ЧИТАНКА за први разред основне школе на  словачком језику, ауторке М. А. 

 Мајерове достављена Покрајинском  секретаријату за образовање, прописе, управу и националне 

 мањине – националне заједнице дана 26.10.2017. године; 

 

2) Стручна оцена квалитета - aудио записа - ЦД - електронски додатак који чини  део уџбеничког комплета 

 - Музичка култура за први разред основне школе, на  русинском језику, аутора Лидије Пашо и Мирка 

 Прегуна достављена Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне 

 мањине – националне заједнице дана 26.10.2017. године;  
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3) Стручна оцена квалитета рукописа уџбеника - СЛОВАРИЦА УЗ БУКВАР,  ауторки Ксеније 

 Богданец, Наталије Зазулак и Меланије Рамач, за први разред  основне школе, на русинском језику 

 достављена Покрајинском секретаријату за  образовање, прописе, управу и националне мањине – 

 националне заједнице дана 07.11.2017. године; 

 

4) Стручна оцена квалитета уџбеника СВЕТ РЕЧИ – русински језик и култура  изражавања, за трећи 

 разред основне школе, аутора др Ј. Кишјухас и мр А. Р.  Фурман достављена Покрајинском 

 секретаријату за образовање, прописе, управу  и националне мањине – националне заједнице дана 

 16.11.2017. године; 

 

5) Стручна оцена квалитета уџбеника РЕЧ ПО РЕЧ – РАДНИ ЛИСТОВИ, русински  језик и култура 

 изражавања за други разред основне школе, на русинском језику, аутора Ј. Кишјухас и А. Р. Фурман 

 достављена Покрајинском секретаријату за  образовање, прописе, управу и националне мањине – 

 националне заједнице дана 16.11.2017. године; 

 

6) Стручна оцена квалитета уџбеника Сликовница за први разред основне школе –  Ромски језик са 

 елементима националне културе Рома, аутора др Рајка Ђурића и Љуана Коке, достављена  Покрајинском 

 секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице дана 

 09.11.2017. године; 

 

7) Стручна оцена квалитета уџбеника Буквар за други разред основне школе –  Ромски језик са 

 елементима националне културе Рома, аутора др Рајка Ђурића и Љуана Коке, достављена  Покрајинском 

 секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице дана 

 07.11.2017. године; 

 

8) Стручна оцена квалитет рукописа уџбеника ПЕРСПЕКТИВЕ, ликовна култура,  национални додатак 

 (обједињени додаци) од петог до осмог разреда на  хрватском језику, ауторке Љубице Вуковић Дулић, 

 достављена Покрајинском  секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – 

 националне заједнице дана 06.12.2017. године. 

 

На основу члана 22. став 4. Закона о уџбеницима („Сл. гласник РС“ број 68/2015), Педагошки завод Војводине, 

вратио је потенцијалном издавачу – ЈП Завод за уџбенике, Београд на дораду следеће: 

 

1) Предлог за дораду рукописа уџбеника БУЊЕВАЧКА ЧИТАНКА – буњевачки  говор са елементима 

 националне културе, за трећи и четврти разред основне школе, ауторки М. Саванов и Невенке Б. 

 Палковић, дана 06.11.2017. године. 

  

 

Списак уџбеника на језицима националних мањина који су обрађени у ЗУОВ-у од 01. октобра 2017. 

 

Бошњачка национална заједница (уџбенике и додатна наставна средства припрема више издавача, стога се наслови 

понављају): 

1. Босански језик са елементима националне култуте за 4. разред основне школе  (одобрен); 

2. Радна свеска за 4. разред основне школе (одобрен); 

3. Читанка, 4. разред основне школе (одобрен); 

4. Граматика, 4. разред основне школе (одобрен); 

5. Читанка, 8. разред основне школе (у раду); 

6. Наш језик, 2. разред основне школе (у раду); 

7. Читанка, 4. разред основне школе (у раду); 

8. Наш језик, 4. разред основне школе (у раду); 

9. Радна свеска, 3. разред основне школе (у раду); 

10. Радна свеска, 2. разред основне школе (у раду); 

11. Радна свеска, 3. разред основне школе (у раду); 

12. Босански језик са елементима националне култуте за 8. разред основне школе (у раду). 

 

Бугарска национална заједница: 

1. Физика за 7. разред основне школе – превод (одобрен); 

2. Физика за 8. разред основне школе – превод (одобрен); 

3. Биологија за 6. разред основне школе – превод (одобрен); 
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4. Биологија за 1. разред гимназије и пољопривредне школе – превод (одобрен); 

5. Математика за 7. разред основне школе – превод (одобрен) 

 

У складу са Правилником о  прилагођавању  садржаја и/или формата, односно писма и формата приступачни за 

ученике са сметњама у развоју, односно инвалидитетом, МПНТР је обезбедило 38 прилагођених уџбеника на 

мађарском језику и 6 прилагођених уџбеника на босанском језику. 

 

Национални савет буњевачке националне мањине наводи да наставља рад на Читанци за 3 – 4 разред основне школе 

за буњевачки говор. И даље се чека потписивање тројног споразума око даље израде уџбеника за националне савете 

са којима овај уговор још није потписан. 

 

Национални савет мађарске националне мањине наводи да је на основу Меморандума о сарадњи у области издавања 

уџбеника на мађарском језику и писму са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, ЈП „Заводом за 

уџбенике” и Националног савета мађарске националне мањине, један уџбеник (народна традиција 1. разред основних 

школа) је припремљен за издавање и за његову употребу је национални савет дао сагласност на основу својих 

законских овлашћења. Стање у погледу уџбеника за средње школе је непромењено. 

 

Национални савет македонске националне мањине наводи да се завршава процедура усвајања уџбеника за IV разред 

за изборни предмет ,,Македонски језик са елементима националне културе“ као и планова и програма са исходима 

од I до VIII разреда.   

 

Национални савет румунске националне мањине наводи да је тренутно у фази штампе уџбеник Географија за 6. 

разред основне школе предвиђен Меморандумом.  

 

Представници националног савета словеначке националне мањине су 11.10.2017. године били на радном састанку у 

Министарству просвете. Заједно са надлежним особама су разматрали следеће кораке у реализацији наставе 

словеначког језика у основним школама. Такође, у овом периоду Национални савет словеначке националне мањине 

је добио сагласност Министарства просвете за верификацију установе која ће образовати наставнике који би 

предавали Словеначки  језик са елементима  националне културе – верификована установа је Центар за стално 

образовање и евалуацију Филолошког факултета, Универзитет у Београду. У поменутом периоду је био преведен 

уџбеник за наставу, а у току је слање истог надлежним институцијама.   

 

Национални савет хрватске националне мањине наводи да је национални додатак за предмет Свет око нас за први и 

други разред је изашао из штампе. Такође наводе да је одобрен национални додатак из ликовне културе за 5. и 8. 

разред.   

 
2018/1 

 

У I кварталу 2018. године настављена је реализација уџбеника на језицима националних мањина, према роковима 

који су договорени у Меморандумима о сарадњи у области издавања уџбеника.  

 

У складу са роковима дефинисаним Меморандумима и њиховим анексима, до половине марта 2018. године 

реализовано је: 

 

 за албанску националну мањину 

Није започета реализација меморандума за уџбенике на албанском језику. У Министарству просвете 24. фебруара 

2018. одржан је састанак са представницима Националног савета Албанаца на коме је договорено да Национални 

савет да предлог анекса Меморандума којим би се редефинисао списак недостајућих уџбеника на албанском језику, 

као и рокови за њихову реализацију. 

 

 за бошњачку националну мањину 

Одштампано је 26 уџбеника, 4 је добило одобрење Министарства и налази се у штампи, 1 je на одобрењу, а 17 је у 

припреми за одобравање (од тога један који је добио негативно мишљење Националног савета и шеснаест који су 

добили негативно мишљење ЗУОВ-а и планира се дорада за поновно слање за одобрење). Није достављено 9 наслова 

(од тога су 8 CD-ови).  

 

 за бугарску националну мањину 

Одштампани су сви предвиђени уџбеници. 
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 за мађарску националну мањину 

Одштампана су 4 уџбеника, 1 уџбеник је у штампи, 2 рукописа су на одобрењу у Министарству, 1 је у припреми за 

слање на одобрење и 2 рукописа нису достављена јер чекају нове програме за предмет матерњи језик са елементима 

националне културе. 

 

 за румунску националну мањину 

Одштампано је 7 уџбеника, а 4 рукописа нису достављена јер чекају нове програме за предмет матерњи језик са 

елементима националне културе. 

 

 за русинску националну мањину 

Одштампан је 1 уџбеник, 4 уџбеника су добила одобрење Министарства и налазе се у штампи, 1 се налази на 

одобрењу. Нема непредатих. 

 

 за словачку националну мањину 

Одштампано је 7 уџбеника (од тога три CD-а), 2 су добила одобрење Министарства и налазе се у штампи, 3 су на 

одобрењу (од тога 2 CD-а) и 7 рукописа није предато (од тога 5 CD-ова). 

 

 за хрватску националну мањину 

Одштампано је 25 уџбеника, 1 се налази на одобрењу у Министарству просвете, 3 су у припреми за одобравање (од 

тога 2 која су добила негативно мишљење ЗУОВ-а и планира се дорада за поновно слање за одобрење) и 5 рукописа 

није предато (од тога 4 чекају нове програме за предмет матерњи језик са елементима националне културе). 

 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ УЏБЕНИКА ИЗ  МЕМОРАНДУМА и АНЕКСА МЕМОРАНДУМА, 

до краја марта 2018 

Национална 

мањина 

Број уџб. по 

Меморандуму   

(са Анексом1 + 

Анекс 2-

Босански језик) 

Одштамп-

ано 

Одобрено,  у 

штампи 
На одобрењу 

У припреми за 

одобрење 

Није 

достављен

о 

Албанска  43 0 0 0 0 43 

Бошњачка 

57  

(од тога  

8 CD-ови) 

26 4 1 

17 

(16 за дораду за 

поновно 

одобрење после 

негативног 

мишљења ЗУОВ-

а,  

1 негативно 

мишљење Нац. 

савета) 

9 

(од тога 8  

CD-ови) 

Бугарска 23 23 0 0 0 0 

Мађарска 10 4 1 2 1 

2 

(чекају 

програме) 

Румунска 11 7 0 0 0 

4 

(чекају 

програме) 

Русинска 
6  

(од тога 1 CD) 
1 4 1 0 0 

Словачка 

19  

(од тога  

10 CD-ови) 

7 

(од тога  

3 CD-а) 

2 

3 

(од тога  

2 CD-a) 

0 

7 

(од тога 5  

CD-ови) 

Хрватска 34 25 0 1 

3 

(од тога 2 за 

дораду за 

5 

(од тога 4 

чекају 
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поновно 

одобрење после 

негативног 

мишљења ЗУОВ-

а) 

програме) 

УКУПНО  203 92  11 9 21 70 

 

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 који имају наставу из 

предмета Матерњи језик/говор са елементима националне културе.  

 

 За македонски језик са елементима националне културе до сада су одштампани уџбеници за први 

(2014), други (2015) и трећи (2017) разред, финансирани средствима Завода за уџбенике. Уџбеник за 

четврти разред је у припреми за слање на одобрење у Министарство просвете. 

 За влашки говор са елементима националне културе до сада је одштампан уџбеник за први разред 

(2014), финансиран средствима Националног савета Влаха. 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), читанка за трећи и четврти разред (2018) и граматика од првог до четвртог разреда (2014), 

финансирани средствима Завода за уџбенике. Урађен је и на сајту Завода за уџбенике наставницима 

бесплатно доступан приручник за наставнике за наставу овог предмета у првом и другом разреду.  

 За ромски језик са елементима националне културе одштампани су уџбеници за први и други разред 

(2018), а уџбеници за трећи и четврти разред су на одобрењу. 

 За чешки језик са елементима националне културе  до сада су одштампани уџбеници за први (2012) и за 

други разред (2017), финансирани средствима националног савета Чеха (први разред), односно Завода и 

националног савета Чеха (други разред). У припреми је радна свеска за први разред. 

 

На основу члана 29. Закона о уџбеницима („Сл. гласник РС“ број 68/2015 и 113/2017-др. закон), Педагошки завод 

Војводине, у извештајном периоду, дао је следеће стручне оцене: 

 

1) Предлог са стручном оценом квалитета рукописа уџбеника Музичка култура за осми разред основне школе, 

на русинском језику, ауторке Лидије Пашо достављен је Покрајинском секретаријату за образовање, 

прописе, управу и националне мањине-националне заједнице дана 30.01.2018. године; 

2) Предлог са стручном оценом квалитета рукописа уџбеника Географија 8, национални додатак за осми 

разред основне школе, на хрватском језику, аутора Стипана Стантића, достављен је Покрајинском 

секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице дана 01.02.2018. 

године; 

3) Предлог са стручном оценом квалитета рукописа уџбеника Народна традиција за први разред основне 

школе, на мађарском језику, ауторке др Рафаи Јудит, достављен је Покрајинском секретаријату за 

образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице дана 12.02.2018. године; 

4) Предлог са стручном оценом квалитета другог наставног средства – аудио записа, ЦД-а Звучна читанка из 

словачког језика за други разред основне школе, који су приредиле Милина Флоријан и Светлана Золњан, 

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

националне заједнице дана 28.02.2018. године; 

5) Предлог са стручном оценом квалитета другог наставног средства – аудио записа, ЦД-а Звучна читанка из 

словачког језика за трећи разред основне школе, који су приредиле Милина Флоријан и Светлана Золњан, 

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

националне заједнице дана 28.02.2018. године. 

 

Завод за унапређивање образовања и васпитања радио је на следећим програмима:  

Албанска национална заједница: 

1. Албански језик за први разред основне школе (у раду); 

2. Албански језик за први разред основне школе (у раду); 

3. Албански језик за други разред основне школе (у раду); 
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4. Албански језик за трећи разред основне школе (у раду). 

 

Бошњачка национална заједница: 

1. Читанка, 8. разред основне школе (одобрен); 

2. Наш језик, 2. разред основне школе (одобрен) 

3. Читанка, 4. разред основне школе (одобрен); 

4. Наш језик, 4. разред основне школе (одобрен); 

5. Радна свеска, 3. разред основне школе (одобрен); 

6. Радна свеска, 2. разред основне школе (одобрен); 

7. Радна свеска, 3. разред основне школе (одобрен); 

8. Босански језик са елементима националне култуте за 8. разред основне школе (у раду) 

 

Српски као нематерњи језик: 

1. Српски као нематерњи језик за први разред основне школе (у раду); 

2. Комплет – српски као нематерњи језик за пети разред (у раду); 

 

У овом извештајном периоду Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – 

националне заједнице је донео девет решења о одобравању уџбеника, осам рукописа је у процедури одобравања, а 

чека се и допуна захтева за одобрење три уџбеника за средње стручне школе на словачком језику за уџбенике из 

земље матице. 

 

Одобрено: 

 

1. 12.01.2018. 

128-61-237/2017-01 

Сликовница (Ромски језик 

са ЕНК) 

ромски језик 1.р.ОШ др Рајко Ђурић, 

Љуан Кока 

2. 12.01.2018. 

128-61-238/2017-01 

Буквар ромски језик 2 р. ОШ др Рајко Ђурић, 

Љуан Кока 

3. 30.01.2018. 

128-61-75/2017-01 

Реч по реч (радни листови) русински језик 2 р. ОШ  Јаков Кишјухас, 

Анамариа Рамач 

Фурман 

4. 30.01.2018. 

128-61-267/2018-01 

Ликовна култура (додатак 

нац. културе) 

словачки језик 3. и 4. р. 

ОШ 

Данијела Трјашка, 

Михал Ђуровка 

5. 31.01.2018. 

128-61-278/2017-01 

Музичка култура 

 

русински језик 8. р. ОШ Лидија Пашо 

6. 31.01.2018. 

128-61-228/2017-01 

Свет речи русински језик 3. р.ОШ Јаков Кишјухас, 

Анамарија Рамач 

Фурман 

7. 19.02.2018. 

128-61-281/2017-01 

Народна традиција мађарски језик 1.р.ОШ Рафаи Јудит 

8. 09.03.2018. 

128-61-304/2017-01 

ЦД Звучна читанка уз 

Читанку  

словачки језик 3.р.ОШ Милина 

Флорјанова, 

Светлана Золњан 

9. 09.03.2018. 

128-61-305/2017-01 

ЦД Звучна читанка уз 

Читанку 

словачки језик 2. р.ОШ Милина 

Флорјанова, 

Светлана Золњан 

 

У процедури: 

 

1. Ромски језик са елементима националне културе за трећи разред ОШ на 

ромском језику 

др Рајко Ђурић, Љуан Кока 
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2. Ромски језик са елементима националне културе за четврти  разред ОШ на 

ромском језику 

др Рајко Ђурић, Љуан Кока 

3. ЦД уз Читанку за 1. разред ОШ на словачком језику --- 

4. Географија –за осми разред ОШ на хрватском језику Стипан Стантић 

5. Мађарски језик са ел. нац. културе 

за 5. разред ОШ 

Ержебет Роквић, Аранка 

Хорват 

6. Додатак уз уџбеник Природа и друштво за 3 и 4 разред основне школе на 

хрватком језику 

Сања Дулић, Данијела Ромић и 

Маргарета Уршал 

7. Обједињени национални додатак уџбеницима Свет око нас и Ликовна 

култура за први и други разред основне школе на  словачком језику  

Татјана Нађ 

8. Мађарски језик са елементима националне културе за шести разред 

основне школе   

 

Јоланка Ковач 

9-

11 

три уџбеника за средњу стручну школу из области куварства /увоз из 

Републике Словачке 

 

 

Национални савет бугарске националне мањине наводи да су сви уџбеници по потписаном Меморандуму и Анексу 

Меморандума одштампани и спремни за употребу у настави на бугарском језику. Национални савет бугарске 

националне мањине је предложио и потписивање новог Анекса Меморандума за основну школу где би били убачени 

недостајући уџбеници из Ликовне и Музичке културе за основну школу, те потписивање новог Меморандума за 

средњу школу. 

 

Национални савет мађарске националне мањине наводи да на основу Меморандума о сарадњи у области издавања 

уџбеника на мађарском језику и писму са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, ЈП „Заводом за 

уџбенике” и Националним саветом - 1 уџбеник (Мађарски језик са елементима националне културе за 6. разред 

основних школа) је припремљен за издавање и за његову употребу је Национални савет дао сагласност на основу 

својих законских овлашћења. Стање у погледу уџбеника за средње школе је непромењено.  

 

Национални савет словеначке националне мањине наводи да је на редовној седници Националног савета 

представљен уџбеник „Криж-краж“, који је преведен у циљу извођења наставе изборног предмета словеначког језика 

и културе у основним школама Републике Србије. На састанку, заказаном за 23.3.2018. године у Министарству 

просвете, науке и технолошког развоја, разматраће се редослед корака у процесу формалног усвајања примене истог 

у наставном програму.  

 

Национални савет Русина наводи да уџбеници на русинском језику који су предвиђени Анексом споразума за 

школску 2017/2018. годину још увек нису одштампани.  

 

Национални савет ромске националне мањине наводи следеће активности: 

 - План и Програм за ромски језик са елементима националне културе 

 - Усвојио Одлуку о стандардизацији ромског језика 

 - Доставио Заводу План уџбеника за први циклус образовања 

 - Позитивно мишљење за Сликовницу, Буквар,Читанку (III) и Читанку (IV), аутори Р.Ђурић и Љ.Коко 

 - Пројектно (ЦЕРЕЗ) је обезбеђено десет хиљада уџбеника за први циклус образовања (недовољно)  

 

Национални савет немачке националне мањине ради на наставном плану изборног предмета Немачки језик са 

елементима националне културе за основно и средње образовање и врше се договори са професорима немачког 



  

507 

 

језика ради увођења новог уџбеника за овај предмет.  

 
2018/2 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да је у II кварталу 2018. године настављена реализација 

уџбеника на језицима националних мањина, према роковима који су договорени у Меморандумима о сарадњи у 

области издавања уџбеника.  

 

Новим Законом о уџбеницима (објављен 6. априла 2018. године у „Службеном гласнику“ бр. 27) предвиђено је 

оснивање Центра за нискотиражне уџбенике. У овом кварталу су у току активности на формирању Центра, као и 

активности на изради Правилника о издавању нискотиражних уџбеника (учешћем представника Завода за уџбенике 

у Радној групи за израду Правилника). Тиме би требало да се ефикасније реализује издавање уџбеника на језицима 

националних мањина, као једне врсте нискотиражних уџбеника.  

 

У складу са роковима дефинисаним меморандумима и пратећим анексима, до краја јуна 2018. године реализовано 

је: 

 за албанску националну мањину 

Није започета реализација уџбеника на албанском језику. У Министарству просвете 12. јуна 2018. одржан је састанак 

са представницима Националног савета албанске националне мањине на коме је поново договорено да Национални 

савет достави предлог анекса постојећег Меморандума којим би се редефинисао списак недостајућих уџбеника на 

албанском језику, као и рокови за њихову реализацију. 

 за бошњачку националну мањину 

Одштампано је 28 уџбеника, 3 су добила одобрење Министарства и налазе се у штампи, а 17 је у плану за поновно 

одобравање (од тога један који је добио негативно мишљење Националног савета и шеснаест који су добили 

негативно мишљење ЗУОВ-а и планира се дорада за поновно слање за одобрење). Није достављено 9 наслова (од 

тога су 8 CD-ови).  

 за бугарску националну мањину 

Одштампани су сви предвиђени уџбеници. 

 за мађарску националну мањину 

Одштампано је 5 уџбеника, 2 уџбеника су у штампи, 1 је у припреми за слање на одобрење и 2 рукописа нису 

достављена, јер чекају нове програме за предмет матерњи језик са елементима националне културе. 

 за румунску националну мањину 

Одштампано је 7 уџбеника, а 4 рукописа нису достављена, јер чекају нове програме за предмет матерњи језик са 

елементима националне културе. 

 за русинску националну мањину 

Одштампана су 2 уџбеника (од тога један CD), а 4 уџбеника су добила одобрење Министарства и налазе се у штампи. 

 за словачку националну мањину 

Одштампано је 10 уџбеника (од тога пет CD-ова), 2 су добила одобрење Министарства и налазе се у штампи, 1 је на 

одобрењу (CD) и 6 рукописа није предато (од тога 4 CD-а). 

 за хрватску националну мањину 

Одштампано је 25 уџбеника, 1 је добио одобрење Министарства и налази се у штампи, 1 се налази на одобрењу у 

Министарству просвете, 1 је у припреми за одобравање (добио негативно мишљење ЗУОВ-а и планира се дорада за 

поновно слање за одобрење) и 6 рукописа није предато (од тога 4 чекају нове програме за предмет матерњи језик са 

елементима националне културе). 
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ УЏБЕНИКА ИЗ МЕМОРАНДУМА и АНЕКСА МЕМОРАНДУМА 

Национална 

мањина 

Број уџб. по 

Меморандуму   (са 

Анексом1 + Анекс 

2-Босански језик) 

Одштампано 
Одобрено, у 

штампи 

На 

одобрењу 

У припреми за 

одобрење 

Није 

достављено 

Албанска  43 0 0 0 0 43 

Бошњачка 

57  

(од тога  

8 CD-ови) 

28 3 0 

17 

(16 за евентуалну 

дораду за поновно 

одобрење после 

негативног 

мишљења ЗУОВ-а,  

1 негативно 

мишљење Нац. 

савета) 

9 

(од тога 8  

CD-ови) 

Бугарска 23 23 0 0 0 0 

Мађарска 10 5 2 0 1 

2 

(чекају 

програме) 

Румунска 11 7 0 0 0 

4 

(чекају 

програме) 

Русинска 
6  

(од тога 1 CD) 

2 

(од тога 1 CD) 
4 0 0 0 

Словачка 

19  

(од тога  

10 CD-ови) 

10 

(од тога  

5 CD-ова) 

2 
1 

(CD) 
0 

6 

(од тога 4  

CD-а) 

Хрватска 34 25 1 1 

1 

(за дораду за 

поновно одобрење 

после негативног 

мишљења ЗУОВ-а) 

6 

(од тога 4 

чекају 

програме) 

УКУПНО  203 100 12 2 19 70 

 

 

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 који 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), други (2015) и трећи (2017) разред, финансирани средствима Завода за уџбенике. Уџбеник за 

четврти разред је у припреми за слање на одобрење у Министарство просвете. 

 За влашки говор са елементима националне културе до сада је одштампан уџбеник за први разред 

(2014), финансиран средствима националног савета Влаха. 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), читанка за трећи и четврти разред (2018) и граматика од првог до четвртог разреда 

(2014), финансирани средствима Завода за уџбенике. Урађен је и на сајту Завода за уџбенике 

наставницима бесплатно доступан приручник за наставнике за наставу овог предмета у првом и другом 

разреду.  

 За ромски језик са елементима националне културе одштампани су уџбеници за први, други, трећи 

и четврти разред (2018), финансирани средствима Центра за едукацију Рома. 

 За чешки језик са елементима националне културе  до сада су одштампани уџбеници за први (2012) 

и за други разред (2017), финансирани средствима националног савета Чеха (први разред), односно 

Завода и националног савета Чеха (други разред). У припреми је радна свеска за први разред. 
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Комисије Завода за унапређивање образовања и васпитања, у чијем саставу су били универзитетски професори и 

наставници језика националне мањине, су дале стручну оцену, с предлогом да буду одобрени, за следеће уџбенике: 

 Уџбеник за албански језик за први разред основне школе; 

 Уџбеник за албански језик за први разред основне школе; 

 Уџбенички комплет за албански језик за други разред основне школе; 

 Радну свеску за албански језик за трећи разред основне школе. 

 

У овом извештајном периоду Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – 

националне заједнице је донео решења о одобравању шест уџбеника на језицима националних мањина за основну 

школу: 

 

 1. 27.04.2018. 

 

Ромски језик са ел.нац. културе ромски језик 3. р. ОШ Рајко Ђурић, Љуан Кока 

2. 27.04.2018. 

 

Ромски језик са ел.нац. културе ромски језик 4. р. ОШ Рајко Ђурић, Љуан Кока 

3. 27.04.2018. 

 

Мађарски језик са ел. нац.  културе мађарски језик 5. р. ОШ Ержебет Роквић, Аранка Хорват 

4. 14.05.2018. 

 

Природа и друштво, нац. додатак  хрватски језик 3 и 4 р. ОШ Саља Дулић, Данијела Ромић, 

Маргарета Уршал 

5. 01.06.2018 

 

Мађарски језик са елементима 

националне културе за    

 

мађарски језик 6. р. ОШ Јоланка Ковач 

6. 23.05.2018. 

 

обједињени национални додатак за Свет 

око нас и Ликовна култура  

словачки језик 1.и 2. р. ОШ Татиана Нађ 

 

 

На основу члана 29. Закона о уџбеницима („Сл. гласник РС“ број 68/2015 и 113/2017-др. закон), Педагошки завод 

Војводине је, у периоду април - јун 2018. године, дао следеће стручне оцене: 

1. Предлог са стручном оценом квалитета рукописа уџбеника РОМСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА 

НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ - Читанка за трећи разред основне школе, аутора Рајка Ђурића и Љуана Коке, 

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

националне заједнице дана 18.04.2018. године; 

2. Предлог са стручном оценом квалитета рукописа уџбеника РОМСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА 

НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ - Читанка за четврти разред основне школе, аутора Рајка Ђурића и Љуана Коке, 

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

националне заједнице дана 18.04.2018. године; 

3. Предлог са стручном оценом квалитета рукописа уџбеника Мађарски језик са елементима националне 

културе, за пети разред основне школе, ауторки Ержебет Роквић и Аранке Хорват достављен је 

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

дана 19.04.2018. године; 

4. Предлог са стручном оценом квалитета рукописа уџбеника ПРИРОДА И ДРУШТВО 3 и 4 (Природа и 

друштво за трећи и четврти разред основне школе на хрватском језику, Национални додатак), ауторки Сање 

Дулић, Данијеле Ромић и Маргарете Уршал, достављен је Покрајинском секретаријату за образовање, 

прописе, управу и националне мањине-националне заједнице дана 08.05.2018. године; 

5. Предлог са стручном оценом квалитета рукописа уџбеника – обједињених националних додатака 

уџбеницима СВЕТ ОКО НАС и ЛИКОВНА КУЛТУРА, на словачком језику, за први и други разред 

основне школе, ауторке Татиане Нађ, достављен је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, 

управу и националне мањине-националне заједнице дана 17.05.2018. године; 
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6. Предлог са стручном оценом квалитета рукописа уџбеника Мађарски језик са елементима националне 

културе, за шести разред основне школе, ауторке Јоланке Ковач, достављен је Покрајинском секретаријату 

за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице дана 29.05.2018. године. 

 

Напомена: Нови Закон о уџбеницима („Сл. гласник РС“ бр. 27/2018) је ступио на снагу дана 14.04.2018. године, 

међутим на све напред наведене поступке примењивао се стари Закон о уџбеницима („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015 и 

113/2017-др. закон), с обзиром на то да су ови поступци започети у време важења старог Закона о уџбеницима. 

 

Национални савет словеначке националне мањине наводи да је уџбеник „Криж-краж“ предат Министарству 

просвете, науке и технолошког развоја РС на евалуацију. 

 

Национални савет Русина наводи да у складу са чланом 6, Меморандума о сарадњи у области издавања уџбеника на 

русинском језику и писму, Министарству просвете, науке и технолошког развоја је достављена листа уџбеника и 

издавача за школску 2018/2019 годину, како би се обезбедио превод са српског на русински језик.   

Одбор за образовање Националног савета влашке националне мањине је у координацији са представницима 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја и учествује у активностима које би у наредном периоду 

резултирале издавањем недостајућих уџбеника.  

 

На основу Меморандума о сарадњи у области издавања уџбеника на мађарском језику и писму са Министарством 

просвете, науке и технолошког развоја, ЈП „Заводом за уџбенике” и Националног савета мађарске националне 

мањине 1 уџбеник (Познавање природе за 1. разред основних школа) и 1 радна свеска (Познавање природе за 1. 

разред основних школа) су припремљени за издавање и за њихову употребу је Национални савет мађарске 

националне мањине дао сагласност на основу својих законских овлашћења. Стање у погледу уџбеника за средње 

школе је непромењено. 

Национални савет је упозорио на недостатак уџбеника који ће настати почетком примене нових наставних планова 

за прве разреде сваког циклуса образовања, као и планирано за друге циклусе.  

 

Национални савет буњевачке националне мањине наводи да је испунио све обавезе које је захтевало Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја, попуњени су сви упитници, табеле око потреба уџбеника за предмет 

Буњевачки говор са елементима националне културе, али још увек нема назнака када би могао да се потпише тројни 

меморандум. Такође, чека се одговор за увођење буњевачког говора у средње школе, иако је у Министарству речено 

да за овај предмет практично и не постоји процедура за његово увођење. 

 

Национални савет немачке националне мањине и фондација „Немачка фондација – Deutsche Stiftung“ у сарадњи са 

тимом професора немачког језика је израдила прелиминарни Наставни план и програм за изборни предмет Немачки 

језик са елементима националне културе од првог до четвртог разреда основне школе. Тренутно је у фази израде 

уџбеника за овај наставни предмет. Циљ националног савета је израда наставног плана за овај предмет од петог до 

осмог разреда основне школе као и за првог до четвртог разреда средње школе.  

 

2018/3 

 

У III кварталу 2018. године настављена је реализација издавања уџбеника на језицима 

националних мањина, према роковима који су договорени у Меморандумима о сарадњи 

у области издавања уџбеника. Новим Законом о уџбеницима („Службени гласник РС“, 

бр. 27/2018) предвиђено је оснивање Центра за нискотиражне уџбенике. У овом 

кварталу је донета одлука о формирању Центра, за чији почетак активности је 

неопходно усвајање Правилника о издавању нискотиражних уџбеника (представници 

Завода за уџбенике су учествовали у Радној групи за израду Правилника). Тиме би 

требало да се ефикасније реализује издавање уџбеника на језицима националних 

мањина, као једне врсте нискотиражних уџбеника.  

У складу са роковима дефинисаним Меморандумима и пратећим анексима, до 

половине септембра 2018. године реализовано је: 
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 за албанску националну мањину 

Није започета реализација нових уџбеника на албанском језику. У Министарству 

просвете, науке и технолошког развоја је 12. јуна 2018. одржан састанак са 

представницима Националног савета албанске националне мањине на коме је поново 

договорено да Национални савет да предлог анекса Меморандума којим би се 

редефинисао списак недостајућих уџбеника на албанском језику, као и рокови за 

њихову реализацију. Предлог од стране Националног савета до краја овог квартала није 

достављен Заводу за уџбенике. 

 

 за бошњачку националну мањину 

Одштампан је 31 уџбеник, а 17 је у плану за поновно одобравање (од тога један који је 

добио негативно мишљење Националног савета и 16 који су добили негативно 

мишљење ЗУОВ-а и планира се дорада за поновно слање за одобрење). Није 

достављено 9 наслова (од тога су 8 CD-ови).  

 

 за бугарску националну мањину 

Одштампани су сви предвиђени уџбеници. 

 

 за мађарску националну мањину 

Одштампано је 7 уџбеника, 3 су у припреми за слање на одобрење. 

 

 за румунску националну мањину 

Одштампано је 7 уџбеника, а 4 рукописа нису достављена јер чекају нове програме за 

предмет матерњи језик са елементима националне културе. 

 

 за русинску националну мањину 

Одштампано је 5 уџбеника (од тога један CD), а 1 уџбеник је добио одобрење 

Министарства и налази се у штампи. 

 

 за словачку националну мањину 

Одштампано је 12 уџбеника (од тога пет CD-ова), 2 су добила одобрење Министарства 

(CD-ови) и налазе се у штампи, 3 су на одобрењу (од тога један CD). 

 

 за хрватску националну мањину 

 Одштампано је 27 уџбеника, а један је у припреми за одобравање (добио негативно 

мишљење ЗУОВ-а и планира се дорада за поновно слање за одобрење) и 6 рукописа 

није предато (од тога 4 чекају нове програме за предмет матерњи језик са елементима 

националне културе). 

 

 
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ УЏБЕНИКА ИЗ МЕМОРАНДУМА и АНЕКСА 

МЕМОРАНДУМА, до 01.09.2018 

 

Националн

а мањина 

Број 

уџб. 

по 

Одштампан

о 
Одобрено, 

у штампи 
На 

одобрењу 
У припреми за 

одобрење 

Није 

достав

љено 
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Мемо

ранду

му   

(са 

Анекс

ом1 + 

Анекс 

2-

Босан

ски 

језик) 
Албанска 

  
43 0 0 0 0 43 

Бошњачка 

57  
(од 

тога  
8 CD-

ови) 

31 0 0 

17 
(16 за поновно 

одобрење после 

негативног 

мишљења 

ЗУОВ-а,  
1 негативно 

мишљење Нац. 

савета) 

9 
(од 

тога 8  
CD-

ови) 

Бугарска 

 
23 23 0 0 0 0 

Мађарска 

 
10 7 0 0 3 0 

Румунска 11 7 0 0 0 

4 
(чекају 

програ

ме) 

Русинска 

6  
(од 

тога 1 

CD) 

5 
(од тога 1 

CD) 
1 0 0 0 

Словачка 

19  
(од 

тога  
10 

CD-

ови) 

12 
(од тога  

5 CD-ова) 

2 
(CD-ови) 

3 
(од тога  

1 CD) 

2 
(CD-ови) 

0 

Хрватска 34 27 0 0 

1 
(за дораду после 

негативног 

мишљења 

ЗУОВ-а) 

6 
(од 

тога 4 

чекају 

програ

ме) 
УКУПНО  

 
203 112 3 3 23 62 

 

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 који имају наставу из предмета Матерњи језик са 

елементима националне културе.  
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o   За македонски језик са елементима националне културе до сада су 

одштампани уџбеници за први (2014), други (2015) и трећи (2017) разред, 

финансирани средствима Завода за уџбенике. Уџбеник за четврти разред је у 

припреми за слање на одобрење у Министарство просвете. 

o   За влашки говор са елементима националне културе до сада је одштампан 

уџбеник за први разред (2014), финансиран средствима Националног савета 

Влаха. За други разред рукопис је у припреми за слање на одобрење у 

Министарство просвете. 

o   За буњевачки говор са елементима националне културе до сада су 

одштампани читанка за први и други разред (2014), читанка за трећи и четврти 

разред (2018) и граматика од првог до четвртог разреда (2014), финансирани 

средствима Завода за уџбенике. Урађен је и на сајту Завода за уџбенике 

наставницима бесплатно доступан приручник за наставнике за наставу овог 

предмета у првом и другом разреду.  

o   За ромски језик са елементима националне културе одштампани су 

уџбеници за први, други, трећи и четврти разред (2018), финансирани 

средствима Центра за едукацију Рома. 

o   За чешки језик са елементима националне културе  до сада су одштампани 

уџбеници за први (2012) и за други разред (2017), финансирани средствима 

националног савета Чеха (први разред), односно Завода и националног савета 

Чеха (други разред). У припреми је радна свеска за први разред. 

 

Педагошки завод Војводине је на основу члана 30. став 1. Закона о уџбеницима („Сл. 

гласник РС“, бр. 27/2018), у периоду јул-септембар 2018. године, доставио предлоге са 

стручним оценама за следеће рукописе: 

1. Предлог са стручном оценом квалитета рукописа уџбеника ГЛАЗБЕНА 

ШКРИЊИЦА – ГЛАЗБЕНА КУЛТУРА за осми разред основне школе, на 

хрватском језику, аутора Мире Темуновић, Тамаре Штрицки Сег, Војислава 

Темуновића и Маргарете Уршал достављен је Покрајинском секретаријату за 

образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице дана 

10.07.2018. године; 

2. Предлог са стручном оценом квалитета аудио-записа, ЦД-а (Звучна читанка) уз 

уџбеник Словенчина моја мила, словачки језик са елементима националне 

културе, за први, други и трећи разред основне школе, аутора Милине 

Флорианове и Светлане Золњан достављен је Покрајинском секретаријату за 

образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице дана 

16.08.2018. године; 

3. Предлог са стручном оценом квалитета аудио-записа, ЦД-а (Звучна читанка) уз 

уџбеник Словенчина моја вила, словачки језик са елементима националне 

културе, за четврти, пети и шести разред основне школе, аутора Милине 

Флорианове и Светлане Золњан достављен је Покрајинском секретаријату за 
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образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице дана 

16.08.2018. године; 

4. Предлог са стручном оценом квалитета аудио-записа, ЦД-а (Звучна читанка) уз 

уџбеник Читанка, за четврти разред основне школе, аутора Милине Флорианове 

и Светлане Золњан достављен је Покрајинском секретаријату за образовање, 

прописе, управу и националне мањине - националне заједнице дана 31.08.2018. 

године. 

 

Педагошки завод Војводине је на основу члана 40. став 1, став 2. тачка 1-4. и став 6., а у 

вези са чланом 22. став 11. и став 13. Закона о уџбеницима („Сл. гласник РС“, бр. 

27/2018), у периоду јул-септембар, доставио предлоге са стручним мишљењем за 

следеће рукописе: 

1. Предлог са стручним мишљењем о квалитету рукописа превода уџбеничког 

комплета (уџбеник и радна свеска) Свет око нас 1 за први разред основне школе, на 

мађарски језик, аутора Симеона Марковића, Славице Марковић и Весне Рикало 

достављен је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и 

националне мањине - националне заједнице дана 02.08.2018. године; 

2. Предлог са стручним мишљењем о квалитету рукописа превода уџбеника Ликовна 

култура 1, за први разред основне школе, на хрватски језик, ауторки Кристинке 

Селаковић и Катарине Трифуновић, достављен је Покрајинском секретаријату за 

образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице дана 

29.08.2018. године; 

3. Предлог са стручним мишљењем о квалитету рукописа превода уџбеника Ликовна 

култура 5, за пети разред основне школе, на хрватски језик, аутора Миливоја 

Мишка Павловића, достављен је Покрајинском секретаријату за образовање, 

прописе, управу и националне мањине - националне заједнице дана 29.08.2018. 

године; 

4. Предлог са стручним мишљењем о квалитету рукописа превода уџбеника 

Биологија 5, за пети разред основне школе, на хрватски језик, аутора Дејана 

Бошковића, достављен је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, 

управу и националне мањине - националне заједнице дана 29.08.2018. године; 

5. Предлог са стручним мишљењем о квалитету рукописа превода уџбеника Историја 

5, за пети разред основне школе, на хрватски језик, ауторке Весне Лучић, 

достављен је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и 

националне мањине - националне заједнице дана 29.08.2018. године; 

6. Предлог са стручним мишљењем о квалитету рукописа превода уџбеника Техника 

и технологија 5, за пети разред основне школе, на хрватски језик, ауторке Светлане 

Вучетић, достављен је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу 

и националне мањине - националне заједнице дана 30.08.2018. године; 

7. Предлог са стручним мишљењем о квалитету рукописа превода уџбеничког 

комплета (уџбеник и радна свеска, први  и други део) Свет око нас 1, за први разред 
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основне школе, на хрватски језик, ауторки Сање Благданић, Зорице Ковачевић и 

Славице Јовић, достављен је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, 

управу и националне мањине - националне заједнице дана 30.08.2018. године; 

8. Предлог са стручним мишљењем о квалитету рукописа превода уџбеника 

Географија 5, за пети разред основне школе, на хрватски језик, ауторки Биљане 

Колачек и Александре Јовичић, достављен је Покрајинском секретаријату за 

образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице дана 

30.08.2018. године; 

9. Предлог са стручним мишљењем о квалитету рукописа превода уџбеничког 

комплета (уџбеник и радна свеска, први и други део) Математика 1, за први разред 

основне школе на хрватски језик, ауторке Сање Маричић, достављен је 

Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине 

- националне заједнице дана 30.08.2018. године; 

10. Предлог са стручним мишљењем о квалитету рукописа превода уџбеника 

Информатика и рачунарство 5 са електронским додатком, за пети разред основне 

школе, на хрватски језик, ауторки марине Петровић, Јелене Пријовић и Зорице 

Прокопић, достављен је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, 

управу и националне мањине - националне заједнице дана 30.08.2018. године. 

 

Комисије Завода за унапређивање образовања и васпитања, у чијем саставу су били 

универзитетски професори и наставници језика националне мањине, су одобриле 

преводе већ одобрених уџбеника/уџбеничких комплета, и то: 

Босански језик 

- Музичка култура за 5. разред основне школе 

- Српски као нематерњи – читанка (Учимо српски језик) за 5. разред основне школе 

- Информатика и рачунарство за 5. разред основне школе 

- Математика за 5. разред основне школе 

- Босански језик и књижевност за 1. разред основне школе 

- Босански језик и књижевност за 5. разред основне школе 

- Свет око нас за 1. разред основне школе 

- Математика за 1. разред основне школе 

- Дина и Дино – Свет око нас за 1. разред основне школе 

- Географија за 5. разред основне школе 

- Историја за 5. разред основне школе 

- Дина и Дино – Математика за 1. разред основне школе 

- Ликовна култура за 5. разред основне школе 

- Дина и Дино – Музичка култура за 1. разред основне школе 

- Дина и Дино – Свет у мојим рукама – Ликовна култура за 1. разред основне школе  

- Техника и технологија за 5. разред основне школе 

- Музичка култура за 5. разред основне школе 

- Биологија за 5. разред основне школе 
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Бугарски језик 

- Историја за 1. разред гимназије 

 

Албански језик 

- Математика за 1. разред основне школе 

- Свет око нас 1. разред основне школе 

 

У овом извештајном периоду Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу 

и националне мањине – националне заједнице је донео решења о одобравању 11 

уџбеника на језицима националних мањина за основну школу (мађарски и хрватски 

језик).  

 

1. 12.07.2018. 

128-61-322/2018-01 

Глазбена шкрињица хрватски 

језик 

8 р ОШ Мира Темуновић, 

Војислав 

Темуновић,Тамара 

Штрицки Сег, 

Маргарета Уршал 

2. 10.08.2018. 

128-61-439/2018-01 

Свет око нас (превод) 

 

мађарски 

језик 

1 р. ОШ Симеон 

Марковић, 

Славица 

Марковић, Весна 

Рикало 

3. 05.09.2018. 

128-61-491/2018-01 

Математика -превод 

(уџбенички комплет) 

хрватски 

језик 

1 р. ОШ Сања Маричић 

4. 05.09.2018. 

128-61-488/2018-01 

Ликовна уметност 

превод  

хрватски 

језик 

1 р. ОШ Кристинка 

Селаковић, 

Катарина 

Трифуновић 

5. 05.09.2018. 

128-61-487/2018-01 

Ликовна уметност 

превод 

хрватски 

језик 

5 р. ОШ Мишко Павловић 

 

 

6. 05. 09. 2018. 

128-61-489/2018-01 

Биологија - превод хрватски 

језик 

5 р. ОШ Дејан Бошковић 

7. 05.09.2018. 

128-61-492/218-01 

Историја – превод  хрватски 

језик 

5 р. ОШ Весна Лучић 

8. 05.09.2018. 

128-61-490/2018-01 

Географија - превод хрватски 

језик 

5 р. ОШ Биљана Колачек, 

Александра 

Јовичић 

9. 05.09.2018. 

128-610486/2018-01 

Техника и 

технологија  

-превод 

хрватски 

језик 

5 р. ОШ Светлана Вученић 

10. 05.09.2018. 

128-61-493/2018-01 

Свет око нас -превод хрватски 

језик 

1 р. ОШ Сања Благданић, 

Зорица Ковачевић, 

Славица Јовић 

11. 05.09.2018. 

128-61-485/2018-01 

Информатика - 

превод 

хрватски 

језик 

5 р. ОШ Марина Петровић, 

Јелена Пријовић, 

Зорица Прокопић 



  

517 

 

 

У процедури одобравања је седам уџбеника. 

1. ЦД – звучна читанка за Словачки језик и књижевост, за 4 р 

ОШ на словачком језику (Завод за уџбенике) 

Милина Флорианова и 

Сетлана Золњан 

2. Граматика словачког језика са ел.нац.културе, за 7 и 8 р. ОШ 

на словачком језику (Завод за уџбенике) 

Ана Макишова, Мариена 

Корош 

3. Математика (уџбенички комплет) за 5 р. ОШ на хрватском 

језику (Герундијум) 

Синиша Јешић, Јасна 

Благојевић, Александра 

Росић 

4. Математика (уџбенички комплет) за 5 р. ОШ на мађарском 

језику (Герундијум) 

Синиша Јешић, Јасна 

Благојевић, Александра 

Росић 

5.  Мађарски језик са ел. нац. културе за 7 р. ОШ  

(Завод за уџбенике) 

Јоланка Ковач 

6. Ликовна култура за 5 – 8 р. ОШ на словачком језику 

(Завод за уџбенике) 

Михал Ђуровка, Даниела 

Триашка 

 

 

Национални савет буњевачке националне мањине и даље чека на потписивање тројног 

меморандума, како би смањио трошкове око израде уџбеника.  

 

На основу Меморандума о сарадњи у области издавања уџбеника на мађарском језику и 

писму са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, ЈП „Заводом за 

уџбенике” и Националног савета мађарске националне мањине један уџбеник је 

припремљен за издавање и за њихову употребу је Национални савет дао сагласност на 

основу својих законских овлашћења. Стање у погледу уџбеника за средње школе је 

непромењено. 

 

Национални савет мађарске националне мањине је са великим жаљењем констатовао да 

упозорења из претходног периода (на недостатак уџбеника који ће настати почетком 

примене нових наставних планова за прве разреде сваког циклуса образовања) нису 

уродила плодом, те да је школска година започела без уџбеника из свих предмета по 

новим програмима на мађарском језику. 

  

Национални савет русинске националне мањине наводи да је изменом Закона о 

уџбеницима предвиђено формирање Центра за нискотиражне уџбенике. Центар је 

формиран 12.07.2018. године, али је за његово функционисање потребно да надлежни 

министар донесе подзаконска акта. Национални савет нема информацију да ли су већ 

донета. Школска година је почела са измењеним наставним плановима за први и пети 

разред основне школе, а ученици који похађају наставу на русинском језику у овим 

разредима још увек немају уџбенике на свом језику који су у складу са новим 
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наставним плановима. Меморандум о сарадњи у области издавања уџбеника на 

русинском језику за ову школску годину још увек није потписан, и немају информацију 

из Министарства просвете зашто се толико чека, где је проблем и зашто поново 

ученици који похађају наставу на матерњем језику немају основне услове за 

школовање, односно одговарајуће уџбенике.  

 

Национални савет словачке националне мањине наводи да су Министарству просвете 

достављени спискови потреба уџбеника за 1. и 5. разред основне школе, али  

новоосновани Центар за издавање уџбеника не функционише. 

 

Национални савет словеначке националне мањине ради на припреми за израду 

уџбеника од 3 – 6 разреде основне школе, док се не добије званично одобрење за 

уџбенике који су израђени. 

  

 

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); 
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 Филозофски факултет, Свеучилиште у Осијеку, Хрватска (Билатерлана сарадња); 

 Филозофски факултет, Свеучилиште у Ријеци, Хрватска (Билатерална сарадња); 

 Универзитет Панонија у Веспрему, Мађарска (Билатерална сарадња); 

 Учитељски факултет, Свеучилиште у Ријеци, Хрватска (Билатерална сарадња); 

 Мађарски универзитет Сапиентиа у Трансилванији; 

 Факултет техничких и друшвених наука Тиргу-Муреш, Румунија (Билатерална сарадња); 

 Мађарски институт II Ференц Ракоци у Украјини, Департман за филологију, Берехове, Украјина 

(Билатерална сарадња). 

Активност мапирања потреба са циљем јачања капацитета за учење стручне терминологије за студенте припаднике 

националних мањина на језику националне мањине наставља се с почетком нове школске године. 

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 
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Румунија 1 9   6 

Мађарска   5 1 7 

Хрватска 5 6 10 18 

Чешка 4 4   3 

Македонија 4   2   

 

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 
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Акроним пројекта Назив пројекта 

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) 

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: 

 

http://projects.tempus.ac.rs/
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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 ✓ ✓               

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. 

2017/2 

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду реализује акредитован студијски програм ОАС Српска 

филологија у контакту са словачком/мађарском филологијом, који за циљ има образовање наставника који ће 

предавати српски језика као нематерњи. 

Упис студената из претходних година указује на пад интересовања за упис на овај студијски програм. Тренутно 

стање је такво да дипломирани студенти ове студијске групе тешко долазе до посла, што због рационализације 

запослених у јавном сектору, али и због негативне стопе наталитета у Републици Србији. 
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Филозофски факултет реализује акредитоване студијске програме ОАС и МАС студија на мађарском, словачком, 

румунском и русинском језику. Такође, у оквиру осталих акредитованих студијских програма студенти могу да, у 

оквиру предмета матерњи језик, стекну додатне језичке капацитет и уче одговарајућу стручну терминологију. 

Факултет располаже одгаварујућим стручним кадром који може да организује додатне курсеве за учење стручне 

терминологије на језику националне мањине (мађарском, словачком, румунском и русинском) у циљу приступа 

тржишту рада и професионалног развоја. Наведене активности могу да се реализују у оквиру факултетских центара. 

У сарадњи са Студентским домом Европа и Националним саветом мађарске националне мањине, продекан за 

наставу Пољопривредног факултета Нови Сад, у оквиру две пољопривредне радионице као и консултација, упутио је 

студенте факултета мађарске националности који студирају на српском језику у стручну терминологију на 

мађарском језику. У оквиру радионице студенти су писали стручни рад из ужих научних области на којем студирају 

и излагали у виду презентација. Број студената учесника радионице: осам са Пољопривредног факултета, два са 

Природно-математичког факултета и један са факултета Физичке културе. 

На Учитељском факултету у Суботици се сви наставни програми остварују на мађарском наставном језику. У оквиру 

наставних предмета студенти упознају и одговарајућу стручну терминологију. Језички капацитет се континуирано 

јача, јер студенти уче на свом матерњем језику (језику националне мањине). 

Учитељски факултет на мађарском наставном језику такође остварује добру сарадњу са учитељским факултетима 

универзитета у Будимпешти, Сегедину, Дебрецену и Печују. Исто тако Факултет организује размену студената – 

студенти проводе по један семестар у матичној земљи, а положени испити се на матичном факултету признају. 

На Академији уметности Универзитета у Новом Саду реализују се два студијска програма на мађарском наставном 

језику:  

1. студијски програм основних академских студија Глума на мађарском језику и 

2. студијски програм мастер академских студија Глума на мађарском језику. 

Академија уметности располаже одговарајућим стручним кадром компетентним за организацију додатних курсева за 

учење стручне терминологије на језику националне мањине (мађарском). Академија такође остварује сарадњу са 

уметничким академијама универзитета у Будимпешти, Сегедину и Печују, на основу закључених споразума и 

протокола о сарадњи. 

Према Министарству просвете, науке и технолошког развоја, спровођење пројеката мобилности студената одвија се 

у складу са планираном динамиком и у том смислу нема измена у односу на претходни период извештавања. Након 

почетка школске 2017/18. године Министарство ће доставити информације и податке о новим пројектима и 

одобреним мобилностима у оквиру програма Еразмус+. 

Ажурирани преглед долазних мобилности у оквиру ЦЕЕПУС програма за 2016/2017. годину: 

Држава 
Број реализованих и планираних 

мобилности студената 2016/2017. 

Број реалиозованих и планираних 

мобилности гостујућих наставника или 

сарадника 2016/2017. 

АЛБАНИЈА 0 0 

БОСНА И 

ХЕРЦЕГОВИНА 
14 22 

БУГАРСКА 1 7 

СЛОВАЧКА 3 11 

РУМУНИЈА 3 10 

МАЂАРСКА 2 16 

ХРВАТСКА 14 28 
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ЧЕШКА 3 3 

МАКЕДОНИЈА 4 0 

УКУПНО 44 97 

 
2017/3 

Пројекти у којима учествују високошколске установе из Албаније, Босне и Херцеговине, Бугарске, Словачке, 

Румуније, Мађарске, Хрватске. Чешке Републике и/или Македоније 

 

Реализација пројеката изградње капацитета у високом образовању (CBHE) у овој школској години тече несметано и 

у складу са тим нема промена за овај циклус извештавања. У конкурсном року за 2017. годину за финансирање је 

изабрано 8 нових пројеката изградње капацитета у високом образовању у којима учествују високошколске установе 

из Републике Србије који ће, уколико потпишу уговоре о додели наменских бесповратних средстава, започети са 

имплементацијом у октобру месецу 2017 године. Од одобрених 8 пројеката, у 6 учествују високошколске установе 

из барем једне од следећих земаља: Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Словачка, Румунија, Мађарска, 

Хрватска, Чешка Република и Македонија. Акроними и пуни називи ових пројеката по којима могу бити 

претраживани у бази пројеката Фондације Темпус:  

 

Акроним пројекта Назив пројекта 

LANDS 
Next Destination Balkans: Agritourism Landscapes Development 

Нова дестинација Балкан: Развој пејзажа агротуризма 

ELEMEND 
Electrical Energy Markets and Engineering Education 

Тржишта електричне енергије и инжењерско образовање 

BENEFIT 

Boosting the Telecommunications Engineer Profile to Meet Modern Society and Industry 

Needs 

Подстицање развоја профила инжењера телекомуникација у сусрет модерном друштву и 

индустријским потребама 

ISSES 
Information Security Services Education in Serbia  

Образовање у области услуга информатичке безбедности у Србији 

ART-REM 

Curricula Development in the Fields of Reproductive Biology/Assisted Reproductive 

Technologies and Regenerative Medicine in Serbia 

Развој курикулума у областима репродуктивне биологије/асистираних репордуктивних 

технологија и регенеративне медицине у Србији 

HEPMP 

Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries 

Ојачавање капацитета високог образовања у области медицине бола у државама 

Западног Балкана 

  

Интернет адреса базе података о пројектима Фондације Темпус је: http://projects.tempus.ac.rs/  

 

У оквиру старог Темпус програма, постоји још један активни вишегодишњи пројекат у којем поред ВШУ из Србије 

учествују и ВШУ из барем једне од горе наведених земаља:  

EdLead - Master in Educational Leadership, (Мастер за лидерство у образовању) 

 

Табеларни приказ пројеката изградње капацитета у високом образовању (CBHE) у којима учествују високошколске 

установе из Албаније, Босне и Херцеговине, Бугарске, Словачке, Румуније, Мађарске, Хрватске, Чешке Републике и 

Македоније појединачно по земљама: 

 

Редни 

број 
Пројекат АLB BIH BGR SVK ROU HUN HRV CZE MKD 

1 LANDS  ✓  ✓ ✓     

2 ELEMEND  ✓        

3 BENEFIT  ✓     ✓   

4 ISSES      ✓ ✓   

http://projects.tempus.ac.rs/
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Редни 

број 
Пројекат АLB BIH BGR SVK ROU HUN HRV CZE MKD 

5 ART-REM   ✓       

6 HEPMP  ✓     ✓   

 

Подаци о извршеним мобилностима у оквиру КА1 пројеката међународне кредитне мобилности са програмским 

земљама Еразмус+ програма нису још увек доступни за претходни квартал текуће године. 

 

Ажурирани преглед долазних мобилности у оквиру ЦЕЕПУС програма за 2016/2017. годину: 

 

ДРЖАВА 

БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ И 

ПЛАНИРАНИХ МОБИЛНОСТИ 

СТУДЕНАТА 2016/2017 

БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ И ПЛАНИРАНИХ 

МОБИЛНОСТИ ГОСТУЈУЋИХ НАСТАВНИКА 

ИЛИ САРАДНИКА 2016/2017 

АЛБАНИЈА 0 0 

БОСНА И 

ХЕРЦЕГОВИНА 
14 21 

БУГАРСКА 1 6 

СЛОВАЧКА 3 11 

РУМУНИЈА 3 10 

МАЂАРСКА 2 21 

ХРВАТСКА 14 28 

ЧЕШКА 3 2 

МАКЕДОНИЈА 4 0 

 

 

Универзитет уметности и његови факултети наводе да, с обзиром на то да не изводе студијске програме на језицима 

националних мањина, немају ни студенте припаднике националних мањина.  

 

Универзитет одбране остварује делатност високог образовања у складу са Стратегијом развоја образовања у РС, а 

према прописима којима се регулише служба у Војсци Србије (Закон о ВС) и Закон о одбрани, ка о и још увек 

важећем Закону о војним школама и научноистраживачким установама. 

На Пољопривредном факултету у Новом Саду омогућене су консултације на мађарском језику о стручној 

терминологији у пољопривреди код продекана за наставу, проф др Ференц Баги.  

 

Универзитeт у Новом Саду - Економски факултет у Суботици наводи да је одржавање курса српског језика за 

заинтересоване студенте на одељењу у Бујановцу, планиран за први и други семестар 2017/18. школске године.   
 

2017/4 

 

Пројекти у којима учествују високошколске установе из Албаније, Босне и Херцеговине, Бугарске, Словачке, 

Румуније, Мађарске, Хрватске, Чешке Републике и/или Македоније 

 

Реализација пројеката изградње капацитета у високом образовању (CBHE) у овој школској години тече 

несметано и у складу са тим нема промена за овај циклус извештавања. 

 

 У оквиру старог Темпус програма више нема активних пројеката како је последњи активан пројекат 

EdLead - Master in Educational Leadership, (Мастер за лидерство у образовању) закључен 30. новембра 2017. године 

 

Подаци о извршеним мобилностима у оквиру пројеката са програмским земљама Еразмус+ програма нису 

расположиви за четврти квартал. 
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Ажурирани преглед долазних мобилности у оквиру ЦЕЕПУС програма за 2016/2017. годину: 

 

 

ДРЖАВА 

Бр. реализованих и 

планираних мобилности 

студената  

Бр. реализованим и 

планираних мобилности 

гостујућих 

наставника/сарадника  

АЛБАНИЈА 0 0 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 14 23 

БУГАРСКА 1 8 

СЛОВАЧКА 3 11 

РУМУНИЈА 3 10 

МАЂАРСКА 2 21 

ХРВАТСКА 14 28 

ЧЕШКА 3 2 

МАКЕДОНИЈА 4 0 

 

 

 На Пољопривредном факултету у Новом Саду омогућене су консултације на мађарском језику о стручној 

терминологији у пољопривреди код продекана за наставу, проф др Ференц Баги.  Континуирано се спроводе 

консултације са 7 студената мађарске националности. 

  

2018/1 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да реализација пројеката изградње капацитета у 

високом образовању (CBHE) у овој школској години тече несметано и у складу са тим нема промена за овај циклус 

извештавања. 

 

Укупни подаци о одобреним мобилностима у оквиру пројеката међународне кредитне мобилности са програмским 

земљама Еразмус+ програма у периоду 2015-2017 према последњим подацима из децембра 2017. године: 

 

Држава 

Број одобрених пројеката са 

институцијама из Србије у 

оквиру Еразмус+ КА1 пројеката 

мобилности 

Укупан број реализованих мобилности 

гостујућих/одлазећих наставника или 

сарадника и студената 

Бугарска 25 167 

Словачка 20 122 

Румунија 46 321 

Мађарска 21 151 

Хрватска 19 60 

Чешка 12 50 

Македонија 0 0 

 

* Коначан број мобилности ће се знати након што сви пројекти буду завршени.  

 

Ажурирани преглед долазних мобилности у оквиру ЦЕЕПУС програма за период од 01. јануара до 31. марта 2018. 

године. 
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ДРЖАВА 

Број реализованих и планираних 

мобилности студената за период од 

01.01.- 31. 03.2018. године 

Број реализованих и планираних 

мобилности гостујућих наставника 

или сарадника од 01.01.- 31. 03.2018.  

Албанија 0 0 

Босна и Херцеговина 3 5 

Бугарска 0 0 

Словачка 1 0 

Румунија 0 0 

Мађарска 2 0 

Хрватска 6 0 

Чешка 3 0 

Македонија 3 0 

 

Универзитет уметности и његови факултети наводе да с обзиром да не изводе студијске програме на језицима 

националних мањина, нема ни студенте припаднике националних мањина. 

 

На Пољопривредном факултету у Новом Саду омогућене су консултације на мађарском језику о стручној 

терминологији у пољопривреди код продекана за наставу, проф др Ференц Баги. Континуирано се спроводе 

консултације са 7 студената мађарске националности.  

 

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду реализује акредитоване студијске програме ОАС и МАС студија 

на мађарском, словачком, румунском и русинском језику. Такође, у оквиру осталих акредитованих студијских 

програма студенти могу да у оквиру предмета матерњи језик да стекну додатне језичке капацитет и уче одговарајућу 

стручну терминологију.  

Факултет располаже одгаварујућим стручним кадром који може да организује додатне курсеве за учење стручне 

терминологије на језику национлане мањине (мађарском, словачком, румунском и русинском) у циљу приступа 

тржишту рада и професионалног развоја. Наведене активности могу да се реализују у оквиру факултетскигх центара 

и спремни смо на сваки вид сарадње са надлежним институцијама ради реализације наведене активности. 

 

На Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици се сви наставни програми остварују на 

мађарском наставном језику. У оквиру наставних предмета студенти упознају и одговарајућу стручну 

терминологију. Језички капацитет се континуирано јача, јер студенти уче на свом матерњем језику (језику 

националне мањине). Учитељски факултет на мађарском наставном језику остварује сарадњу са учитељским 

факултетима универзитета у Будимпешти, Сегедину, Дебрецену и Печују.  

Размена студената – студенти проводе по један семестар у матичној земљи. Положени испити се на матичном 

факултету признају.  

 

На  Академији уметности Универзитета у Новом Саду се реализују два студијска програма на мађарском наставном 

језику:  

 - Студијски програм основних академских студија Глума на мађарском језику и 

 - Студијски програм мастер академских студија Глума на мађарском језику. 

 

У оквиру наставних предмета студенти упознају и одговарајућу стручну терминологију. Језички капацитет се 

континуирано јача, јер студенти уче на свом матерњем језику (језику националне мањине - мађарском). 

У оквиру осталих акредитованих студијских програма, студенти могу у оквиру предмета матерњи језик, да уче 

одговарајућу стручно-уметничку терминологију.  

Академија уметности располаже одговарајућим стручним кадром компетентним за организацију додатних курсева за 

учење стручне терминологије на језику националне мањине (мађарском). 

Академија уметности Универзитета у Новом Саду остварује сарадњу са уметничким академијама Универзитета у 

Будимпешти, Сегедину и Печују, на основу закључених споразума и протокола о сарадњи. 
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2018/2 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да реализација пројеката изградње капацитета у 

високом образовању (CBHE) у овој школској години тече несметано и у складу са тим нема промена за овај циклус 

извештавања. Подаци о извршеним мобилностима у оквиру пројеката са програмским земљама Еразмус+ програма 

нису расположиви за претходни квартал текуће године. 

Ажурирани преглед долазних мобилности у оквиру ЦЕЕПУС програма за период од 01. априла до 30. јуна 2018. 

године. 

 

 

ДРЖАВА 

Број реализованих и планираних 

мобилности студената за период 

од 01.04.- 30.06.2018. године 

Број реализованих и планираних 

мобилности гостујућих наставника 

или сарадника од 01.04.-30.06.2018. 

Албанија 0 0 

Босна и Херцеговина 2 17 

Бугарска 0 6 

Словачка 1 12 

Румунија 2 11 

Мађарска 0 22 

Хрватска 8 28 

Чешка 3 5 

Македонија 3 3 

УКУПНО  19 104 

 

2018/3 

 

Пројекти у којима учествују високошколске установе из Албаније, Босне и 

Херцеговине, Бугарске, Словачке, Румуније, Мађарске, Хрватске. Чешке 

Републике и/или Македоније 

 

Реализација пројеката изградње капацитета у високом образовању (CBHE) у овој 

школској години тече несметано и у складу са тим нема промена за овај циклус 

извештавања. У конкурсном року за 2018. годину, за финансирање је изабрано 12 нових 

пројеката изградње капацитета у високом образовању у којима учествују 

високошколске установе из Републике Србије који ће, уколико потпишу уговоре о 

додели наменских бесповратних средстава, започети са имплементацијом у 

новембру/јануару месецу 2018/19. године. Од одобрених 12 пројеката, у 8 учествују 

високошколске установе из барем једне од следећих земаља: Албанија, Босна и 

Херцеговина, Бугарска, Словачка, Румунија, Мађарска, Хрватска, Чешка Република и 

Македонија. Акроними и пуни називи ових пројеката по којима могу бити 

претраживани у бази пројеката Фондације Темпус:  

 

Акроним 

пројекта 
Назив пројекта 

SWARM 

Strengthening of master curricula in water resources management for the Western 

Balkans HEIs and stakeholders 

Оснаживање мастер курикулума у области управљања водним ресурсима за 

високошколске институције и важне актере са Западног Балкана 
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Акроним 

пројекта 
Назив пројекта 

e-VIVA 

Enhancing and Validating servIce related competences in Versatile learning 

environments in Western BAlkan Universities 

Унапређење и валидација компетенција за пружања услуга у прилагодљивим 

окружењима за учење на универзитетима Западног Балкана 

SETOF 

Soil Erosion and Torrential Flood  Prevention: Curriculum Development at the 

Universities of Western Balkan Countries 

Ерозија земљишта и превенција бујичних поплава:  Развој курикулума на 

универзитетима у земљама Западног Балкана 

TeComp 

Strengthening Teaching Competences in Higher Education in Natural and 

Mathematical Sciences 

Оснаживање наставних компетенција у области природних и математичких 

наука у високом образовању 

HarISA 

Harmonization and Innovation in PhD Study Programs for Plant Health in 

Sustainable Agriculture 

Хармонизација и увођење иновација у докторске студијске програме у области 

здравља биља у пољу одрживе пољопривреде 

TRAFSAF 

Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum 

Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies 

Унапређивање безбедности саобраћаја у земљама Западног Балкана кроз 

увођење иновација у курикулум и развој основних и мастер студија 

DEMUSIS 

Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of academic 

musicians in Serbia for culturally more engaged society  

Унапређивање дигиталних компетенција и предузетничких вештина 

академских музичара у Србији ради креирања културно ангажованог друштва  

KEY 
Keep Educating Yourself 

Наставите да се едукујете 

  

Интернет адреса базе података о пројектима Фондације Темпус је: 

http://projects.tempus.ac.rs/  

 

Табеларни приказ пројеката изградње капацитета у високом образовању (CBHE) у 

којима учествују високошколске установе из Албаније, Босне и Херцеговине, Бугарске, 

Словачке, Румуније, Мађарске, Хрватске, Чешке Републике и Македоније појединачно 

по земљама: 

 

Редни 

број 
Пројекат АLB BIH BGR SVK ROU HUN HRV CZE MKD 

1 SWARM  ✓ ✓    ✓   

2 e-VIVA ✓        ✓ 

3 SETOF   ✓      ✓ 

4 TeComp ✓   ✓    ✓  

5 HarISA ✓ ✓ ✓    ✓   

6 TRAFSAF  ✓    ✓    

7 DEMUSIS   ✓       

8 KEY     ✓ ✓    

http://projects.tempus.ac.rs/
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Подаци о извршеним мобилностима у оквиру КА1 пројеката међународне кредитне 

мобилности са програмским земљама Еразмус+ програма нису још увек доступни за 

претходни квартал текуће године. 

 

У оквиру припремних мера за пуноправно учешће Србије у програму Еразмус+, 

конкурсни рок 2018, за финансирање су изабрана и 2 нова пројекта стратешких 

партнерстава у области високог образовања у којима учествују високошколске 

установе из Републике Србије који ће, уколико потпишу уговоре о додели наменских 

бесповратних средстава, започети са имплементацијом у октобру/новембру месецу 

2018. године. У једном пројекту учествују високошколске установе из Хрватске и 

Македоније. Акроним и пуни назив овог пројеката, по којим може бити претраживан у 

бази пројеката Фондације Темпус, су:  

 

 

Акроним 

пројекта 
Назив пројекта 

ITASDI 

Innovative Teaching Approaches in development of Software Designed 

Instrumentation and its application in real-time systems 

Иновативни наставни приступи у развоју софтверски дизајнираних 

инструмената и њихова примена у системима у реалном времену 

 

Ажурирани преглед долазних мобилности у оквиру ЦЕЕПУС програма за период од 

01. јула до 30. септембра 2018. године. 

 

ДРЖАВА 

Број реализованих и 

планираних мобилности 

студената за период од 01.07.-

 30.09.2018. године 

Број реализованих и 

планираних мобилности 

гостујућих наставника или 

сарадника од 01.07.-30.09.2018. 

Албанија 0 0 

Босна и Херцеговина 0 1 

Бугарска 0 0 

Словачка 1 0 

Румунија 0 0 

Мађарска 0 2 

Хрватска 3 0 

Чешка 2 0 

Македонија 3 0 

УКУПНО 9 3 
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На Пољопривредном факултету у Новом Саду се под руководством проф. др Ференц 

Баги, 2 студента припремају за наступ на 17. Војвођанској мађарској научној 

конференцији студената на мађарском језику. 

 

 

АКТИВНОСТ: 6.13. Оптимизација мреже школа и одељења у којима се реализује 

настава на језицима националних мањина у складу са Стратегијом развоја 

образовања до 2020. и пратећим акционим планом и специфичностима сваке 

локалне средине на начин да се: 

-утврде критеријуми за мрежу предшколских установа, основних и средњих 

школа, који обезбеђују припадницима националних мањина да остваре право на 

образовањем на матерњем језику; 

-одреде посебни критеријуми за отварање одељења на језицима националних 

мањина у складу са принципом обезбеђивања афирмативних мера. 

РОК: IV квартал 2018. године 

СТАТУС: Активност се успешно реализује.  

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ:  

 Министарство надлежно за просвету 

 Покрајински секретаријат за образовање 

 Јединице локалне самоуправе 

 Савети за међунационалне односе 

ИЗВЕШТАЈ:  

2016/1-2  

На основу члана 29. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 72/09)  

и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07 и 65/08), Влада 

доноси Уредбу о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа 

(Сл. гласник РС бр. 80/10), Основни текст на снази од 10/11/2010, у примени од 10/11/2010.  

Члан 2,  Критеријуми за доношење акта о мрежи предшколских установа  

Став 14) културни (уважавање специфичности локалне традиције, национално мешовитих подручја и подручја 

насељених националним мањинама и нивоа развијености установа културе); 

Члан 3, Критеријуми за доношење акта о мрежи основних школа 

Став 13) културни (уважавање специфичности локалне традиције, национално мешовитих подручја и подручја 

насељених националним мањинама и нивоа развијености установа културе). 

Сваке године МПНТР доноси Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и 

средњим школама.  И ове године (јула 2016) МПНТР је донело Стручно упутство за шк. 2016/17. годину.     

Секретаријат, у складу са Законом, даје сагласност на одлуку скупштине јединице локалне самоуправе о мрежи 

основних школа, узимајући у обзир специфичности сваке локалне средине, посебно када је у питању обезбеђивање 

услова за остваривање права на образовање на матерњем језику, а на основу критеријума које је усвојила Влада РС. 

Представници Секретаријата чланови су Радне групе за утврђивање критеријума за израду мреже средњих школа. 

Осим тога, наши представници су и чланови радних група за израду Правилника о начину финасирања установа 

основног и средњег образовања, где се посебно залажемо за утврђивање  посебних критеријума за отварање одељења 
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на језицима националних мањина у складу са принципом обезбеђивања афирмативних мера. 

Секретаријат је размотрио и Министарству просвете упутио предлоге за измену и допуну постојећих Правилника о 

финансирању и Стручног упутства о формирању одељења.    

2017/2  

 

МПНТР је усагласило текст новог Стручног упутства о формирању одељења и начину финансирања у основним и 

средњим школама за школску 2017/18. годину. У новом Стручном упутству унапређен је статус изборног предмета 

Матерњи језик/говор са елементима националне културе у основим школама. Са циљем да се унапреди приступ овом 

изборном предмету, ово и Стручно упутство за претходну школску годину, омогућава груписање заинтересованх за 

изучавање овог изборног предмета из више школа у комбиноване групе.     

 

Основне и средње школе на територији АП Војводине, у којима се реализује настава на мањинским језицима, а 

немају довољан број ученика (15 ученика) упућују захтеве Секретаријату за давање сагласности за формирање 

одељења првих разреда за мање од 15 ученика у складу са мишљењем одговарајућег националног савета националне 

мањине. 

 

2017/3 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је усагласило текст новог Стручног упутства о формирању 

одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2017/18. годину. У новом Стручном 

упутству унапређен је статус изборног предмета Матерњи језик/говор са елементима националне културе у основим 

школама. Са циљем да се унапреди приступ овом изборном предмету, ово и Стручно упутство за претходну школску 

годину, омогућава груписање заинтересованх за изучавање овог изборног предмета из више школа у комбиноване 

групе.      

 

За упис ученика у средњу школу у за школску 2017/18. годину планирано 4.236 места за ученике који се образују на 

језицима националних мањина. Уписан је 3.541 ученик. Планом уписа за ученике који се образују на језицима 

националних мањина, предвиђен је већи број места од реалиних потреба. Тако на пример, за ученике који се образују 

на мађарском језику, планирано је 2.016 места у средњим школама, а уписано је 1.554 ученика.  

 

 

По језику на ком се настава изводи 

Језик наставе 
Број редовних 

ученика 

Број ванредних 

ученика 

Албански језик 750 34 

Босански језик 980 39 

Бугарски језик  60 0 

Мађарски језик  2010 95 

Румунски језик  60 0 

Русински језик  30 0 

Словачки језик  150 0 

Српско-мађарски  78 41 

Хрватски језик  60 0 

 

У складу са одредбама у Стручном упутству о формирању одељења и начину финансирања у средњим школама, а на 

основу резултата после трећег уписног круга, увида у базу података о упису, усаглашавања са руководиоцима 

школских управа и њиховог увида у стање у школама, министар просвете, науке и технолошког развоја је донео 

одлуке да се у односу на објављени Конкурс за упис ученика у први разред средње школе за школску 2017/18. 

годину, на територији наведених школских управа изврше одговарајуће измене.  

 

Одлука за формирање одељења са мањим бројем ученика је донета на основу позитивног мишљења школских 

управа о образложеним захтевима школе. 
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ШУ ЗРЕЊАНИН 

Бр. Школа и место Образовни профил Одлука 

1.  Економско-трговинска школа „Доситеј 

Обрадовић“, Алибунар 

Економски техничар-румунски 

10/30  

Одобрава се одељење. 

2.  Гимназија „П. Браца“, Вршац Општи тип-румунски 13/30 Одобрава се одељење. 

3.  ЕТШ „Јован Трајковић“, Зрењанин Трговац (мађарски језик 5/30 

 

Одобрава се одељење. 

4.  ХПШ, Чока Хемијски лаборант - мађарски језик 

0/30 

Укида се одељење  

5.  ХПШ, Чока Месар 8/15 

Пекар 8/15 

(мађарски језик) 

Одобрава се 

комбиновано одељење. 

6.  ЕТШ, Сента Комерцијалиста                (мађарски 

језик)  

13/30 

Одобрава се одељење. 

 

 

ШУ СОМБОР 

Бр. Школа и место Образовни профил Одлука 

1.  Хемијско-технолошка школа, 

Суботица  

 

Техничар за индустријску 

фармацеутску технологију  (мађарски 

језик), 7/30 

Одобрава се одељење. 

 

2.  Пољопривредна школа, Бачка Топола 

 

Прехрамбени техничар 

(мађарски језик) 

12/30 

Одобрава се одељење. 

 

3.  Средња техничка школа “Шинковић 

Јожеф”, Бачка Топола 

 

 

Декоратер зидних површина, 4/15 

Керамичар – терацер – пећар, 8/15           

(мађарски језик)  

Укида се Декоратер зидних 

површина, ученици се 

распоређују у одељење  

Керамичар – терацер – 

пећар које се одобрава. 

4.  Средња техничка школа “Шинковић 

Јожеф”, Бачка Топола 

Машински техничар моторних возила 

13/30 

 (мађарски језик) 

Одобрава се одељење. 

 

5.  Гимназија “Вељко Петровић”, Сомбор 

 

Гимназија – општи тип    10/30  

(мађарски језик) 

Одобрава се одељење. 

 

6.  Средња економска школа, Сомбор 

 

Кувар  9/30  (мађарски језик) Одобрава се одељење. 

 

 

 

ШУ НОВИ САД 

Бр. Школа и место Образовни профил Одлука 

1.  

 

Гимназија „Јан Колара“, Бачки 

Петровац 

Друштвено-језички (словачки) 3/30 Укида се одељење. Ученици 

су распоређени у општи тип 

у истој школи  
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2.  

 

 

Пољопривредна школа са домом 

ученика Футог, Нови Сад 

Пољопривредни техничар  2/30 

(мађарски) 

 

Укида се одељење. ученици 

распоређени у истом 

профилу на српском језику 

39/60 или у Новом Саду на 

упражњена места других 

профила на мађаском језику 

Општи тип гимназија 18/30, 

Електротехничар рачунара 

20/30 

3. 3 

 

Школа за дизајн „Богдан Шупут“ Техничар дизајна графике  7/20 

(мађарски) 

Одобрава се одељење 

 

 

ШУ ЛЕСКОВАЦ 

Бр. Школа и место Образовни профил Одлука 

1. Техничка школа „Никола Тесла“, 

Медвеђа  

 

Економски техничар 4/30 

(албански језик) 

Одобрава се одељење.  

2.  Гимназија Босилеград 

 

Гимназија - општи тип  

9/30(бугарски језик) 

Одобрава се одељење.  

 

У овом извештајном периоду Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – 

националне заједнице је добио 91 захтев за давање сагласности за формирање одељења првих разреда за мање од 15 

ученика.  

 

наставни 

језик 

основна школа средња школа свега 

поднето одобрено поднето одобрено поднето  одобрено 

мађарски 58 56 11 10 69 66 

словачки 6 6 0 0 6 6 

румунски 8 8 1 1 9 9 

русински 2 2 0 0 2 2 

хрватски 5 5 0 0 5 5 

свега 79 77 12 11 91 88 

 

 

Општина Ада наводи да у образовним институцијама подједнако имају директоре и директорице српске и мађарске 

националности. Рад, комуникација, оглашавање у школама је увек двојезично. 

 

Општина Бачки Петровац наводи да се ученици образују у складу са Законом и школским програмима, а настава је 

на словачком језику у свим школама општине Бачки Петровац, осим у Маглићу, где се изводи на српском језику.  

 

На територији општине Бечеј у предшколским установама, основним и средњим школама образовање ученика се 

врши на српском и мађарском језику. 

 

Општина Бела Црква истиче да се настава на језику румунске националне мањине реализује у основној школи 

„Михаил Садовеану“, Гребенац. Настава на језику мађарске националне мањине реализује се у основној школи 

„Ђорђе Малетић“, Јасеново – издвојено одељење у Добричеву. СО Бела Црква дала је сагласност на број васпитно-

образовних група у предшколској установи „Анђелка Ђурић“, Бела Црква.  

 

На територији општине Чока у предшколским установама, основним и средњим школама образовање ученика се 

врши на српском и мађарском језику.  

 

Општина Ковин наводи да се у насељеном месту Скореновац, с обзиром нс то да се ради о подручију где је 

традиционално настањена претежно мађарска национална мањина, настава врши на мађарском језику.  
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У општини Кула деца имају могућност да похађају предшколску установу и стичу основно образовање на мађарском 

и русинском језику. У Кули у ОШ „Петефи Бригаде“ настава се одвија двојезично на мађарском и на српском језику, 

такође и предшколско образовање. У Руском Крстуру у предшколској установи и основној школи и гимназији 

„Петро Кузмјак“ настава се одвија на русинском и српском језику.  

 

На териоторији општине Мали Иђош настава на мађарском језику изводи се у две основне школе, у ОШ „Ади 

Ендре“ у Малом Иђошу и у ОШ „Никола Ђурковић“ у Фекетићу. Ове школе су означене као школе од посебног 

значаја за национални савет мађарске националне мањине. Број мађарских одељења је укупно 27 у две школе.   

 

Општина Пландиште наводи да је у Јерменовцима, претежно мађарском насељу (74% Мађара), настава од првог до 

осмог разреда организована на мађарском језику, а од првог до четвртог разреда на српском језику. У Барицама (89% 

Румуна) настава од првог до осмог разреда је организована на румунском језику. 

 

У насељеним местима општине Сечањ са већим бројем деце припадника националних мањина, постоји предшколска 

група и први циклус основног образовања на језицима тих националних мањина. У једној месној заједници у 

општини, потписан је уговор о донацији са Владом Републике Мађарске, а путем националног савета Мађара из 

Суботице за адаптацију зграде у којој се одвија образовање за предшколски узраст на језицима националних мањина. 

 

Општина Шид наводи да се наставља организовање наставе на хрватском и словачком језику у 3 подручне школе. 

 

Град Сомбор наводи да се у школама настава за ученике на мађарском језику остварује на мађарском матерњем 

језику у свим предметима, осим музичког, где радник не зна мађарски језик. Информације које се прослеђују свој 

деци (књига обавештења), преводе се на мађарски језик, а наставници су стручни за предмете које предају на 

мађарском матерњем језику. Тренутно постоји 31 одељење у школи. Школе немају потписан споразум о сарадњи са 

школама у окружењу (мада за Дечју недељу долази делегација од 14 деце и 2 наставника из школе у Дунаивароши, 

Мађарска), сарадња се остварује из области културе и спорта. Школа за основно и средње образовање са домом "Вук 

Караџић" из Сомбора реализује наставу на мађарском наставном језику у једном комбинованом одељењу. Споразум 

о сарадњи је потписан са школом за образовање ученика са сметњама у развоју из Баје - Република Мађарска. Од 

септембра је отворено одељење на хрватском језику, које похађа осам ђака.  

 

Општина Србобран наводи да у предшколској установи „Радост“ постоје 4 групе на мађарском језику са укупно 68 

деце. Постоје три мешовите припремне предшколске групе, и једна средњег узраста. OШ „Вук Караџић“ реализује 

наставу једнојезично - на српском језику. На крају школских година, у складу са налозима ресорног министарства, 

анкетирају се ученици и родитељи, односно старатељи за похађање наставе на матерњем језику, односно на језику 

националних мањина (факултативна настава матерњег језика), међутим интересовање је недовољно да се формира 

група. Предочене су и могућности формирања групе на нивоу општине, односно у сарадњи са другим основним 

школама, међутим и након тога је интересовање било недовољно. ОШ „Јован Јовановић Змај“ има у школској 

2016/17. години 14 одељења на мађарском језику, од тога 5 нижих од I-IV и 8 виших V-VIII и једно специјално 

одељење.   

 

Општина Стара Пазова наводи да се у ОШ „Херој Јанко Чмелик“ настава спроводи на словачком језику. 

 

Општина Врбас наводи да су решењем председника општине, уз сагласност Општинског већа, обезбеђена средства 

за превозне трошкове ученика чије је пребивалиште у општини Врбас, а похађају наставу на мађарском наставном 

језику у основној школи „Петефи Бригарада“ у Кули.    

 

Град Вршац наводи да у основној школи „Олга Петров Радишић“ у Вршцу постоји одељење на румунском језику, 

као и у гимназији „Борислав Петров Браца“, такође одељење на румунском језику, са укупно 85 ђака. У селима 

Месић и Стража, свега четворо деце похађа наставу на румунском језику.  

 

Град Суботица на почетку сваке школске године доноси Решење којим се утврђује укупан број деце и васпитних 

група за текућу школску годину, а упис деце и њихов распоред по објектима спроводи предшколска установа „Наша 

радост“. У току је израда података о укупном броју уписане деце у основне и средње школе.   

 

Савет за међунационалне односе у Општини Жабаљ наводи да:  

- у оквиру предшколске установе „Детињство“, Жабаљ постоји група на русинском језику, 

- у оквиру основне школе „Јован Јовановић Змај“, Ђурђево постоје одељења које наставу похађа на русинском 

језику,  
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- у предшколским установама и свим основним школама ангажован је педагошки асистент. 

 

Акт о мрежи школа и предшколских установа општине Житиште је урађен у складу са потребама припадника 

националних мањина, те је омогућено школовање и спровођење образованог рада на матерњем језику за децу 

предшколског узраста и ученике основних школа. На територији општине Житиште не постоји средња школа.    

 

Градска управа Зрењанин, у складу са Стратегијом развоја образовања до 2020 и пратећим акционим планом, 

примењује критеријуме, одређене законом, приликом одређивања мреже предшколских установа, основних и 

средњих школа, посебно водећи рачуна о потребама локалне средине када су у питању отварања одељења на 

језицима националних мањина.   

 

Савет за међунационалне односе у Општини Бачки Петровац је на седници донео Закључак, да се тражи извештај о 

мрежи предшколских установа, основних школа и средњих школа на територији Општине Бачки Петровац.  

 

 

2017/4 

 

Донете одлуке за формирање одељења са мањим бројем ученика на основу захтева средњих школа: 

 

1.Техничко-пољопривредна школа, Сјеница  

 - одобрено формирање одељења  од 17 ученика на босанском наставном језику; 

 - одобрена формирање групе од 13 ученика на босанском језику за извођење наставе историје; 

 - не одобрава се формирање групе од 4 ученика за извођење наставе историје на босанском језику. 

 

2. Медицинска школа „Др Ружица Рип“, Сомбор 

 - не одобврава се подела одељења у којем су наставни језици српски и мађарски,  за извођење наставе 

немачког језика;  

 

3. Гимназија „Светозар Марковић“, Суботица 

 - не одобрава се формирање одељења од 4 ученика на мађарском наставном језику. 

  

Општина Бачки Петровац наводи да је у потпуности остварено право на образовање на матерњем језику за 

припаднике словачке националне мањине. Општина Бачки Петровац наводи да се ученици образују у складу са 

Законом и школским програмима, а настава је на словачком језику у свим школама општине Бачки Петровац, осим у 

Маглићу, где се изводи на српском језику. У овом кварталу 2017. године и у Маглићу се уводи факултативно учење 

словачког језика у основној школи.  

 

Општинa Бела Црква наводи да се васпитно-образовни рад у Предшколској установи „Анђелка Ђурић“ Бела Црква – 

издвојена група у Гребенцу, реализује се на језику румунске националне мањине.  

 

Важећом Одлуком о мрежи основних школа на територији општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 

10/11) и Одлуком о мрежи предшколских установа на територији општине Беочин („Службени лист општине 

Беочин“ бр. 8/17) обезбеђено је право словачке националне мањине на образовање на словачком језику у Основној 

школи „Јован Поповић“ у Сусеку, одељење Луг и одељењу Предшколске установе „Љуба Станковић“ Беочин у Лугу. 

За обе Одлуке прибављено је претходно позитивно мишљење националног савета словачке националне мањине. У 

предшколској установи „Љуба Станковић“ Беочин и Основној школи „Јован Грчић Миленко“ Беочин, обезбеђен је 

рад ромског педагошког асистента, као запосленог у предшколској установи и основној школи.  

 

Град Нови Пазар је суфинансирао штампање уџбеника на босанском језику за ученике средњих школа, тако да су 

представници ГУ Новог Пазара са представницима Бошњачког националног вијећа учествовали у подели уџбеника у 

првој седмици децембра ученицима свих новопазарских средњих школа. Интересовање новопазарских 

средњошколаца бошњачке националности за похађање наставе на босанском језику је задовољавајући и у овој, првој 

генерацији ученика (ученици првих разреда) који су изразили жељу да наставу слушају на матерњем језику одзив је 

био око 50%. Уџбеници босанског језика, математике, историје, ликовне и музичке културе су штампани на 

босанском језику. 

 

Град Нови Сад наводи да се у основном образовању, образовно – васпитни рад на језицима националних мањина 

изводи у шест школа. У основној школи „Иво Андрић“ настава се изводи у осам одељења (51 ученик) на мађарском 
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језику; у основној школи „Соња Маринковић“ настава се изводи у седам одељења (41 ученик) на мађарском; у 

основној школи „Свети Сава“ настава се изводи у једном одељењу (6 ученика) на мађарском; у основној школи 

„Јожеф Атила“ настава се изводи у осам одељења (62 ученика) на мађарском; у основној школи „Петефи Шандор“ 

настава се изводи у осам одељења (93 ученика) на мађарском; у основној школи „Људовит Штурм“ настава се 

изводи у петнаест одељења (235 ученика) на словачком. Једино се у основној школи „Људовит Штурм“ из Кисача 

настава изводи у већини одељења на језику националне мањине, на словачком језику и то по два одељења сваког 

разреда од три одељења. 

 

У средњем образовању, у пет школа настава се изводи и на језику националне мањине. Гимназија „Светозар 

Марковић“ настава се изводи у четири одељења (58 ученика) на мађарском; ЕТШ „Михајло Пупин“ настава се 

изводи у четири одељења (54 ученика) на мађарском; Пољопривредна школа, Футог, настава се изводи у три 

одељења (35 ученика) на мађарском; Школа за дизајн „Богдан Шупут“ настава се изводи у четири одељења (20 

ученика) на мађарском. У медецинској школи „7. април“ настава се изводи у четири одељења (108 ученика) на 

мађарском језику и у четири одељења (116 ученика) на словачком језику. У овој школи наставу на језику националне 

мањине прати по једно одељење у сваком разреду.  

 

Општина Пландиште наводи да се у Барицама васпитно-образовни рад изводи двојезично: на румунском и српском 

језику; док се у Јерменовцима васпитно-образовни рад изводи на мађарском и српском језику. 

 

Општина Србобран наводи да у предшколској установи “Радост” Србобран постоје 4 групе на мађарском језику са 

укупно 65 деце. Постоји једна двојезична група коју похађа тренутно 24 деце.  OШ „Вук Караџић“  реализује наставу 

једнојезично - на српском језику. На крају школских година, у складу са налозима ресорног Министарства, врши се 

анкетирање интересовања ученика и родитеља, односно старатеља  за похађање наставе на матерњем језику, односно 

на језику националних мањина (факултативна настава матерњег језика), међутим интересовање је недовољно да се 

формира група. Предочене су и могућности формирања групе на нивоу општине, односно у сарадњи са другим 

основним школама, међутим и након тога је интересовање било недовољно. ОШ ”Јован Јовановић Змај“  има у 

школској 2017/18  години 12 одељења на мађарском језику од тога 5 нижих од I-IV и 7 виших V-VIII и једно 

специјално одељење. 

Град Суботица наводи да је Секретаријат за друштвене делатности на основу података достављених од стране 

основних и средњих школа на територији града Суботице, сачинио Информацију о упису ученика у I разред основне 

и средње школе у школској 2017/2018. години са освртом на укупан број ученика и одељења у основним и средњим 

школама на територији града Суботице. Након обраде примљених података, исти се доставља Скупштини Града на 

разматрање. 

 

Град Суботица на почетку сваке школске године доноси Решење којим се утврђује укупан број деце и васпитних 

група за текућу школску годину, а упис деце и њихов распоред по објектима спроводи Предшколска установа „Наша 

радост“.  

 

Сходно одредбама члана 29. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања предлог Одлуке о мрежи 

основних школа са седиштем на територији Града Суботице достављен је на мишљење Националном савету 

мађарске националне мањине, Националном вијећу хрватске националне мањине, Националном савету буњевачке 

националне мањине и Националном савету немачке националне мањине. Наведени национални савети доставили су 

своје мишљење о прихватању предлога Одлуке о мрежи основних школа са седиштем на територији Града 

Суботице. 

 

С обзиром на мултиетничност Града, Статутом Града је одређена равноправна употреба српског, мађарског и 

хрватског језика. Настава у основним школама се организује на ова три језика. 

 

Преглед броја ученика по наставним језицима, школским објектима и разредности: 

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА СРПСКИ ХРВАТСКИ МАЂАРСКИ УКУПНО 

2017/2018.год. Бр. Број Бр. Број Бр. Број Бр. Број 

Табела 1ц од. уч. од. уч. од. уч. од. уч. 

 1. "Соња Маринковић" 34 784 0 0 0 0 34 784 

 2."Иван Милутиновић" 23 369 12 70 0 0 35 439 
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 3."Матко Вуковић" 27 580 8 99 0 0 35 679 

 4. "Ђуро Салај" 16 330 0 0 8 74 24 404 

 5. "Сечењи Иштван" 33 642 0 0 29 487 62 1.129 

 6."ИванГораКовачић" 16 316 0 0 8 94 24 410 

 7."Јован Јовановић 

Змај" 

21 470 0 0 8 117 29 587 

 8. "Кизур Иштван"   24 568 0 0 8 158 32 726 

 9. "Јован Микић" 16 323 0 0 10 158 26 481 

10. "10. октобар" 8 187 0 0 8 157 16 344 

11. "Милош Црњански" 18 355 0 0 0 0 18 355 

12. "Мајшански пут" 16 358 0 0 16 312 32 670 

13. "Свети Сава" 27 545 1 7 0 0 28 552 

14. "Мирослав Антић" 15 268 0 0 17 299 32 567 

15. "Петефи Шандор" 0 0 0 0 18 254 18 254 

16. "Боса Милићевић" 8 117 0 0 0 0 8 117 

17. "Пионир" 8 138 0 0 0 0 8 138 

18. "Матија Губец" 20 247 6 34 0 0 26 281 

19. "Хуњади Јанош" 8 82 0 0 23 435 31 517 

20. "Вук Караџић" 24 453 0 0 8 84 32 537 

21. "Владимир Назор" 8 77 3 12 0 0 11 89 

 СВЕГА: 370 7209 30 222 161 2629 561 10060 

 

 

   Понављача Број ученика  

Средње школе Укупно   из других   

Шк.2017/2018.год.    општина   

 Бр. Бр.  Српски Мађ. Хрватски 

 од. уч.  језик језик језик 

1. "Светозар Марковић" 36 876 0 15 43 0 

2." Боса Милићевић" 29 777 8 23 77 0 

3. Политехничка школа 36 720 15 22 36 0 

4. Хемијско-технолошка школа 35 630 4 32 37 0 

5. Медицинска школа 23 628 1 58 91 0 

6. Техничка шк."Иван Сарић" 53 1.302 25 91 192 0 

7. Музичка школа 4 99 2 9 28 0 

8." Костолањи Деже" 12 266 2 0 130 0 

СВЕГА: 228 5.298 57 250 634 0 

 

 

Ученици Роми ОШ и СШ на територији града Суботице 

 
Шк. 2017/18. г.  1.р. 2.р. 3.р. 4.р. 5.р. 6.р. 7.р. 8.р. Укупно 

ГРАД СУБОТИЦА                   

ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" 
1 0 9 1 1 3 2 0 17 
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ОШ "ХУЊАДИ ЈАНОШ"  
12 17 14 13 15 6 3 1 81 

ОШ "ВЛАДИМИР НАЗОР"  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОШ "ПЕТЕФИ ШАНДОР"  
1 1   1 1 1     4 

ОШ "БОСА МИЛИЋЕВИЋ"  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОШ "МИРОСЛАВ АНТИЋ" 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 

ОШ "ПИОНИР" 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОШ "МАТИЈА ГУБЕЦ"  
0 0 1 0 0 0 1 0 2 

ОШ "ЈОВАН МИКИЋ" 
        1 1     2 

ОШ "ЂУРО САЛАЈ"  
15 29 25 24 26 11 18 7 155 

ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ"  
0 0 0 0 1 0 0 0 1 

ОШ "КИЗУР ИШТВАН"  
4 2 0 1 3 3 2 0 15 

ОШ "ИВАН МИЛУТИНОВИЋ"  
2 0 1 0 2 0 2 0 7 

ОШ "10. ОКТОБАР"  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОШ "СОЊА МАРИНКОВИЋ"  
0 1 1 0 0 1 1 0 4 

ОШ "МАЈШАНСКИ ПУТ"  
1 4 1 2 6 2 1 0 17 

ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"  
1 0 0 0 2 0 1 0 4 

ОШ "МАТКО ВУКОВИЋ"  
20 33 15 20 16 17 26 14 161 

ОШ "ЈОВАН Ј. ЗМАЈ"  
10 7 11 5 15 1 2 1 52 

ОШ "СЕЧИЊИ ИШТВАН"  
30 35 29 21 30 25 4 4 178 

ОШ "СВЕТИ САВА"   
0 4 2 0 1 0 0 0 7 

ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"   
1   1   6 4 2 4 18 

Школски центар са домом ученика 

"Доситеј Обрадовић" 

3 0 1 3 2 1 1 1 12 

  
                  

УКУПНО 

101 133 111 91 128 76 66 33 738 

 

 

 

Ученици Роми СШ на територији града Суботице 

  
ГРАД СУБОТИЦА-2017-18. 1.р. 2.р. 3.р. 4.р. Укупно ж м 

 
Музичка школа 2 0 0 0 2 1 1 

 
Економска школа 6 6 4 4 20 10 10 

 
Хемијско-технолошка школа 3 2 0 1 6 2 4 

 
Техничка школа,,Иван Сарић,, 10 2 2 1 15 1 14 

 
Гимназија,,Костолањи Деже,, 1 0 0 0 1 1 0 

 
Медицинска школа 5 1 1 3 10 9 1 

 
СШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"   1 2 0   3 1 2 

 
Гимназија,,Светозар Марковић,, 0 0 0 0 0 0 0 

 
Школски центар са домом ученика "Доситеј 

Обрадовић" 4 3 2 0 9 3 6 

 
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА 4 2 1   7 5 2 

 
УКУПНО 36 18 10 9 73 33 40 
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Општина Врбас наводи да је национални савет русинске националне мањине својом Одлуком број 54-24-02-03/13 од 

12.03.2013. прогласио Основну школу „Светозар Милетић“ из Врбаса  и Основну школу „ Братство-јединство“ из 

Куцуре за установе образовања од посебног значаја за русинску националну мањину. Како се у ОШ „Братство 

јединство“ у Куцури настава на русинском језику, од првог до осмог разреда похађа 71 ученик распоређених у 8 

одељења (у сваком разреду по једно одељење) сагласно Закону о уџбеницима, користе се одобрени уџбеници од 

стране Педагошког завода Војводине. 

 

СПИСАК ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА НА РУСИНСКОМ ЈЕЗИКУ ЗА ШКОЛСКУ 

2017/18. ГОДИНУ 

 

 

 датум 

одобравања 

назив 

уџбеника/наставног 

средства 

језик 
разред 

аутори 

1. 10.02.2017. Музичка култура Русински 

језик 

 7. р. ОШ Лидија Пашо 

2. 31.10.2017. Аудио запис ЦД уз 

уџбеник Музичка 

култура 

Русински 

језик 
1.р.ОШ 

Лидија Пашо, Мирко 

Прегун 

3. 14.11.2017. Словарица уз 

Буквар 

Русински 

језик 

1.р. ОШ Ксенија Богданец, 

Наталија Зазулак, 

Меланија Рамач 

4. 12.12.2017. Реч по реч (радни 

листови) 

Русински 

језик 

2. р. ОШ Јаков Кишјухас, 

Анамарија Рамач 

Фурман 

5. 12.12.2017. Свет речи 

(уџбеник) 

Русински 

језик 

3.р. ОШ Јаков Кишјухас, 

Анамарија Рамач 

Фурман 

 

 

Општина Житиште наводи да се образовање реализује само у основним школама, јер на територији општине не 

постоји средња школа. Достигнути су квалитетни услови за реализацију наставе на језицима националних мањина 

коју изводи квалитетан наставни кадар. 

 

Савет за међунационалне односе  у Општини Бачки Петровац је на 4. седници одржаној 20.12.2017. године 

размотрио извештај који је достављен од стране Општинске управе Општине Бачки Петровац – одељење за општу 

управу, друштвене службе и опште заједничке послове, и констатовано да је мрежа Предшколске установе 

„Вчиелка“ Бачки Петровац те мрежа основних школа на територији Општине Бачки Петровац усклађена са 

законским одредбама. 

 

Градска управа града Зрењанина је донела Одлуку о мрежи предшколских установа на територији града Зрењанина 

(“Службени лист града Зрењанина”, бр. 19/2011)  и Одлуку о мрежи основних школа на територији града Зрењанина 

(“Службени лист града Зрењанина”, бр. 19/2011), на основу члана 29. става 3 и члана 169. став 3 Закону 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 - одлука УС ) и члана 3 Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и 

акта о мрежи основних школа (“Службени гласник РС”, бр. 80/10).   

 
2018/1 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да се приликом рационализације мреже школа 

доследно штите мањинска права, првенствено право на образовање на матерњем језику. Језик извођења наставе је 

посматран као посебан критеријум, а у поступку доношења одлука о формирању одељења са мањим бројем ученика 

од прописаног, поштује се и мишљење и сугестије које за свако место, школу и одељење достави надлежни 

национални савет националне мањине.  
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Скупштина општине Алибунар донела је Одлуку о мрежи школа и одељења на територији општине Алибунар у 

којима се настава одвија и на језицима националних мањина и то за припаднике румунске и словачке националне 

мањине. У складу са законским прописима који регулишу област образовања органи Општине Алибунар 

предузимају потребне мере ради континуираног унапређења права националних мањина у области образовања. У 

основним школама и средњој школи, где се настава одвија на румунском и словачком језику све облике наставе 

изводи квалитетан наставни кадар. Процентуална заступљеност наставног стручног кадра за извођење наставе на 

језицима националних заједница је преко 90%. Број одељења основних школа и средње школе где се настава изводи 

и на румунском и словачком језику је 27 одељења. 

 

Општинско веће општине Бела Црква усвојило је Предлог плана уписа ученика у средње школе општине Бела 

Црква, за школску 2018/2019. Годину.  

  

Општина Житиште наводи да се у насељеним местима Торда и Нови Итебеј настава искључиво спроводи на 

мађарском језику, а делимично и у Хетину,  док се у Торку настава изводи на румунском језику. Општина Житиште 

наводи и постојање комбинованог одељења у Торди, где се настава изводи на српском језику.  

 

Општина Кањижа наводи да се у  предшколској установи, основним школама и у средњој школи на територији 

општине, настава одржава на српском и на мађарском језику. 

 

Општина Ковин наводи да се у насељеном месту Скореновац настава изводи на мађарском језику, с обзиром да се 

ради о подручју где је традиционално настањена претежно мађарска национална мањина.  

 

Општина Сента наводи да се у предшколској установи -  Дечјем вртићу Снежана – Hófehérke у Сенти у већини 

група, васпитно-образовни рад изводи на језику мађарске националне мањине, oдносно има  27 група на мађарском 

језику, 4 група на српском језику и 3 мешовите групе на мађарском и српском  језику. У Основној школи  „Стеван 

Сремац“ у Сенти у свим (5) издвојеним одељењима школе у већини одељења образовно-васпитни рад se изводи на 

језику мађарске националне мањине, oдносно има 85 одељења на мађарском језику и 17 одељења на српском језику. 

У средњим школама (4) на територији општине Сента у већини одељења образовно-васпитни рад се изводи на језику 

мађарске националне мањине, односно има 34  одељења на мађарском језику и 16 одељења на српском језику.  

 

Град Суботица наводи да с обзиром на мултиетничност, Статутом Града је одређена равноправна употреба српског, 

мађарског и хрватског језика. Настава у основним школама се организује на ова три језика. Преглед броја ученика по 

наставним језицима:  

У основним школама укупно:  

- 2629 ученика уче на мађарском наставном језику, 

- 222 ученика на хрватском наставном језику и 

У средњим школама: 

- 169 ученика иде у хрватско одељење, 

- 1604 ученика у мађарско одељење и  

 

Општина Србобран наводи да у предшколској установи “Радост” Србобран постоје 4 групе на мађарском језику са 

укупно 65 деце. Постоји једна двојезична група коју похађа тренутно 24 деце. ОШ ”Јован Јовановић Змај“  има у 

школској 2017/18  години 12 одељења на мађарском језику од тога 5 нижих од I-IV и 7 виших V-VIII и једно 

специјално одељење.  

 

Градска управа града Кикинде наводи обданиште на мађарском језику и четири  основне школе у којима је у 

употреби мађарски језик као наставни језик.  

2018/2 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да су Конкурсом за упис ученика у први разред средње 

школе планиране следеће квоте на језицима мањина: 

 

Језик Број планираних места 

Албански језик  690 

Мађарски језик 2060 

Бугарски језик 90 

Босански језик 1380 
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Румунски језик 60 

Русински језик 30 

Словачки језик  140 

Хрватски језик 150 

УКУПНО 4600 

 

Укупно је палнирано 4600 места за упис ученика на образовне програме на језицима националих мањина.  

 

Према подацима општине Бујановац, образовање се реализује на српском и албанском језику. Што се тиче основних 

школа у општини Бујановац постоје укупно 11 основних школа, 7 школа наставу реализују на албанском језику, а 4 

школе наставу на српском. Проблем недостатка уџбеника је најтежи, у основном образовању недостају уџбеници за 

више предмета. Општина Бујановац наводи да у средњем образовању постоје само уџбеници за 4 предмета. Постоје 

две средње школе које се налазе у општини Бујановац, једна школа наставу реализује на српском, а друга на 

албанском језику. Такође, у Бујановцу постоји истурено одељење Економског Факултета из Суботице, где се 

предавања реализују на албанском и српском језику.  

 

На територији општине Медвеђа, образовање се реализује на српском и албанском језику. У Тупалу, где се 

целокупна настава одвија на албанском језику у  школској 2016/17 школу је похађало 14 ученика, а у школској 

2017/18 школу похађа 15 ученика. У две основне школе, у Медвеђи и Сијаринској Бањи, настава се реализује и на 

албанском језику, у Медвеђи до четвртог разреда, а у Сијаринској Бањи до осмог разреда. У Медвеђи, где постоји 

настава на албанском језику до четвртог разреда наставу је похађало 4 ученика, а у школској 2016/17 наставу похађа 

5 ученика. У Сијаринској Бањи где се настава реализује поред српског и на албанском језику наставу је протекле 

2016/17 године похађало 32 ученика, а школске 2017/18 наставу похађа 33 ученика.   

 

У средњој техничкој школи по једно одељење из сваког разреда реализује наставу на албанском језику. Евидентно је 

да постоје разлике у погледу наставног кадра и да наставни кадар не поседује неопходне квалификације. Проблем 

уџбеника је као и у осталим мешовитим срединама.  

 

Општина Медвеђа је у пројекту Министарства просвете и Координационог тела за Прешево, Бујановац и Медвеђу 

''Унапређење српског као нематерњег језика у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа'' 

 

Град Нови Пазар наводи да расте број ученика који изражавају жељу да слушају наставу на босанском језику, тако 

да је и ове године изражен тренд већег интересовања приликом уписа ученика у основну школу. 

 

 

Општина Сечањ наводи да је председник општине донео предлог одлуке о мрежи основних школа на територији 

општине, а у складу са Уредбом, која је прослеђена Министарству просвете, науке и технолошког развоја на 

добијање сагласности. Одељења првог циклуса основног образовања на језицима националних мањина су планирана 

као комбинована одељења. 

 

Градско веће Града Суботице је на 93. седници одржаној дана 13.06.2018. године предложило Скупштини Града 

доношење акaта која се односе на  школска подручја на територији Града Суботице. Овом одлуком ће се утврдити 

школска подручја на територији Града Суботице. 

- мрежу јавних основних школа са седиштем на територији Града Суботице који доноси Скупштина града 

Суботице на основу члана 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских 

установа и акта о мрежи јавних основних школа („Службени гласник РС“, бр. 21/18), коју је донела Влада 

Републике Србије, уз претходно прибављено мишљење националних савета националних мањина чији су 

језици и писма у службеној употреби, односно чији се језици и писма користе у образовно-васпитном раду, 

а сагласност на акт даје Влада Аутономне покрајине Војводине. 

  

Савет за међунационалне односе oпштинe Бач наводи да се у школи „Јан Колар“ у Селенчи настава се одржава на 

словачком језику.   

 

Савет за међунационалне односе oпштинe Нови Бечеј наводи да се настава на мађарском језику изводи у основној 

школи „Милоје Чиплић“ и основној школи „Ђорђе Јовановић“ у Новом Милошеву.  

 

Савет за међунационалне односе oпштинe Димитровград наводи да у предшколској установи сви васпитачи имају 

најмање диплому Б нивоа познавања бугарског језика, а 3 васпитача су дипломе васпитача стекле на факултетима у 
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Р. Бугарској. У плану је превођење и штампа радних листова за децу и радних књига за васпитаче на бугарском 

језику, као и стручно усавршавање васпитача за васпитно-образовни рад на бугарском језику. 

 

Постојећа мрежа основних школа обезбеђује остваривање права на основно образовање и у удаљенијим сеоским 

месним заједницама. Осим матичне школе, постоје издвојена одељења у селима Жељуша, Драговита и Трнски 

Одоровци. Свим ученицима који похађају основно образовање, без обзира на ком делу територије општине 

Димитровград живе, обезбеђено је остваривање права на образовање на матерњем језику, односно изучавање 

матерњег језика са елементима националне културе. У основној школи нема формираних одељења на бугарском 

језику, али 98% ученика изучава предмет матерњи, бугарски језик са елементима националне културе. Основна 

школа има кадровске, просторне и дидактичко-техничке могућности за остваривање плана и програма основног 

образовања на бугарском језику. По важећим прописима потребно је да се за овај вид наставе определи најмање 15 

ученика. Позитивна пракса показује да је Министарство просвете спремно да на захтев школе  призна одељења  и са 

мањим бројем ученика, па би можда у складу са тим број ученика могао да буде и мањи од 15, односно може се 

одредити доња граница. Сматрамо да би за остваривање наставе двојезично, на српском и бугарском језику, било 

добро да број ученика у одељењу буде до 15. 

 

2018/3 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да су у тренутку 

извештавања још увек у обради захтеви школа за одобравање одељења са мањим 

бројем ученика од прописаног (тј. мање од 15 по одељењу)  подаци о броју уписаних 

ученика у профиле на образовне програме на језицима националних мањина биће 

доступни у следећем извештајном периоду. 

 

У овом извештајном периоду Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу 

и националне мањине – националне заједнице је добио 79 захтева за давање 

сагласности за формирање одељења првих разреда за мање од 15 ученика, на 

мањинским језицима.  

 

наставни 

језик 

основна школа средња школа свега 

поднето одобрено поднето одобрено поднето  одобрено 

мађарски 44 42 + 2  (у 

процедури) 

15 14 +1 (у 

процедури) 

59 56+3 (у 

процедури) 

словачки 1 1 1 1 2 2 

румунски 7 7 - - 7 7 

русински 1 1 1 1 2 2 

хрватски 6 6 3 3 9 9 

свега 59 57+2 20 19+1 79 79 

 

На територији Градске управе Града Кикинда постоји обданиште на мађарском језику и 

четири основне школе у којима је у употреби мађарски језик као наставни језик.  

Скупштина Општине Бела Црква дала је сагласност на број васпитно-образовних група 

у Предшколској установи „Анђелка Ђурић“ Бела Црква. Васпитно образовни рад у 

Предшколској установи „Анђелка Ђурић“ Бела Црква – издвојена група у Гребенцу, 

реализује се на језику румунске националне мањине. 
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Скупштина општине Вршац је на седници која је одржана дана 04.12.2015. године 

донела одлуку о мрежи основних школа са седиштем на територији Општине Вршац. 

Овом одлуком утвђен је број и просторни распоред основних школа на територији 

Општине Вршац (Сл.лист општине Вршац  бр.16/2015 од 05. децембра 2015. године). 

У основној школи „Олга Петров Радишић“ у Вршцу у одељењима на румунском 

наставном језику је 113 ученика разврстаних у 11 одељења. У гимназији „Борислав 

Петров Браца“, такође одељење на румунском језику, са укупно 85 ђака.  

У основној школу ,,Кориолан Добан,, из Куштиља обезбеђено је одржавање наставе на 

румунском језику за сву децу од првог до осмог разреда.  

У селима Месић и Стража, свега четворо деце похађа наставу на румунском језику.  

Основна школа „Бранко Радичевић“ у Уљми у свом саставу има издвојена одељења од I 

до IV разреда у Влајковцу, Шушари и Ритишеву. У издвојеном одељењу у Влајковцу се 

образовно-васпитни рад одвија на српском и румунском наставном језику. У 3 одељења 

од којих је 1 комбиновано, настава је на српском језику, а једно комбиновано одељење 

је на румунском језику. Организована је и једна припремна предшколска група у којој 

се такође остварује програм на српском и румунском наставном језику. У Ритишеву се 

образовно-васпитни рад организује на румунском језику у 3 одељења, од којих је једно 

комбиновано, а припремни предшколски програм реализује васпитачица у једној групи.  

 

На територији општине Мали Иђош настава на мађарском језику изводи се у две 

основне школе, у ООШ Ади Ендре у Малом Иђошу и у ОШ Никола Ђурковић у 

Фекетићу. Обе школе су означене као школе од посебног значаја за Национални савет 

мађарске националне мањине. Број мађарских одељења у две основне школе је 25. На 

седници Скупштине општине Мали Иђош одржане дана 07.09.2018. године усвојена је 

Одлука о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Мали Иђош и 

Одлука о мрежи јавних основних школа  на територији општине Мали Иђош 

(“Службени лист општине Мали Иђош“ број 21/2018.) 

 

На територији општине Медвеђа, у Сијаринској Бањи где се настава реализује поред 

српског и на албанском језику, наставу је школске 2016/17 године похађало 32 ученика, 

школске 2017/18 наставу похађало 33 ученика, а почетком школске 2018/19 године 

наставу похађају 29 ученика.  

 

У општини Темерин у предшколској установи, основним школама и средњој школи 

образовање се врши на српском и мађарском језику. Донета је и одлука о мрежи 

предшколске  установе, мрежи основних школа и мрежи средње школе.  

 

Град Суботица на почетку сваке школске године доноси Решење којим се утврђује 

укупан број деце и васпитних група за текућу школску годину, а упис деце и њихов 

распоред по објектима спроводи Предшколска установа „Наша радост“. У току је 

израда података о укупном броју уписане деце у основне и средње школе. 

 

Општина Србобран наводи да у Предшколској установи “Радост” постоје 4 групе на 

мађарском језику са укупно 57 деце. Постоји једна двојезична група коју похађа 
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тренутно 22 деце. ОШ ”Јован Јовановић Змај“ у школској 2018/19 години има 11 

одељења на мађарском језику од тога 5 нижих од I-IV и 6 виших V-VIII.   

  

 

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 

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.  
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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. 

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. 

2017/2 

Закључком Владе 05 Број: 011-4504/2016 од 17. маја 2017. године Влада Републике Србије је утврдила Програм јавне 

расправе о Нацрту закона о просветној инспекцији. На званичној интернет страници Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, поред наведеног Програма јавне расправе, објављени су Нацрт закона о просветној инспекцији, 

Образложење Нацрта закона, као и формулар и мејл адреса путем ког се достављају примедбе, предлози и сугестије 

везано за предметни Нацрт закона. Јавне расправе о Нацрту закона о просветној инспекцији одржане су у периоду од 

26. маја до 8. јуна 2017. године у Новом Саду, Крагујевцу, Нишу и Београду. У складу са Пословником Владе, у 

процедури је припрема документације за прибављање мишљења од Републичког секретаријата за законодавство, 

Министарства финансија и других државних органа са чијим делокругом је повезана предметна материја коју Нацрт 

закона о просветној инспекцији уређује.  

Предлогом Правилника о унутрашњем уређењу и сиситематизацији радних места у Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја, чије је доношење још увек у процедури, за радно место за послове просветног инспектора 

Министарства и планирање и унапређивање рада просветне инспекције, уместо два државна службеника у звању 

самосталног саветника, према важећем Правилнику, дат је предлог за седам државних службеника у звању 

самосталног саветника, као и за радно место инспектора, за једног државног службеника у звању самосталног 

саветника. 

У складу са Препоруком Агенције за борбу против корупције, ново законско решење предложено Нацртом закона о 

просветној инспекцији предвиђа да инспекцијски надзор над радом установа, као поверени посао, неће више 

обављати општинска, односно градска управа, како је прописано одредбама важећег Закона о основама система 

образовања и васпитања. Наведена одредба подразумева увећање броја републичких просветних инспектора са 

постојећих 30 на 170.  

У Предлогу Закона о буџету РС за 2017. годину, као и у предлогу приоритетних области финансирања за 2018. 

годину исказана су и требована додатна средства за 140 републичких просветних инспектора чије би плате биле 

финансиране из Буџета Републике Србије. 

2017/3  

Нацрт закона о просветној инспекцији је дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број 011-00-

1148/1/2017-12 од 4. септембра 2017. године, у складу са Пословником Владе, достављен Генералном секретаријату 

Владе ради разматрања и одлучивања, односно 7. септембра 2017. године је поново достављен новелирани текст 

Нацрта закона о просветној инспекцији са Образложењем, које је поред осталог, садржало и разлоге за доношење 

закона по хитном поступку. У Плану рада Владе Републике Србије за 2017. године предвиђено је доношење овог 

закона до краја 2017. године; Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству 

просвете, науке и технолошког развоја на који је Влада Републике Србије дала сагласност Закључком 05 Број:110-

8601/2017 од 7. септембра 2017. године је доступан на интернет презентацији Министарства - 

http://www.mpn.gov.rs/unutrasnje-uredenje/.   

 

Министарство финансија је Министарству просвете, науке и технолошког развоја доставило позитивно мишљење 

број: 011-00-00515/2017-03 од 5. септембра 2017. године, односно 7. септембра 2017. године (када је био достављен 

новелирани текст Нацрта закона ради мишљења) у вези са Нацртом закона о просветној инспекцији са 

http://www.mpn.gov.rs/unutrasnje-uredenje/
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Образложењем и обавезним Обрасцем стандардне методологије за процену финансијских ефеката акта (ПФЕ 

образац), наводећи да је у Министарству финансија размотрен достављени материјал и да се, са становишта 

надлежности тог министарства, исти може прихватити; Образложење Нацрта закона садржи објашњење, у глави IV 

ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА, да би доношењем Закона 

о просветној инспекцији, број републичких просветних инспектора, чије плате би биле финансиране из буџета 

Републике Србије, био повећан за 140, што са постојећим бројем од 30 у Сектору за инспекцијске послове 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја чини укупно 170. Средства за ове намене су била исказана у 

Предлогу буџета Републике Србије за 2017. годину, односно у Предлогу приоритетних области финансирања за 

2018. годину, односно исказана су на годишњем нивоу у наведеном ПФЕ обрасцу. 

 

Општина Бачки Петровац наводи да се предузимају мере и активности на јачању капацитета стручних и 

инспекцијских служби.  

 

Општина Бечеј наводи да се у циљу јачања капацитета стручних и инспекцијских служби врши оспособљавање 

запослених да се користе језиком мађарске националне мањине.  

 

Запослени у општинској управи Бела Црква учествовали су у е-обуци „Спровођење Закона о општем управном 

поступку у локалној самоуправи“, у организацији Сталне конференције градова и општина.  

 

Општина Чока наводи да се у циљу јачања капацитета стручних и инспекцијских служби врши оспособљавање 

запослених да се користе језиком мађарске националне мањине. 

 

Општина Мали Иђош спада под надлежност просветног инспектора из Бачке Тополе, јер општина нема довољан број 

ученика/одељења да би имао општинског просветног инспектора. На територији општине тренутно нема саветника-

спољних срадника.  

 

Општинска управа Пландиште је донела решење којим је на место просветног инспектора распоређен запослени 

радник Општинске управе (број:112-1-54/2016-01-IV дана: 14.10.2016. године). Општинска управа Пландиште има у 

оквиру Одељења за друштвене делатности и за послове органа општине по Овлашћењу запосленог који обавља 

послове - праћења и унапређења доступности, ефикасности и квалитета у области образовања (број:112-1-56/2017-

04-IV од дана 1.2.2017. године). Јачање капацитета стручне и инспекцијске службе врши се кроз пролажење разних 

обука, семинара, годишњих састанака просветне инспекције.  

 

У општинској управи Тител запослен је један просветни инспектор.    

 

Општина Житиште наводи да је у извештајном периоду, један просветни инспектор контролисао рад за две суседне 

општине Нову Црњу и Житиште. 

 

Град Суботица наводи да у инспекцијској служби просветни инспектори воде поступак инспекцијског надзора на 

језицима који су у службеној употреби на територији града, у предшколској установи, основним и средњим 

школама.  

  
2017/4  

Доношење Закона о просветној инспекцији је у процедури, а предвиђено је и Планом рада Владе за 2018. годину. 

Нови нацрт закона о просветној инспекцији предвидео је нова решења која би требало да допринесу успостављању 

јединственог уређења инспекцијског надзора, побољшање ефикасности просветне инспекције и обезбеђење 

континуираног праћења рада свих васпитно-образовних установа, а праћење остваривања ових циљева постиже се 

израдом извештаја на основу података који се налазе у Бази записника, односно извештаја о инспекцијском надзору, 

која се на основу одредаба Закона о инспекцијском надзору води у Сектору за инспекцијске послове Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, а која садржи податке о броју извршених надзора у току месеца, квартала, 

године по нивоима образовања, број изречених мера, број решења, број надзора у одређеном временском периоду у 

односу на одређену установу, процени ризика у односу на одређену установу у одређеном временском периоду и 

друге мерљиве параметаре.  

Новим Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, број 110-00-184/2017-12 od 

07.09.2017. године, на постојећи број запослених од 33 запослена у Сектору за инспекцијске послове, одобрено је 

још пет радних места за послове инспектора. 
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Ради појачања ефикасности просветне инспекције предузимањем горе наведених активности, Сектор за 

инспекцијске послове је у сарадњи са Управом за заједничке послове Републике Србије, путем јавне набавке, 

покренуо и набавку четири аутомобила ради вршења теренског инспекцијског надзора у четвртом кварталу 2017. 

године.   

 

Просветни инспектор општине Бела Црква присуствовала је стручном усавршавању из области заштите права 

ученика, на тему „Права детета у образовању“. Обука за просветне инспекторе је одржана у Новом Саду, 29. и 30. 11. 

2017. године, по препоруци Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, у организацији Дечје 

фондације Песталоци.  

 

У стручним и инспекцијским службама чији је оснивач Град Нови Пазар стање је задовољавајуће.  

 
2018/1  

 

Просветна инспекција врши контролу примене прописа из области образовања у свим образовним установама на 

територији Републике Србије.  

 

Доношење Закона о просветној инспекцији је у завршној процедури усвајања, односно  усвојен је седници Владе РС, 

а очекује се гласање у Народној скупштини. Нови нацрт закона о просветној инспекцији предвидео је нова решења 

која би требало да допринесу успостављању јединственог уређења инспекцијског надзора, побољшање ефикасности 

просветне инспекције и обезбеђење континуираног праћења рада свих васпитно-образовних установа, а праћење 

остваривања ових циљева постиже се израдом извештаја на основу података који се налазе у Бази записника, 

односно извештаја о инспекцијском надзору, која се на основу одредаба Закона о инспекцијском надзору води у 

Сектору за инспекцијске послове Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а која садржи податке о 

броју извршених надзора у току месеца, квартала, године по нивоима образовања, број изречених мера, број решења, 

број надзора у одређеном временском периоду у односу на одређену установу, процени ризика у односу на одређену 

установу у одређеном временском периоду и друге мерљиве параметаре.  

 

Новим Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, број 110-00-339/2017-02 од децембра 

месеца 2017. године у Сектору за инспекцијске послове сисртематизовано је 37 радних места. 

 

Ради појачања ефикасности просветне инспекције предузимањем горе наведених активности, Сектор за 

инспекцијске послове је у сарадњи са Управом за заједничке послове Републике Србије, путем јавне набавке, 

завршио процедуру набавке четири аутомобила ради вршња теренског инспекцијског надзора у четвртом кварталу 

2017. године.   

 

Општина Бела Црква предузима мере и активности на јачању капацитета стручних и инспекцијских служби.  

 

Општинска управа Пландиште је донела решење којим је на место просветног инспектора распоређен запослени 

радник Општинске управе (број:112-1-54/2016-01-IV дана: 14.10.2016. године). Положен „Испит за инспектора“ 

7.3.2018. године.  

 

У граду Сомбору постоје три систематизована и попуњена радна места просветне инспекције од којих је један 

инспектор похађао курс мађарског језика.  

 
2018/2 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да је Народна скупштина Републике Србије 5. априла 

2018. године донела Закон о просветној инспекцији који је ступио на снагу 14. априла 2018. године.  

Нови нацрт закона о просветној инспекцији је први посебан закон из области инспекција, који је донет после 

доношења општег Закона о инспекцијском надзору, а који посебно уређује специфичности инспекције у области 

просвете. 

Закон о просветној инспекцији је на јединствен начин уредио услове за просветног инспектора наводећи да посао 

просветног инспектора могу да обављају сва лица која  имају стечено високо образовање на студијама другог 

степена. Овакво законско решење омогућава лакше и брже запошљавање просветних инспектора, омогућава 

квалитетније и стручније обављање заједничких инспекцијских надзора које просветни инспектори обављају са 
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инспекцијама из других области на које упућује Закон о инспекцијском надзору, као и Координациона комисија за 

инспекцијски надзор која усваја планове кординисаних/заједничких инспекцијских надзора. 

Закон прописује и нова законска решења која доприносе успостављању јединственог уређења инспекцијског 

надзора, побољшање ефикасности просветне инспекције и обезбеђење континуираног праћења рада свих васпитно-

образовних установа. 

Праћење остваривања наведених циљева постиже се израдом извештаја на основу података који се налазе у Бази 

записника, односно извештаја о инспекцијском надзору, која се на основу одредаба Закона о инспекцијском надзору 

води у Сектору за инспекцијске послове Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а која садржи податке 

о броју извршених надзора у току месеца, квартала, године по нивоима образовања, број изречених мера, број 

решења, број надзора у одређеном временском периоду у односу на одређену установу, процени ризика у односу на 

одређену установу у одређеном временском периоду и друге мерљиве параметаре. 

Новим Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, број 110-00-339/2017-02 од децембра 

месеца 2017. године у Сектору за инспекцијске послове сисртематизовано је 37 радних места. Сектор за 

инспекцијске послове континуирано предузима активности ради попуњавања систематизованих, а не попуњених 

радних места.  

Ради појачања ефикасности просветне инспекције, Сектор за инспекцијске послове је у сарадњи са Управом за 

заједничке послове набавио четири аутомобила ради вршња теренског инспекцијског надзора.   

 

Запослени у општинској управи Бач, у циљу јачања капацитета стручних и инспекцијских служби, инспекторе шаљу 

на сталне едукације и семинаре ради оспособљавања и стицања нових знања и вештина.  

 

Просветни инспектор општине Бела Црква врши инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима 

се уређује организација и начин рада установа предшколског васпитања и образовања и основног и средњег 

образовања и васпитања. Рад је усклађен и са новим Законом о просветној инспекцији („Службени гласник РС“ број 

27/18).  

 

Општина Бујановац наводи да због ограничења запошљавања нису у могућности да распишу конкурс и попуне 

радно место просветног инспектора.  

 

Општина Димитровград наводи стручне инспекцијске службе: Просветног инспектора и Школску управу Ниш. 

Јачање капацитета ових служби остварује се кроз стручне скупове, округле столове и трибине, где се разматрају теме 

о употреби и изучавању матерњег језика у вртићу и школама. 

 

Општина Медвеђа наводи да један просветни инспектор контролише рад школа  у којима се настава изводи на 

албанском језику. 

 

Општинска управа Пландиште има у оквиру Одељења за друштвене делатности и за послове органа општине по 

Овлашћењу запосленог који обавља послове - Праћења и унапређења доступности, ефикасности и квалитета у 

области образовања (број:112-1-56/2017-04-IV од дана 01.02.2017. године). Јачање капацитета стручне и 

инспекцијске службе врши се кроз пролажење разних обука, семинара, годишњих састанака просветне инспекције. У 

току је активност за избор Школског одбора ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште. Затражено је Мишљење испред 

ЈЛС за предложене кандидате Школског одбора Националног савета мађарске и румунске националне мањине 

(Захтев бр. 02-13/2018-I).  

  

2018/3 

 

Министар просвете, науке и технолошког развоја је у овом кварталу, у циљу 

предузимања једне од више мера које јачају капацитете инспекције на општинском, 

односно републичком нивоу, донео Правилник о утврђивању потребног броја 

просветних инспектора у општинској, односно градској управи („Службени гласник 

РС“, број 52/2018), Правилник о облику и начину вршења унутрашње контроле у 

просветној инспекцији („Службени гласник РС“, број 63/2018) и Правилник о посебним 

елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу 
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процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области 

образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 63/2018).    

Ради уједначавања рада инспектора на свим нивоима, Министарство у сарадњи са 

Сталном конференцијом општина и градова, припрема приручник о поступању 

просветних инспектора на општинском, односно градском нивоу. 

Сектор за инспекцијске послове континуирано предузима активности везане за 

попуњавање упражњених места која су предвиђена Правилником о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места, број 110-00-339/2017-02 од децембра месеца 

2017. године.   

Стручне службе општине Бабушница учествују на обукама и семинарима који имају за 

циљ јачање капацитета. 

 

Општина Бела Црква предузима мере и активности на јачању капацитета стручних и 

инспекцијских служби. Над радом инспекцијске службе управна инспекција Управног 

инспектората Министарства државне управе и локалне самоуправе спровела је 

контролни инспекцијски надзор. 

 

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радник места Градске управе 

Града Вршца у оквиру Одељења за ЛЕР, привреду и друштвене делатности предвиђено 

је радно место просветни инспектор. Тренутно за потребе Града Вршца имамо двоје 

запослених. 

  

 

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. 
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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. 

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. 
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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 буњевачке 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 

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. 

2017/1 

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 



  

553 

 

систем са правилима и тачним одредбама, као и механизам обезбеђивања услова и начин реализације извођења 

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. 

2017/2 

Резултати истраживања у оквиру пројекта Млади у мултикултуралној заједници, који реализује Центар за образовне 

политике, у сарадњи са Фондацијом за отворено друштво, генерално дају позитивну слику о степену у ком су 

развијене интеркултуралне вештине код ученика (III и IV разреда средњих школа), њихових родитеља и наставника 

на територији јединица локалне самоуправе Сјеница, Тутин, Нови Пазар. Такође, усмерене ниске социјалне дистанце 

говоре о доброј социјалној кохезији међу младима (ученицима). С друге стране, активизам у погледу људских и 

мањинских права и хуманитарних питања код младих није веома учестала појава, а с обзиром да стоји у вези са 

друштвеном кохезијом и јачањем демократских вредности, било би добро јачати овакво понашање код младих. 

Резултати су такође показали да се интеркултуралне вештине налазе у вези са аспектима међугрупних односа код 

младих (социјалним дистанцама и активизмом), што сугерише да се улагањем у развој интеркултуралних вештина 

може створити основ за јачање добрих међугрупних односа. Поред тога, процењена школска подршка прожимању 

различитих култура (интеркултуралности) и опажена једнакост етничких група у држави, не само да су повезане са 

интеркултуралним вештинама (нпр. што су перцепције неједнакости веће, то су вештине мање развијене) и 

аспектима међугрупних односа (нпр. што су перцепције негативније то је активизам већи) већ могу и обликовати 

везе између њих и аспеката међугрупних односа (нпр. што су перцепције положаја етничких група позитивније, то су 

везе између интеркултуралних вештина и социјалних дистанци према мањинским групама јаче).  

Пројекат Подстицање демократске културе у школама је двогодишња активност, коју финансијски подржавају 

Европска унија и Савет Европе, а у оквиру Програма Хоризонтална помоћ за Западни Балкан и Турску. Општи циљ 

пројекта је повећање квалитета образовања путем подстицања демократске културе у формалном систему 

образовања, а кроз примену антидискриминаторних приступа који се заснивају на стандардима и пракси Савета 

Европе.  
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Специфични циљеви пројекта су: а) унапређивање компетенција наставника, ученика и грађана у заједници о 

концепту, политици, пракси и добити које инклузивно образовање и демократска култура имају у школама; б) 

оснаживање и повећање ресурса пилот-школа за уклањање предрасуда и дискриминаторних приступа осетљивим 

групама, као и умањење насиља у школи.  

Очекивани резултати пројекта су: а) идентификација примера добре праксе демократске културе у школама који ће 

бити промовисани у систему образовања и васпитања у земљи и региону; б) израђен акциони план с пројектованим 

активностима и начину на који ће искуства пилот-школа бити искоришћена за израду стратешког плана. 

У програму ће учествовати 20 пилот-школа (10 основних и 10 средњих школа), које су добиле могућност да 

спроведу мере и активности за борбу против дискриминације, као и механизме за праћење тих мера. Изабране су 

школе из Бечеја, Београда, Бора, Јагодине, Краљева, Ниша, Новог Пазара, Панчева, Банатског Новог Села, 

Пожаревца, Суботице, Турије, Великог Градишта, Владичиног Хана, Жабља и Ђурђева. Пројекат траје 24 месеца, а 

реализује се у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја кроз активности које обухватају 

ширу групу релевантних учесника (Завод за унапређивање образовања и васпитања, истраживачке институте, 

изабране школе, локалне заједнице, медије, невладине организације, стручњаке, академске, као и међународне 

организације/донаторе у Србији). У 20 школа које учествују у пројекту Подстицање демократске културе у 

школама промовисаће се концепт демократске културе кроз наставне и ваннаставне садржаје, обуку запослених, 

успостављање праксе и активности којима се кроз пружање нових знања, вештина и разумевања, развијања ставова и 

понашања ученици уче како могу да бране своја демократска права и преузму одговорност.  

Критеријуми на основу којих су изабране школе:  

 неговање културе интеркултуралности и подршка присутним различитостима. 

 ниво мотивације – мотивација да промовишу интеркултуралне и демократске вредности, ставове и 

способности, за унапређивање инклузивног окружења и проширивање мера за уклањање предрасуда и 

дискриминаторних приступа према свим осетљивим групама, као и за решавање ситуација насиља 

путем развојних планова и других програма унутар школе који садрже посебне мере за борбу против 

дискриминације и механизме за праћење тих мера.  

 посвећеност наставног и другог школског особља инклузивном приступу за све ученике - посвећеност 

стварању окружења у коме постоји узајамно поштовање и једнаке могућности за све запослене и 

ученике. 

Завод за унапређивање образовања и васпитања ради и даље на пројекту Јачање васпитне функције основне и средње 

школе који треба да буде завршен до 2018. године.  

Национални савет буњевачке националне мањине организовао је једнодневни излет за све ученике који похађају 

наставу буњевачког говора са елементима националне културе, међу којима су и деца која не припадају буњевачкој 

заједници већ и другим народима који живе на подручју Суботице и околине. 
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У оквиру пројекта „Подстицање демократске културе у школама“ (финансира Европска унија и Савет Европе, а у 

оквиру Програма „Хоризонтална помоћ за Западни Балкан и Турску“) одржан је радни састанак чији резултат је био 

План рада до 2019. године. Између осталог, планирано је учешће у раду међународних конференција на теме – борба 

против вршњачкога насиља и екстремизма, односно демократска школска култура. Један део активности има за циљ 

размену искустава, као и  обуку о концептима и компетенцијама за демократску културу, упознавање са примерима 

вршњачких обука.      

 

Национални савет бугарске националне мањине истиче да су у оквиру основних школа у којима се изучава бугарски 

језик и језичка култура, покренути програми који подстичу толеранцију и мултикултурализам. 

 

Национални савет буњевачке националне мањине у редовима ученика који изучавају Буњевачки говор са 

елементима националне културе има и ђаке који не припадају буњевачкој заједници. Између осталог, ову наставу у 

Бајмоку похађају и два детета из Судана.      
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Национални савет немачке националне мањине сматра ову активност врло важном, те ју је потребно кроз разне 

активности спроводити континуирано. Истичу улогу наставника који би на часовима грађавинског васпитања или 

разредним часовима радили на развијању толеранције међу ученицима, тако да они упознају културу и традицију 

разних националних мањина који живе у Републици Србији.  

 

Национални савет словеначке националне мањине наводи да васпитну улогу школе кроз развијање толеранције у 

овој заједници преузима „Допунска настава словеначког језика и културе“ која се изводи у словеначким културним 

друштвима. 

 

Савет за међунационалне односе у општини Бачки Петровац је на седници донео Закључак да се од стране основних 

школа са територије општине Бачки Петровац и гимназије „Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу тражи 

извештај о спровођењу програма ваннаставних активности који подстичу толеранцију, мултикултуралност и 

спречавају сегрегацију. 

 

Општина Бољевац ради на утврђивању критеријума за реализацију изборних предмета са елементима националне 

културе на језицима мањина (влашком и румунском) у основним школама, а у складу са бројем ученика који су 

након спроведене анкете изразили захтев за учење матерњег језика, као и на критеријума за реализацију изборног 

предмета са елементима националне културе за ромски језик и развој програма ваннаставних активности у циљу 

подстицања толеранције. 

 

Основне школе у општини Житиште имају радне тимове који се баве спречавањем сегрегације, те Савет нема 

потребу за спровођењем активности за спречавање сегрегације. У наредном периоду планирано је разматрање 

планова и програма образовања основних школа за наредну школску годину. 

 

Све што је у вези наставног процеса, тј. у конкретном случају развој програма ваннаставних активности који 

подстичу толеранцију и развој програма у циљу подстицања мултикултуралности у школама је у надлежности 

школа, тј. школске управе и јединице локалне самоуправе немају законске надлежности по тим питањима, истиче 

Градске управа Зрењанин.   

 

2017/4 

 

Пројекат „Наш град, наше школе“  

 

Пројекат спроводи Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и 

Медвеђа у сарадњи са дечијом фондацијом Песталоци из Швајцарске и у партнерству са организацијом „Група 484“ 

која реализује обуке за наставнике и ученике. 

Пројекат траје до 31. децембра 2019. године и предвиђа учешће свих школа на територији општине Бујановац. 

Главни циљ пројекта је унапређење сарадње међу основним и средњим школама на територији општине Бујановац у 

којима се настава реализује на српском и на албанском  језику као и стварање прилика за интеракцију и сарадњу 

ученика и наставника. Поред тога, пројекат подстиче заједничке активности кроз креирање школских мини пројеката 

посвећених истраживању културе у граду у којем живе.  

 

У 2017. години су реализоване три тродневне обуке за наставнике и седам дводневних радионоца за ученике и 

ученице из две средње школе „Сезаи Сурои“ и „Свети Сава“ и четири основне школе „Бранко Радичевић“, „Наим 

Фрашери“, „Али Бекташи“ и „Вук С. Караџић“.  У основним школама учесници су били ђаци седмих и осмих 

разреда док су у средњим школама били укључени ђаци од прве до четврте године. 

Наставници су, на крају обуке, са својим ученицима презентовали своје истраживачке активности кроз јавне 

презентације на којима су присуствовале њихове колеге, ученици и родитељи. На крају године планирана је јавна 

презентација где ће ученици и ученице из обе средње школе представити резултате и производе настале током 

радионица, широј публици. 

 

У 2018. години је планирано да се у пројекат укључе још две основе школе „Драгомир Трајковић“ из села Жбевац и 

„Сами Фрашери“ из села Лучане. 

 

Пројекат „Наша прича“  

 

Пројекат спроводи Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и 

Медвеђа у сарадњи са Фондацијом за отворено друштво у партнерству са Центром за образовне политике. 
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Пројекат трајe до дeцeмбра 2018. У пројeкат су укључeни учeници и наставници из двe основнe школe из Прeшeва: 

ОШ „Профeсор Ибрахим Кeљмeнди“ и ОШ „Вук Караџић“. 

Главни циљ пројекта је стварање платформе за превазилажење сегрегације у образовним институцијама и допринос 

афирмацији интеркултурализма у мултикултуралној средини. Овај главни циљ ће се спроводити кроз три 

специфична циља и то: 

1. Успостављањe вeзe мeђу школама са локала кроз организовањe ваннаставних активности за учeникe који 

припадају различитим националним зајeдницама у циљу остваривања комуникацијe и упознавањe са 

културним сличностима и посeбностима мeђу учeницима. 

2. Допринос изградњи мeђусобног повeрeња и поштовања измeђу учeника припадника различитих 

националних група којe су присутнe у Прeшeву и докумeнтовањe процeса који можe да послужи као модeл 

добрe праксe.  

3. Изградња капацитeта наставника из Прeшeва за јачањe интeркултуралних пракси кроз наставнe и 

ваннаставнe активности. 

 

Главнe пројeктнe активности подразумeвају радионицe са учeницима шeстог разрeда помeнутих школа као и 

радионицe са наставницима усмeрeнe ка јачању интeркултуралних пракси у школским и ваншколским активностима.  

У току новембра је реализована прва дводневна обука наставника, а средином децембра ће бити реализована и прва 

тродневна радионица за ученике и ученице обе школе.  У току 2018. године је планирано да се одржи друга обука 

наставника и још две радионице за ученике. На јeсeн 2018. годинe, у послeдњим мeсeцима трајања пројeкта, 

прeдвиђeна јe и организација завршног догађаја учeсника у пројекту, који ћe бити својeврсна рeфлeксија рада на 

радионицама. На том догађају ћe бити промовисана и публикација која ћe бити припрeмљeна током трајања пројeкта 

на основу коришћeних матeријала, доприноса учесника, докумeнтовања рeализацијe домаћих задатака, примeра 

остварeнe сарадњe, примeра добрих пракси. 

 

Конференција поводом пројекта „Подстицање демократске културе у школама“ одржана је 17. новембра 2017. 

године у Београду, а у организацији МПНТР у сарадњи са Саветом Европе и Европском унијом. 

Пројекат укључује 20 основних, средњих, као и школе које образују  децу и ученике са сметњама у развоју из свих 

крајева Србије, а које су се обавезале да измене своју наставну праксу, унапреде примену антидискриминаторних 

принципа  заснованих  на  нашим националним стандардима, али и моделима Савета Европе. Пројекат                          

„Подстицање демократске културе“ реализује се у оквиру ширег програма Европске уније и Савета Европе 

„Хоризонтал Фацилити за западни Балкан и Турску“, а један од примарних циљева  је упознавање  школа и других 

главних партнера на пројекту са моделом компетенција за демократску културу који је развио Савет Европе. 

Учесници конференције разговарали су  о развоју демократије и људских права у школама, те су том приликом 

поделили најбоља искуства у процесу инклузивног образовања, као и моделе како да укључе децу у наставу и 

ваннаставне активности. На конференцији су такође разматрани начини за увођење антидискриминаторних мера као 

и оснаживање капацитета школа за отклањање предрасуда, дискриминаторског понашања према рањивим групама. 

Национални савет буњевачке националне мањине подстиче интеркултуралност у образовању, тако је за Божић једно 

од буњевачких удружења организовало предавање – Божић у духу интеркултралности, за ђаке основних школа. 

 

Савет за међунационалне односе  у Општини Бачки Петровац је на 4. седници одржаној 20.12.2017. године 

размотрио пристигле извештаје Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу и Основне школе „Јан 

Чајак“ Бачки Петровац, а у вези спровођења програма ваннаставних активности које подстичу толеранцију, 

мултикултуралност и спречавање сегрегације. Пошто тражене извештаје нису поднеле Основна школа „Јан Амос 

Коменски“ Кулпин, Основна школа „Јозеф Марчок Драгутин“ Гложан и Основна школа „Жарко Зрењанин“ Маглић, 

заузето је становиште да се сачека достављање наведених извештаја, како би се оценило, да ли се у школама на 

територији Општине Бачки Петровац спроводе ваннаставне активности које подстичу толеранцију, 

мултикултуралност и спречавање сегрегације.  

 

Савет за међунационалне односе у Општини Тител је организовао посету Сајму националних мањина поводом 

обележавања дана људских права. Сајму присуствовало 22 припадника мађарске, ромске, хрватске, словачке, 

македонске и црногорске националне заједнице.  

 

Савет за међунационалне односе општине Житиште учествовао је у обележавању дана просветних радника, а 

чланови савета су присуствовали манифестацији одржаној тим поводом под називом ,,Знам и ја“, 7.11.2017. године. 

Организатор манифестације је Културно просветна заједница Житиште, а ове године домаћин манифестације је 

извдвојено одељење школе са седиштем у Торку  у коме настава одвија на румунском и српском језику. Савет 
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наводи да се у основним школама и предшколској установи  у којима се одвија и вишејезична настава, успешно кроз 

годишњи план и програм спроводе наведене активности.  

  
2018/1  

 

Пројекат „Наш град, наше школе“  

 

У првом кварталу 2018. години су укључене још две основне школе са територије општине Бујановац: „Бора 

Станковић“ из села Кленике и „Мухарем Кадриу“ из Великог Трновца. У фебруару месецу су реализоване три 

дводневне радионице за ученике и ученице из две средње школе „Сезаи Сурои“ и „Свети Сава“ и четири основне 

школе „Бранко Радичевић“, „Наим Фрашери“, „Али Бекташи“ и „Вук С. Караџић“ као и ученици две нове основне 

школе које су у пројекту од ове године.  У основним школама учесници су били ђаци од шестих до осмих разреда, 

док су у средњим школама били укључени ђаци од прве и друге године. У марту месецу планирано је да се реализују 

још три дводневне радионице за ученике и једна тродневна обука за наставнике из партнерских школа.  

 

Пројекат „Наша прича“  

 

У првом кварталу 2018. године, у Нишу, истовремено је одржана друга дводневна обука за наставнике и друга 

дводневна радионица за ученике из партнерских школа у оквиру овог пројекта, ОШ „Ибрахим Кељменди“ и ОШ 

„Вук Стефановић Караџић“ из Прешева.  

 

Јачање васпитне улоге школе (са примерима добре праксе) у плану рада ЗУОВ-а за 2018. Под примерима се 

подразумевају различите активности, програми, акције, пројекти и иницијативе које се негују у школи/дому ученика 

ради остваривања васпитне улоге. Примери се могу односити на различите аспекте школског живота/живота у дому, 

а који нису део редовне наставе/васпитног рада, као што су: друштвене, уметничке, техничке,  хуманитарне, 

културне, спортске и друге активности (укључујући ученичке задруге, проширену делатност школе…); излети, 

екскурзије, настава у природи, летње школе, истраживачки кампови; активности у функцији подршке осетљивим 

групама ученика (мањинске групе, ученици којима је потребна додатна образовна подршка, мигранти, деца која 

живе у домовима, деца која мењају школу…); активности у оквиру одељенске заједнице и друго.  

 

Национални савет немачке националне мањине прати и сматра важном ову активност,  због тога што је насиље 

распрострањено у школама на дневном нивоу и врло је важно спречавање истог.     

 

Општина Бојник наводи да се у складу са школским планом и програмом, одвијају активности које подстичу 

толеранцију у циљу подстицања мултикултуралности. 

 

Општина Босилеград наводи да се у школама спроводе ваннаставне активности, кроз предавања, радионице, које 

подстичу толеранцију и мултикултурализам. 

 

Савет за међунационалне односе општине Житиште наводи да је у извештајном периоду разматрао планове и 

програме рада за 2018 годину, Предшколске установе, Културно просветне заједнице и Туристичке организације, као 

и Спортског савеза. Савет има сазнања да се у основним школама и предшколској установи у којима се одвија и 

вишејезична настава, успешно кроз годишњи  план и програм спроводе наведене активности. 

 

2018/2 

 

Пројекат „Наш град, наше школе“  

 

У марту су реализоване три дводневне радионице за ученике основних и средњих школа као и две тродневне обуке 

за наставнике из партнерских школа. У периоду од    07. до 24.маја група од 40 ученика је, у оквиру програма 

интеркултуралне размене „Песталоци дечије фондације“, боравила у дечијем селу Троген у Швајцарској. Ученици из 

6 школа са територије општине Бујановац имали су прилику да активно учествују у едукативним радионицама 

заједно са својим вршњацима из Швајцарске. Школе обухваћене у овом програму су биле ССШ „Свети Сава“, ОШ 

„Наим Фрашери“, ОШ „Бранко Радичевић“, ОШ „Али Бекташи“ Несалце и ОШ „Вук С. Караџић“ Левосоје. 

Теме које су обрађиване у овом програму су биле: интеркултурално образовање, разумевање различитости, права 

детета, теме о стереотипима и предрасудама итд. До краја године је планирана реализација треће обуке за наставнике 

и две радионице за ученике. 
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Пројекат „Наша прича“ 

 

Почетком јуна је реализована трећа и последња дводневна радионица за ученике из партнерских школа у Прешеву 

(ОШ „Вук Стефановић Караџић“ и ОШ „Ибрахим Кељменди“). До краја године је планирана промоција публикације 

у форми студије случаја на основу примера остварене сарадње, искуства предавача у току обука и радионица, 

доприноса учесника и примера добрих пракси. 

 

У оквиру пројекта „Подстицање демократске културе у школама“ представља двогодишњу активност коју 

суфинансирају Европска унија и Савет Европе, а у оквиру Програма Европске уније - Савета Европе под називом 

„Хоризонтална помоћ за Западни Балкан и Турску“ одржана је конференција „Демократска култура – са речи на 

дела“ у Копенхагену 22-24.априла 2018. године. У раду су, поред Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, учествовали представници школа које реализују мере и активности за борбу против дискриминације и 

механизме за праћење ових мера. Теме којима су се учесници бавили су: компетенције за демократску културу у 

свеобухватном едуактивном приступу, представљање Мреже саветника за образовне политике Савета Европе (ЕПАН 

мрежа).   

 

Савез јеврејских општина организује, учествује и даје подршку институционализованој настави о Холокаусту која се 

спроводи екстракурикуларно. Такође наводе да је потребно, у уџбеницима историје за више разреде основне и 

средње школе, обезбедити бар једну наставну јединицу о Холокаусту. Јеврејска заједница може да обезбеди предлог 

концепта, а потом и писање једне такве наставне јединице.  

 

Општина Бач као мултикултурална и мултинационална средина у свим школама подстиче мултикултуралност. Кроз 

ликовне и уметничке секције, али и у редовној настави, деца се усмеравају на поштовање различитости. Такође, у 

свим културно уметничким програмима, спортским манифестацијама заступљене су све националне мањине. 

  

Ваннаставне активности које подстичу толеранцију у општини Нови Бечеј огледају се у реализацији 

мултикултуралних викенда фолклора, спорта и сличних манифестација у којима се подстиче мултикултуралност.  

 

Савет за међунационалне односе oпштинe Димитровград наводи да предшколска установа у оквиру социјалног 

програма у Годишњем плану рада има предвиђене програме за подстицање толеранције и мултикултуралности. 

Основна школа је визијом и мисијом школе дефинисала неговање мултикултурализма као  развојни приоритет.  

Традиционално, кроз наставне и бројне ваннаставне и ваншколске активности васпитава децу у духу толеранције и 

због тога остваруje сарадњу са бројним установама, институцијама, удружењима, НВО из Србије, Бугарске и шире.  

 

Савет за међунационалне односе oпштинe Житиште наводи да се у основној школи у Торку обележава светски дан 

румунске блузе 24. јуна 2018. године. Затим фестивал дете фолклора и музике Војводине на румунском језику, 

општина Житиште – школа у Торку је домаћин ове године 12. маја. За време ускршњих празника одвијале су се 

посебне активности које обухватају обичаје и традицију Румуна, а све у циљу чувања традиције и обичаја и развоја 

мултикултуралности. Напомиоњемо да сва су деца из школе било које националности  била укључена у пројекат. 

(српска, румунска, ромска).  

 

Општина Житорађа наводи да су кроз ваннаставне активности - Фестивал науке „Без муке до науке“ на коме су 

учествовали и ученици ромске националности промовисани принципи једнакости и равноправности.  

 

2018/3 

 

У оквиру пројекта „Подстицање демократске културе у школама“ као део Програма 

Европске уније - Савета Европе под називом „Хоризонтална помоћ за Западни Балкан и 

Турску“, реализоване су  тимске мониторинг посете (МПНТР, Савет Европе) у  4 школе 

које су учеснице пројекта (Турија, Ђурђево, Суботица и Велико Градиште). Одржани су 

консултативни састанци са координатором пројекта из Стразбура, као и промоција 

досадашњих резултата и изазова. У току је припрема видео прилога за документарни 

филм који ће промовисати концепт демократске културе у образовном систему и 

резултате школа које су учествовале у пројекту.   
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Национални савет буњевачке националне мањине наводи да су сви образовни, али и 

културни садржаји, у буњевачкој заједници конципирани на принципу инклузије и 

других припадника већинског народа или националних мањина, како би буњевачку 

заједницу приближили другима. 

 

Националном савету немачке националне мањине је циљ увођење изборног предмета 

Немачки језик са елементима националне културе којим се остварују поменуте 

активности.  

 

Национални савет словеначке националне мањине наводи да се васпитна улога школе и 

развијање толеранције показују и кроз наставне планове за словеначки језик као 

изборни предмет у основним школама, који подразумевају и тематске јединице 

подстицања међународног разумевања и толеранције. 

 

Национални савет хрватске националне мањине наводи да је реализован међународни 

пројекат у сарадњи са Загребачком жупанијом и ОШ „Стјепан Радић“ Божјаковина, 

"Умјетност без граница", у оквиру којег је учествовало око 200 деце из суботичких 

школа који наставу похађају на српском, мађарском и хрватском наставном језику. 

 

Деца су учествовала у пет радионица: 

- 31.8.2018. године  у простору Буњевачког кола 

Нада Томашић - "Старо на новом" - осликавање на свили, израда украса и накита од 

тканина и перлица 

Тајана Брнић - "Рибе јадранског мора" - техника папир пластика 

 

- 1.8.2018. године у простору ОШ „Владимир Назор“ у Ђурђину 

Роберт Самарџић и Иван Перић "Обрисне и структурне линије групни рад" - угљен и 

креда у боји 

 

- 1.9.2018. године  у простору Буњевачког кола 

Тајана Брнић - "Рибе јадранског мора" - техника папир пластике 

Матео Бајић - "Аутопортрети" - техника темпере, успоредба аутопортрета и селфија 

Невенка Микленић - техника каширања, жица и папир 

 

- 1.9.2018. године  у ОШ Матија Губец у Таванкуту 

Нада Томашић - "Старо на новом" - осликавање на свили, израда украса и накита од 

тканина и перлица 

Корнелија Турић Доротић - "Море" - сликање на платну 

 

- 1.9.2018. године  у простору Буњевачког кола 

Корнелија Турић Доротић -"Море" - сликање на платну 

Маријана Џепина - техника монотипије 
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Завршница пројекта је била изложба слика у Галерији „Винко Перчић“ под називом 

„Простори меморије“. 

 

Искључиво у организацији Националног савета хрватске националне мањине је 

организована активност с темом неговања мултикултурализма. 

 

Савет за међунационалне односе Града Кикинда наводи да постоје разне активности 

којима је циљ подизање нивоа толеранције, затим унапређење постојећих те увођење 

нових програма и планова, као начин надоградње на постигнуте успехе. Вреди 

издвојити и подстицаје и пакете које су родитељи ђака првака добили као донацију од 

Националног савета мађарске националне мањине у Кикинди, Руском Селу и Сајану. 

 

Савет за међунационалне односе општине Житиште наводи да се у овом извештајном 

периоду посебна активности одвијала у МЗ Торда – септембар 2018. године, где се 

одржала манифестација Кукуруз фестивал, која је укључивала и децу предшколске 

установе и ученике основне школе до 4 разреда кроз радионичарске активности у вези 

са традицијом мађарске националне мањине. 

 

Савет за међунационалне односе oпштинe Шид у сарадњи са локалном самоуправом је 

организовао манифестацију Музика нашег краја поводом обележавања Међународног 

дана музике, где су учествовали представници српске, словачке, русинске, хрватске и 

ромске националне заједнице. Они су са својим најмлађима, игром и песмом 

представили музику нашег краја, на свом матерњем језику. Такође, у оквиру Шидског 

културног лета – Етно дан, поменуте националне заједнице су имале прилику да 

представе културу и традицију кроз смотру фолклора, музике и предмете домаће 

радиности.  

 

 

АКТИВНОСТ: 6.16. Потписивање споразума са земљама чије националне мањине 

имају образовање у Србији. 

РОК: II квартал 2016. године 

СТАТУС: Активност није 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. 
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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.  

2017/2 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наставља са успостављањем просветне сарадње са земљама 

матицама националних мањина које имају целокупно образовање на свом матерњем језику, дипломатским путем. Од 

земаља којима је упућен позив на сарадњу до сада су одговориле: Мађарска, Бугарска, Словачка, Румунија и 

Хрватска. 

Имајући у виду значај овакве билатералне сарадње за унапређивање образовања на језицима националних мањина, 

као и функционисање националних савета националних мањина у области образовања, Министарство је позвало 

националне савете да предложе теме и активности које препознају као посебно значајне у области образовања, што 

ће бити основа за преговоре и припрему билатералне сарадње са земљама матицама. Позиви су упућени 

националним саветима албанске, бугарске, словачке, румунске, мађарске и хрватске националне мањине. За 

бошњачку националну мањину и русинску националну мањину, које немају земље матице, преговара се о 

адекватним институцијама које се баве овом облашћу, а које би се могле укључити у ову активност. Тренутно се 

прикупљају предлози националних савета националних мањина, планирају радни састанци и билатерални споразуми 

који ће садржати оперативни део са конкретним задацима и задужењима. 

2017/3 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да су током конференције „Western Balkans Steering 

Platform on Research & Innovation“ 6 th Ministerial Meeting, одржане у Београду 28-29. септембра 2017. године 

одржана два билатерална радна састанака на маргинама конференције са представницима Министарства цивилних 

послова Босне и Херцеговине, Министарства науке и образовања Републике Хрватске и делегацијом Републике 

Албаније. На основну информација које су добијене од Министарства спољних послова Републике Србије и 

повратних нформација које су добијене од представника Министарства науке и образовања Републике Хрватске, 

закључено је да позив упућен за сарадњу Републици Хрватској није ни стигао до ресорног министарства. Током 

радног састанка 28. септембра 2017. године представљен је значај билатерлне сарадње која подразумева 

реципроцитет у правима и обавезама земаља матица у односу на националне мањине. Учесници састанка су се 

сложили у оцени да је овај процес значајан и да ће радити на убрзавању у својим земљама.  

 

По изјашњавању Националног савета бошњачке националне мањине о званичном признавању Босне и Херцеговине 

као земље матице у припреми је позив на припрему билатералног споразума Министарству цивилних послова Босне 

и Херцеговине. 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира радне састанке са представницима ресорних 

министарстава земаља матица националних савета националних мањина који имају целокупно образовање на свом 
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матерњем језику са циљем креирања билатералних споразума.   

 

Министарство спољних послова није до сада примило предлоге билатералних МоР/програма/споразума 

Министарства надлежног за просвету за потписивање у овој области са земљама чије националне мањине имају 

образовање у Србији, а ради давања мишљења.  

 

Имајући у виду да се надлежност Министарства спољних послова у овој области односи искључиво на 

мултиресорске споразуме који покривају области културе, образовања, науке, технологије, омладине и спорта, у току 

је иновирање појединих, од укупног броја постојећих споразума које Република Србија има са свим суседним 

земљама, али они не регулишу или се само уопштено дотичу питања мањина. Тренутно је у процесу усаглашавања 

текст Споразума о сарадњи у области образовања, науке, културе, медија, омладине и спорта између Владе Р. Србије 

и Владе Румуније, чији су нацрти размењени 2015, односно 2016. године.  

 
2017/4 

 

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић састао се  са амбасадором  Републике Хрватске 

у Републици Србији, Горданом Бакотом. 

 

На састанку одржаном у министарству, Шарчевић и Бакот су разговарали о образовању хрватске националне мањине 

у Републици Србији и српске националне мањине у Републици Хрватској, као и о могућностима размене искуства и 

унапређења образовне сарадње двеју земаља. Саговорници су се сагласили да је образовање од суштинског интереса 

за националне мањине и да је то област у којој сарадња мора да буде на високом нивоу. 

 
2018/1  

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да је настављена  интензивна сарадња кроз рад српско-

хрватског Међувладиног мешовитог одбора за мањине.  

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да је настављена реализација програма сарадње у 

области науке, образовања и културе између Владе Републике Србије и Владе Мађарске за период 2018-20. 

 
2018/2 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да је интензивирана  сарадња са Министарством 

спољних послова кроз одржавање комуникације и радног састанка о даљим корацима у припреми билатералних 

споразума са земљама матицама. Прикупљени су и анализирани билатерални споразуми које је Република Србија до 

сада потписивала са земљама матицама са циљем допуњавања постојећих и креирања нових билатералних споразума 

у складу са предлозима националних савета националних мањина.     

 

2018/3 

 

Стање непромењено. 

 

 

АКТИВНОСТ: 6.17. Успостављање сарадње у области иницијалног образовања 

наставника  

РОК: II квартал 2018. године  

СТАТУС: Активност је делимично реализована.  

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за просвету 

 Високо школске установе 

ИЗВЕШТАЈ: 
2018/2 
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Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да ће активност започети после закључивања 

Меморандума о разумевању са земљама матицама националних мањина које имају целокупно образовање на свом 

матерњем језику.  

 

Економски факултет у Суботици има сарадњу са 29 високошколских установама у земљама матицама националних 

мањина, који живе у Републици Србији, и то у Босни и Херцеговини, Хрватској, Мађарској, Словачкој, Чешкој, 

Македонији  и Словенији.  

 

Међутим, потписани споразуми се односе више на стручно усавршавања наставника у циљу обезбеђивања 

усавршавања високошколских наставника у струци и познавању мањинског језика, разменом и боравком у земљи 

матици, него на иницијално образовање наставника. 

 

Институције са којима Економски факултет у Суботици има закључен уговор о сарадњи у земљама матицама 

националних мањина, који живе у Републици Србији су следеће:  

 

- Паневропски универзитет „Апеиорон“, Бања Лука, Босна и Херцеговина, 

- Универзитет у Источном Сарајеву, Факултета пословне економије Бијељина, Босна и Херцеговина, 

- Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Источно Сарајево, Пале, Босна и Херцеговина, 

- Факултет спољне трговине, Бијељина, Босна и Херцеговина, 

- Саобраћајно технички факултет, Добој, Босна и Херцеговина, 

- Независни универзитет Бања Лука, Босна и Херцеговина, 

- Интернационални универзитет Травник, Босна и Херцеговина,  

- Универзитета за пословне студије, Бања Лука, Босна и Херцеговина,  

- Faculty of Informatics and Statistics, University of Prague, Чешка, 

- Faculty of Economics, University of Rijeka, Хрватска, 

- University North, Koprivnica, Хрватска, 

- University of West Hungary, Sopron, Мађарска,  

- Економски факултет Kautz Gyula, Szechenyi Istvan Универзитет, Đer, Мађарска,  

- Faculty of Business Administration, Corvinus University of Budapest, Мађарска, 

- Faculty of Economics, University of West Hungary, Sopron, Мађарска, 

- Faculty of Business and Economics, University of Pecs, Мађарска, 

- Faculty of Economics and Business Administration, University of Szeged, Мађарска, 

- Faculty of Informatics, University of Debrecen, Мађарска, 

- St. Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty of Economics Skopje, Македонија, 

- Универзитет "Св. Климент Охридски", Економски факултет Прилеп, Македонија, 

- Факултет за туризам и угоститељство - Охрид, Универзитет "Св. Климент Охридски", Македонија, 

- Државни универзитет у Тетову, Македонија, 

- Економски факултет Државне образовне установе за високо стручно образовање, "Омски државни 

универзитет Ф.М. Достојевски", Русија, 

- Факултет социјалних наука, Универзитет св. Ћирила и Метода, Трнава, Словачка, 

- Факултет социјално-економских односа, Тренчински универзитет Алеxандра Дубчека у Тренчину, 

Словачка, 

- Faculty of Economics, Technical University of Košice, Словачка, 

- Факултет националне економије у Братислави, Словачка, 

- Faculty of Information Studies, Novo Mesto, Словенија, 

- Универзитет у Марибору, Факултет за логистику, Цеље, Словенија. 

Учитељски факултет Универзитета у Новом Саду од 2006.године континуирано ради на успостављању и неговању 

сарадње у области иницијалног образовања наставника са високошколским установама у Републици Мађарској и у 

дијаспори Мађара (Румунија, Хрватска, Украјина). Број установа са којима факултет има склопљене уговоре о 

сарадњи је у овом тренутку 27.  

Број студената који се школују у складу са споразумима је 20. Студенти имају могућност да конкуришу за доделу 

разних стипендија које обезбеђујe: мађарски национални савет, Република Србија, Универзитет у Новом Саду и 

Програм сарадње Високошколских установа у регији Карпатског басена за пружање подршке високошколском 

образовању у иностранству на мађарском наставном језику „Маkovecz“.  
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Академија уметности Универзитета у Новом Саду континуирано ради на неговању успостављене сарадње у области 

иницијалног образовања наставника са универзитетима у Републици Мађарској, на основу споразума о сарадњи са 

одговарајућим институцијама. 

Број студената који се школују у складу са споразумима, у свакој школској години износи 10. Студенти имају 

могућност да аплицирају за доделу стипендија које обезбеђује мађарски национални савет и  Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја РС. 

2018/3 

 

Стање непромењено. 

 

 

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. 

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 

2017/2 

У периоду од 1. априла до 16. јуна 2017. године Педагошки завод Војводине издао је укупно десет 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, 

број 86/2015, 3/2016, 73/2016 и 80/2016), и то: 

- запосленима у ОШ Маршал Тито у Падини, укупно пет решења; 
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- запосленима у ОШ Јан Чајак у Бачком Петровцу, укупно пет решења. 

2017/3 

Нема промена.   

 

2017/4 

Стање непромењено.  

 
2018/1    

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да су Учитељски факултет Универзитета у Београду и 

Учитељски факултет Свеучилишта у Загребу потписали Споразум (3. јун 2016) на основу кога се реализује низ 

активности са циљем унапређивања иницијалног образовања наставника у Републици Србији и у Републици 

Хрватској:  

  

 Реализована су предавања професора из Загреба у два наврата; 

 Професори из Србије су били на студијском боравку у Загребу и одржали више предавања; 

 Професори из Србије су прихваћени као чланови уређивачког одбора реномираног часописа Croatian 

Journal of education који је реферисан на СЦИ листи; 

 Колеге из Загреба су у уређивачком тиму српских часописа Иновације у настави и Методичка пракса; 

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја је било суорганизатор на више међународних 

научних скупова: Пореч - 2016, Аранђеловац - 2017, Петриња - 2018, Београд - 2018; 

 Професори из Србије су били пленарни излагачи на овим научним скуповима у Хрватској,  а професори из 

Хрватске у Србији; 

 Размена професора на докторским студијама; 

 У фази је реализација размене студената на основу Ерасмус програма; 

 Размена литературе за студенте и поклони библиотекама; 

 Усаглашавање наставних планова и програма ради лакшег признавања испита. 

  
2018/2 

 

Стање непромењено.  

 

2018/3 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да је започело мапирање 

акредитованих обука у земљама матицама у сарадњи са националним саветима 

националних мањина. Циљ ове активности је развој програма стручног усавршавања 

базиран на развијању језичких компетенција и обука наставника који предају у 

школама на мањинском језику (на албанском, босанском, бугарском, мађарском, 

румунском, русинском, словачком и хрватском језику). Обука ће се фокусирати на 

побољшање лингвистичких капацитета за предмете који се тестирају на завршном 

испиту: матерњи језик, математика, историја, географија, биологија, физика, и хемија.  

 

 

АКТИВНОСТ: 6.19. Успостављање сарадње у области обезбеђивања квалитетних 

уџбеника и наставних средстава 

РОК: II квартал 2017. године 

СТАТУС: Активност није реализована.  
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НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за просвету 

 Завод за унапређивање образовања и васпитања 

 Завод за уџбенике 

ИЗВЕШТАЈ: 
2017/2 

Активност ће започети после закључивања Меморандума о разумевању са земљама матицама националних мањина 

које имају целокупно образовање на свом матерњем језику. 

2017/3  

Нема промена.  

 
2017/4 

Стање непромењено.  

 
2018/1 

 

Стање непромењено. 

 
2018/2 

 

Стање непромењено.  

 

2018/3 

 

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 
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поступку одабира изборних предмета, као и јединствену методологију на основу које се формира листа понуђених 

предмета за сваки разред и сваку школу. 

Предмети су били разврстани у две табеле: предмети које школе могу да понуде на основу својих могућности, 

односно расположивости наставног кадра и предмети чија реализација ће бити могућа и на нивоу више школа како 

би се омогућила доступност језика националне мањине са елементима националне културе свим ученицима у 

срединама где живе припадници појединих мањина. Одлуку о избору који предмети су били понуђени донео је 

руководилац школске управе у договору са Министарством просвете, науке и технолошког развоја за сваку основну 

школу која се налази на територији школске управе.  

 

Током јула и августа 2016. године анализом резултата анкета биће организовани различити модели изучавања 

изборног предмета Матерњи језик са елементима националне културе. 

Унапређен је статус изборног предмета матерњи језик са елементима националне културе доношењем Стручног 

упутства о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2016/17. годину. 

Новина коју доноси овај документ омогућава да школа која остварује програм изборног предмета матерњи језик са 

елементима националне културе може да формира групу на нивоу циклуса, односно групу коју чине ученици од I до 

IV разреда (ученици првог циклуса) и/или групу коју чине ученици од V до VIII разреда (ученици другог циклуса).  

Такође, групе за изборни предмет матерњи језик са елементима националне културе могу се формирати и на нивоу 

више школа у једној ошптини, уз сагласност надлежне школске установе. 

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 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 
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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 

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 
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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 Сомбор 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. 

2017/2 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је за школску 2017/18. годину, а за потребе анкетирања 

родитеља/старатеља о одабиру изборног предмета матерњи језик/говор са елеметнима националне културе у 

основним школама, обавило припреме и усаглашавање примедби и сугестија од стране националних савета како би 

се елиминисали могући проблеми који су идентификовани ранијих годинау процесу анкетирања. Усаглашен је и 

припремљен посебан анкетни лист за изборни предмет матерњи језик/говор са елеметнима националне културе – 

понуђено је укупно 14 матерњих језика/говора националних мањина. Анкета је реализована пре завршетка школске 

године, а за родитеље ученика првог разреда, анкета ће бити реализована почетком септембра. Резултате анкете, 

директори школа ће унети у информациони систем Доситеј.  

Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је за школску 2017/18. годину Стручно упутство о 

формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2017/18. годину, које, поред 

могућности одобравања група са мање од 15 ученика и груписања више школа на територији локалне самоуправе, 

обавезује школе да одељења/групе за изборни предмет матерњи језик/говор са елеметнима националне културе 

формирају у сарадњи са националним саветима националних мањина, а према Закону о основном образовању и 

васпитању (Службени гласник РС, број 55/2013), члан 12. Језик остваривања образовно-васпитног рада: када се 

образовно-васпитни рад остварује на српском језику, за ученика припадника националне мањине организује се 

настава језика националне мањине са елементима националне културе као изборни предмет.  

У школској 2016/17. години укупно 11.509 ђака у 314 основних школа у 150 јединица локалне самоуправе похађа 

изборни предмет матерњи језик/говор са елеметнима националне културе.  

На територији општине Бачка Паланка у три градске и три сеоске основне школе, у насељеним местима Пивнице, 

Силбаш и Челарево, уведена је могућност учења словачког и мађарског језика са елементима националне културе 

као изборних предмета. У основној школи Браћа Новаков у Силбашу, која има два издвојена одељења у Парагама и 

Деспотову, као и у ОШ Милета Протић у Товаришеву настава се организује и за предмет ромски језик са 

елементима националне културе, као изборни предмет за око 85 деце. У школама у Пивницама и Силбашу настава се 

изводи двојезично, на српском и словачком језику. Према подацима којима располаже локална самоуправа, у 

школама на територији Бачке Паланке више од 100 ученика изучава словачки, а више од 70 ученика мађарски језик 

као изборни предмет. Осим тога, у школи у Пивницама се издаје школски часопис Наша школа, а штампана је и 

Збирка дечје прозе на словачком језику. 

У свим предшколским, основним и средњој школи на територији општине Ириг се настава одржава на српском 

језику. Мађарски језик са елементима националне културе, као изборни предмет, изучава се у Шатринцима где је 
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већинско становништво мађарске националности. 

У школама на територији града Кикинде организује се настава ромског језика два часа недељно, а укупно 72 часа 

годишње. У једној школи на територији Града формирано је одељење на мађарском језику. 

Ученици ОШ Вук Караџић у општини Србобран на крају сваке школске године анкетирају се 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 да се формира група ученика. У ОШ Јован 

Јовановић Змај у Србобрану четири групе има по два часа недељно мађарски језик са елементима националне 

културе. Овим програмом обухваћено је 72 ученика. 

2017/3 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја афирмативно приступа одобравању одељења/комбинованих 

група са мањим бројем ученика од 15, како за редовну наставу на језицима националних мањина тако и за изборни 

предмет Матерњи језик са елеметнима националне културе. С обзиром на то да је унос података у информациони 

систем Доситеј још увек у току, прецизни подаци о броју ученика који похађају изборни предмет Матерњи језик са 

елеметнима националне културе биће припремљени за следећи извештајни период.  

 

Општина Бачки Петровац наводи да постоје све законске и друге могућности које омогућавају учење матерњег 

језика и елемената националне културе у школама уз задржавање статуса изборног предмета, као и развијање 

факултативних и других ваннаставних активности. Средства за ове активности обезбеђују се углавном у буџету 

општине.   

 

На територији општине Бечеј у основним и средњим школама образовање ученика се врши на српском и мађарском 

језику. 

 

Општина Бела Црква наводи да се у основним школама изучава изборни наставни предмет Чешки језик са 

елементима националне културе (ОШ „Сава Мунћан“, Крушчица, ОШ „Жарко Зрењанин“, Бела Црква, ОШ „Доситеј 

Обрадовић“, Бела Црква). За наведене установе је национални савет чешке националне мањине утврдио да су од 

посебног значаја за образовање Чеха. 

 

Општинa Беочин наводи да су обезбеђени услови за учење матерњег језика – говора и елемената националне културе 

са статусом изборног предмета за ромски језик.   

 

Општина Бојник наводи да се у ОШ ''Станимир Вељковић – Зеле'' у складу са планом и програмом континуирано 

унапређује могућност учења ромског језика – говора и елемената националне културе, уз задржавање статуса 

изборног предмета и развијање факултативних и других ваннаставних активности.   

 

На територији општине Чока у предшколским установама, основним и средњим школама образовање ученика се 

врши на српском и мађарском језику.  

 

Општина Неготин наводи да се у основним школама у Прахову и Кобишници, као изборни предмет одржава учење 

матерњег језика (влашког) - говора и елемената националне културе. Изборни предмет похађа близу 30 ученика у 

две школе.   

 

Општина Ириг наводи да се у свим предшколским установама, основним и средњој школи на територији општине, 

настава одржава на српском језику. Језик националне мањине, мађарски језик - као изборни предмет уведен је у 

Шатринцима, где је већинско становништво управо мађарске националне припадности.  

 

Општина Ковин наводи да се у насељима Мраморак и Делиблато с обзиром на то да се ради о подручију где је 

традиционално настањена румунска национална мањина, факултативно, као језик националне мањине са елементима 

националне културе, учи румунски језик. У насељеним местима, Ковин-град, Баваниште, Мало Баваниште, Дубовац, 

Гај, Мраморак, Делиблато, факултативно, као језик националне мањине са елементима националне културе, учи се 

ромски језик. 
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Општина Кучево наводи да се од школске 2017/2018. године у ОШ „Слободан Јовић“ у Волуји, по спроведеном 

изјашњавању родитеља ученика, учи влашки говор као изборни предмет. Овај облик наставе похађа 50 ученика.  

 

Уз редовну, факултативну наставу на матерњем језику, деца на територији општине Кула имају могућност учења 

мађарског, русинског и украјинског језика као изборог предмета у школи.  

 

На територији општине Мали Иђош на крају сваке школске године ученици се анкетирају и на основу те анкете 

организује се факултативна настава на језицима националних мањина. Програм је у току.  

 

Општина Пландиште наводи да је настава у основним школама организована на четири језика, у насељима где 

претежно живе националне мањине и то од половине прошлог века. У Пландишту се изучавају два изборна 

предмета: мађарски језик са елементима нациналне културе и румунски језик са елементима националне културе. У 

Маргити (28,9% Румуна) изучава се као изборни предмет Румунски језик са елементима националне културе. У 

Хајдучици (42% Словака) изучавају се словачки, македонски и мађарски језик као изборни предмети са елементима 

националне културе. У одељењу у Маргити више од половине ученика су ромске националне мањине, тако да се 

планира кроз ДИЛС пројекат „Образовна инлкузија Рома“ чија је имплементација у току, истраживање 

заинтересованости за увођење изучавања ромског језика и писма као језика друштвене средине.  

 

Општина Србобран наводи да 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 да се формира група ученика. У ОШ 

„Јован Јовановић Змај“ спроводи се следећа ваннаставна активност: мађарски језик са елементима националне 

културе. Активност се реализује у 4 комбиноване групе по 2 часа недељно. Овом активношћу обухваћено је 72 

ученика.  

 

Општина Стара Пазова наводи да се изброни предмет ромски језик са елементима културе спроводи у ОШ „Симеон 

Араницки“, Стара Пазова и ОШ „Милан Хаџић“, Војка.  

 

На територији општине Тител носилац ове активности је Мађарски културни центар, у школама нема факултативног 

учења језика.  

 

Општина Врбас наводи да:  

 

- у ПУ „Бошко Буха“ (021/705-100), објекат „Грлица“ у Куцури формирана је двојезична васпитна група мешовитог 

узраста 4-6 година на српском и русинском језику. У објекту „Сунцокрет“ формирана је васпитна мешовита група 

целодневног боравка на мађарском језику. 

- Основна школа ,,Светозар Милетић“ је највећа школа у општини Врбас. Настава је организована на српском језику. 

Специфичност рада школе јесте организовање наставе са елементима националне културе кроз неговање русинског, 

мађарског и украјинског матерњег језика (фонд 72 часа годишње). Настава на матерњем језику са елементима 

националне културе за мађарски, украјински и русински се изводи у школи, а настава русинског језика се такође 

изводи и у просторијама КУД ,,Карпати“, Гркокатоличкој и Католичкој цркви, са којима се успешно сарађује. 

Мађарски језик изучава 82 ученика, русински 65, а украјински 4 ученика. Годинама се одвија успешна сарадња у 

заједничким активностима са основном школом и гимназијом ,,Петро Кузмјак“ из Руског Крстура, РТВ из Новог 

Сада (редакција на русинском и мађарском језику). Успешни дечји радови објављују се у школским новинама, као и 

у дечјем листу на русинском језику,,Захрадка“.  

- у Основној школи „Братство јединство“, Куцура организована је настава са елементима националне културе кроз 

неговање русинског матерњег језика.  

           

Скупштина општине Житиште као и месне заједнице финансирају учешће ученика на такмичењима општинског, 

окружног и републичког нивоа, као и посебна такмичења талентованих ученика по захтеву школа и родитеља 

(смотра рецитатора у Румунији и Мађарској, такмичење ученика основних школа у певању у Мађарској и сл.). 

 

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 школској 2017/18. години наставља се извођење 

наставе мађарског језика као језика у службеној употреби у одељењима од I-VIII разреда, у којима се настава 

реализује на српском и хрватском наставном језику.    
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2017/4 

Министарство просвете, науке и технолошкога развоја наводи да се Матерњи језик/гвоор са елеметнима националне 

културе као изборни предмет у школској 2017/18. години изучава у 149 локалних самоуправа и 310 основних школа. 

Број ученика који похађају овај изборни предмет се повећао у односу на прошлу школску годину. 

 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК/ГОВОР СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 

Језик националне мањине Број основних 

школа 

Број локалних 

самоуправа 
Укупан број ученика  

АЛБАНСКИ  ЈЕЗИК  6 3 519 

БОСАНСКИ ЈЕЗИК  22 4 3916 

БУГАРСКИ ЈЕЗИК 7 4 1031 

БУЊЕВАЧКИ ГОВОР 11 1 414 

ВЛАШКИ ГОВОР 12 8 394 

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК 80 32 3 999 

МАКЕДОНСКИ ЈЕЗИК 6 4 214 

РОМСКИ ЈЕЗИК 66 43 2 860 

РУМУНСКИ ЈЕЗИК  22 17 761 

РУСИНСКИ ЈЕЗИК 23 7 380 

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК 35 13 962 

УКРАЈИНСКИ ЈЕЗИК 5 4 72 

ХРВАТСКИ ЈЕЗИК 11 7 428 

ЧЕШКИ ЈЕЗИК 4 2 93 

УКУПНО 310 149 15 950 

 

 

Министарство просвете, науке и технолошкога развоја реализовало је Јавни конкурс за учешће у коришћењу 

финансијских средстава намењеним за дотације невладиним и другим непрофитним организацијама значајним за 

образовање. Циљ конкурса био је унапређивање сиситема образовања и васпитања кроз образовно-васпитне 

активности које пружају подршку ученицим основних и средњих школа. Од укупно 40 одобреног програма, њих 7 се 

бави питањима унапређивања образовања на мањинским језицима односно образовања мањина и то за македонску 

националну мањину, ромску националну мањину, мађарску националну мањину, бошњачку и немачку националну 

мањину. Предложени програми ће реализовати активности усмерене на унапређивање матерњег језика/говора са 

елементима националне културе у основим школама.    

 

У општини Бела Црква, изборни наставни предмет Чешки језик са елементима националне културе се изучава у 

установама за које је национални савет чешке националне мањине утврдио да су од посебног значаја за образовање 

Чеха: 

- ОШ „Сава Мунћан“ Крушчица – 33 ученика, 

- ОШ „Жарко Зрењанин“ Бела Црква – 31 ученик, 

- ОШ „Доситеј Обрадовић“ Бела Црква – 14 ученика.  

 

Општина Бојник наводи да се у  ОШ ''Станимир Вељковић – Зеле'' у складу са планом и програмом континуирано 

унапређује могућност учења ромског језика – говора и елемената националне културе, уз задржавање статуса 

изборног предмета и развијање факултативних и других ваннаставних активности.   

 

Општина Ковин наводи да се у две основне школе ,,Десанка Максимовић“  и ,,Ђура Јакшић'' факултативно, као језик 

националне мањине са елементима националне културе, учи мађарски језик. У оквиру ПУ,,Наша радост“ Ковин 
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отворено је у насељеном месту Скореновац при ОШ ,,Жарко Зрењанин“,  одељење  обданишта за узраст од 3-5 

година, које похађа 22-је деце на мађарском језику. Ово одељење је отворено захваљујући донацији мађарског 

националног савета у сарадњи са ПУ,,Наша радост“ Ковин и ОШ ,,Жарко Зрењанин“ Скореновац.      

  

Град Нови Сад наводи да у већини основних школа постоји могућност учења матерњег језика националних мањина 

са елементима националне културе, као изборног предмета, и то мађарског, словачког, русинског, ромског и 

украјинског језика. Ова изборна настава је организована у свим основним школама осим у основним школама у 

Степановићаву, Буковцу, Футогу и Ковиљу. За ову изборну наставу се определило око 1600 ученика. У средњим 

школама учење матерњег језика националних мањина са елементима националне културе, као изборног предмета, 

најзаступљеније је у Гимназији „Светозар Марковић“, Електротехничкој школи „Михајло Пупин“, Пољопривредној 

школи у Футогу и Гимназији „Јован Јовановић Змај“ и то на мађарском језику. Све ваннаставне активности су 

саставни део активности школа и спадају у материјалне трошкове школа и по економској класификацији најчешћи 

захтеви су били за трошкове путовања ученика и услуге образовања, културе и спорта. 

Основне и средње школе у којима је организовано учење језика националних мањина спроводе сваке године 

промоције образовања ученика припадника националних мањина приликом уписа ученика, путем информатора о 

упису, на сајтовима школа, преко средстава јавног информисања и постављањем информативних плаката на 

објектима школа. 

 

Општина Шид наводи да у ОШ „Сремски фронт“ има 5 група за учење матерњег језика са елементима националне 

културе (по 2 групе за словачки и русински језик и 1 група за хрватски језик). Све групе су узеле учешће у 

обележавању дана европских језика 26.09.2017. године. Ученици су учествовали на смотри рецитатора у Кули 

18.11.2017. године.  

 

Општина Стара Пазова наводи се изброни предмет ромски језик са елементима културе спроводи и у ОШ „Вера 

Мишчевић“ - Белегиш од 1. децембра 2017. године.  

Град Суботица наводи да се у 20 основних школа за 1561 ученика и у Политехничкој средњој школи за 20 ученика 

финансира учење језика друштвене средине. 

На територији града Врања, пројектом је образован кадар за могућност учења ромског језика - говора и елемената 

националне културе, али је мала заинтересованост родитеља. Учење изброног предмета ромског језика - говора и 

елемената националне културе изводи се у Врањској Бањи.     

 

Општина Врбас наводи да се у ОШ "Братство јединство" учи мађарски језик са елемeнтима националне културе, у 

ОШ "Бранко Радичевић" Савино Село учи се словачки језик са елементима националне културе, у ОШ “Братство 

јединство“ Куцура - мађарски језик са елемнтима националне културе похађа 99 ученика од првог до осмог разреда и 

русински језик са елементима националне културе похађа 37 ученика од првог до четвртог разреда. У ОШ „Светозар 

Милетић“ Врбас укупно 151 ученик од првог до осмог разреда ове школске године похађа наставу изборног 

предмета: 

- мађарски језик са елемнтима националне културе  

- русински језик са елементима националне културе  

- украјински  језик са елемнтима националне културе  

 

Савет за међунационалне односе општине Бољевац наводи да од почетка школске 2017/2018. године у Основној 

школи „Ђорђе Симеоновић“ у селу Подгорцу, након изјашњавања анкетираних ученика, реализује се настава 

изборног предмета румунски језик са елементима националне културе.  

 

Општина Бор наводи да се у три школе факултативно учи предмет влашки језик са елементима националне културе, 

а у једној школи се учи предмет румунски језик са елементима националне културе, по плану и програму основног 

образовања одобреног од стране Министарства просвете. 

 

Општине Лебане наводи да се у у ОШ „Радоје Домановић“ у Бошњацу и у ОШ „Вук Караџић“ учи изборни предмет 

ромски језик са елементима националне културе од школске 2017/18 годину.  

 
2018/1  

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја прати реализацију изборних предмета Матерњи језик/гвоор са 

елеметнима националне културе. У договору са Националним саветом словеначке националне мањине, Словеначки 
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језик ће бити уврштен у Анкентни лист којим се, пре завршетка текуће школске године, реализује анкетирање 

родитеља за похађање овог изборног предмета за школску 2018/19. годину. Резултате анкете, директори школа ће 

унети у информациони систем Доситеј.  У току је анализа и преглед рукописа уџбеника за албански језик, босански 

језик и Српски као нематерњи језик.   

Општина Бела Паланка наводи да је одређен број ученика изразио интересовање за учење ромског језика као 

изборног предмета у основним школама, након индивидуалних састанака са родитељима у ромском насељу и 

канцеларији за ромска питања.  

 

Општина Беочин наводи да су обезбеђени услови за учење матерњег језика – говора и елемената националне културе 

са статусом изборног предмета за ромски језик.   

 

Општина Босилеград наводи да у основној школи и гимназији, ученици  припадници бугарске националне мањине 

који похађају наставу на српском језику, изучавају бугарски језик као обавезни предмет и оцена из бугарског језика 

је увршетена у општи успех ученика.    

 

Општина Ириг наводи да је мађарски језик са елементима националне културе уведен као изборни предмет у 

Шатринцима, где је већинско становништво управо мађарске националности.  

  

Општина Пландиште наводи да се у Хајдучици (42% Словака) изучавају словачки, македонски и мађарски језик као 

изборни предмети са елементима националне културе. 19.3.2018. године школу у Хајдучици је посетио амбасадор 

Републике Македоније, господин Васко Гргов, председник Националног савета македонске националне мањине у 

Србији, господин Борче Величковски и секретарка Националног савета македонске националне мањине у Србији, 

госпођа Зорица Митровић. Том приликом је ученицима који похађају „Македонски језик са елементима националне 

културе“ уручен поклон: уџбеници потребни за изучавање македонског језика и поклон ваучер у вредности од  

5.000,00 динара за куповину дидактичког материјала. 

 

Општина Шид наводи да у матичној школи у Ердевику од I - IV разреда се изучава словачки језик као изборни 

предмет са елементима националне културе. Русински језик предаје се као изборни предмет са елементима 

националне културе у основним школама у Шиду, Бачинцима и Бикић Долу, а хрватски језик као изборни предмет у 

Шиду (једна група) и у подручној школи у Батровцима и Соту.     

 

Град Суботица наводи да у 20 основних школа за 1561 ученика и у Политехничкој средњој школи за 20 ученика 

финансира учење мађарског језика као језика друштвене средине. 

 

Општина Србобран наводи у се ОШ “Јован Јовановић Змај” спроводи следећа ваннаставна активност: мађарски језик 

са елементима националне културе. Активност се реализује у 4 комбиноване групе по 2 часа недељно. Овом 

активношћу обухваћено је 72 ученика. Ученици ОШ „Вук Караџић“ се 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 да се формира група 

ученика. 

 

2018/2 

 

Завршена је анализа и преглед уџбеника за албански језик, босанки језик и Српски као нематерњи језик и мишљења 

су достављена издавачима и Министарству просвете, науке и технолошког развоја.  

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је кроз Јавни конкурс за учешће у коришћењу финансијских 

средстава намењеним за дотације невладиним и другим непрофитним организацијама значајним за образовање 

подржало пројекат „Спровођење иновативних часова ромског језика у основним школама у Крагујевцу“, који је 

реализовала организација цивилног друштва Ромски информативни центар из Крагујевца.  

Реализоване су следеће активности: информативна кампања, заговарачке активности, обележавање значајних датума 

за ромску заједницу инфрмативни материјал, рад са родитељима и ученицима на подизању свести о значају 

изучавању матерњег језика и културе. 

 

Општина Бела Црква наводи да Основна школа „Сава Мунћан'' Крушчица, општина Бела Црква и Основна школа 

Зајечи, округ Брецлав Јужноморавског региона Чешке Републике, започеле су развој непосредне сарадње. На основу 

Закона о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Чешке о сарадњи у области 
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културе, образовања, науке, омладине и спорта („Службени гласник РС – Међународни уговори” број 2/17, од 21. 4. 

2017. године), школе су потписале Меморандум о сарадњи. На тај начин су договориле да ће подржати и подстаћи 

изучавање чешког језика у Републици Србији, вршити размену материјала и информација и договарати 

организовање стручних скупова наставника у области језика и културе чешког народа. Успостављање сарадње 

између двеју школа финансијски су подржали Национални савет чешке националне мањине РС и општина Бела 

Црква 

 

Градска управа Кикинда наводи да ученици у основним школама похађају изборни предмет ромски језик са 

елементима националне културе. 

 

На територији града Лесковца је укупно 24 основних школа и све су спровеле анкетирање о заинтересованости деце 

и родитеља за учење матерњег језика националних мањина са елементима националне културе.  

На основу резултата спроведене анкета учење матерњег језика националних мањина са елементима националне 

културе реализује се у 5 основних школа. Ромски језик са елементима националне културе учи се у ОШ ,,Вожд 

Карађорђе“, проценат ангажовања наставника је 30%, у ОШ ,,Ђура Јакшић“, проценат ангажовања наставника је 

20%, у ОШ ,,Петар Тасић“, проценат ангажовања наставника је 20%. Македонски језик са елементима националне 

културе учи се у ОШ ,,Коста Стаменковић“, проценат ангажавања наставника је 20% и у ОШ ,,Бора Станковић“, 

проценат ангажовања наставника је 10%. 

Број ученика који уче матерњи језик са елементима националне културе, као изборни предмет је 181. Ромски језик са 

елементима националне културе учи 124 ученика. Македонски језик са елементима националне културе учи 57 

ученика. 

Општина Мали Иђош наводи да је у ОШ „Вук Караџић“ у Ловћенцу у виду факултативне наставе омогућено учење 

мађарског језика са елементима националне културе  од првог до осмог разреда. 

 

Град Нови Сад наводи да на Конкурсу за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. 

године за финансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2018. 

години, учествовала је и основна школа „Петефи Шандор“ из Новог Сада. Основна школа „Петефи Шандор“ је 

Решењем покрајинског секретара за образовање, прописе и националне мањине – националне заједнице, за 

реализацију двојезичне наставе у 2018. години, добила 200.000,00 динара.  

 

Општина Шид наводи да у ОШ „Бранко Радичевић“ Шид русински језик са елементима националне културе је 

факултативни изборни предмет. Одржава се по два часа недељно по одобреној групи. Од стране Министарства 

просвете одобрене су две групе у Шиду и две групе у Бачинцима. 

 

Савет за међунационалне односе oпштинe Бач наводи да је у школи у Селенчи, ученици похађају предмет ромски 

језик с елементима националне културе. У школи у Вајској ученици похађају предмет румунски језик с елементима 

националне културе и хрватски језик с елементима националне културе. У школи у Плавни, ученици похађају 

предмет хрватски језик с елементима националне културе.   

 

2018/3 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је на почетку школске 2018/19. 

године поновило допис школама, посредством школских управа, на обавезу 

анкетирања родитеља односно других законских заступника о похађању изборног 

предмета/програма Матерњи језик/говор са елементима националне културе. Подаци о 

броју ученика који похађају овај изборни предмет биће доступни у наредном 

извештајном периоду.  

За ромски језик са елементима националне културе одштампани су уџбеници за први, 

други, трећи и четврти разред (2018). 

 

У буџету локалне самоуправе Бабушница нису посебно обезбеђена средства за ову 

врсту активности. Међутим, припадници националних мањина равноправно учествују у 
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факултативним активностима које организују Удружења и Канцеларија за младе 

општине Бабушница. 

 

У општини Бела Црква, у школској 2018/2019. години, изборни предмет Чешки језик са 

елементима националне културе се изучава у установама за које је Национални савет 

чешке националне мањине утврдио да су од посебног значаја за образовање Чеха: 

- ОШ „Сава Мунћан“ Крушчица – 49 ученика, 

- ОШ „Жарко Зрењанин“ Бела Црква – 82 ученика, 

- ОШ „Доситеј Обрадовић“ Бела Црква – 25 ученика. 

 

Од 01.08.-08.08.2018.године у одмаралишту Црвеног Крста на Вршачком Брегу 

боравило је петоро деце о трошку Града Вршца. Град Вршац је ове године на одмор и 

опоравак послао петоро деце из сеоских средина која потичу из „Сиве зоне 

сиромаштва" и која нису обухваћена другим видовима помоћи, а одлични су ђаци и 

ученици су од петог до седмог разреда oсновне школе. 

 

На територији града Лесковца промена у односу на претходни квартал је проценат 

радног ангажовања наставника који изводе наставу на матерњем језику националне 

мањине са елементима националне културе износи 160 %, од тога 70% ангажовања је за 

учење македонског језика са елементима националне културе, а 90%  за учење ромског 

језика са елементима националне културе.   

 

Општина Нови Бечеј наводи да се кроз изборне предмете, као што је мађарски језик са 

елементима националне културе и кроз различите ваннанставне и факултативне 

активности попут секција, а и доступне литературе на мађарском језику у библиотеци 

школе, унапређује могућност учења матерњег језика.  

 

Општина Србобран наводи да се у OШ „Вук Караџић“ на крају школских година, у 

складу са налозима ресорног Министарства, врши анкетирање интересовања ученика и 

родитеља, односно старaтеља за увођењем изборног предмета на језику националне 

мањине. Почев од прошле школске године и ове школске године, 5 група има 2 пута 

недељно наставни предмет: мађарски језик са елементима националне културе. У ОШ “ 

Јован Јовановић Змај” спроводила се следећа ваннаставна активност: мађарски језик са 

елементима националне културе. Активност се реализује у 4 комбиноване групе по 2 

часа недељно. Овом активношћу обухваћено је 72 ученика.  

  

 

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. 
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РОК: Континуирано, почев од краја другог квартала 2016. године 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 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   
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Национални савет хрватске националне мањине је спровело кампању промовисања уписа у први разред основне 

школе за наставу на хрватском језику. 

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. 

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). 
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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 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. 

2017/2  

Канцеларија за људска и мањинска права је 12. јуна 2017. године одржала састанак са представницима Савета 

Европе који раде на имплементацији пројекта Јачање заштите националних мањина у Србији. Други састанак 

Управног одбора пројекта планирано је да се одржи 29. јуна 2017. године, када ће се разговарати и о реализованим 

корацима које се односе на активност 6.21. Акционог плана за остваривање права националних мањина. 
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Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је концепт за израду брошуре о различитим 

моделима образовања ученика припадника националних мањина, који ће након израде општег садржаја проследити 

националним саветима националних мањина. 

Национални савет буњевачке националне мањине промовише учење буњевачког говора са елементима националне 

културе у медијима (радио емисијама, новинама и ТВ емисијама).  

Национални савет румунске националне мањине је наставио активности сусрета са родитељима деце на тему значај 

учења матерњег језика.  

У II кварталу 2017. године Национални савет мађарске националне мањине спровео је серију састанака са 

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 подељени 

су леци о систему студентских стипендија и припремних курсева (интензивног курса српског језика, курса 

припремне наставе из предмета који се полажу у склопу пријемних испита на домаћим факултетима) Националног 

савета мађарске националне мањине. Укупно је штампано 1.700 свески.  

У истом периоду Савет је одржао програм припремне наставе за пријемни испит на високошколске установе у 

Србији. 

У основним школама у општини Бачка Паланка су на огласним таблама постављена обавештења за родитеље о 

могућности образовања деце на свом матерњем језику. Такође, обавештавање се врши и на родитељским састанцима 

и путем спровођења анкета на крају школске године. 

У ОШ Јован Јовановић Змај у Србобрану организује се настава на српском и мађарском језику и обавештавање деце 

и родитеља сваке школске године врши се двојезично путем књиге обавештења, натписима и на манифестацијама. 

Трећу годину за редом одржан је интеркултурални дан у ОШ Матко Вуковић у Суботици, као завршна активност 

програма Корачајмо заједно, који се спроводи уз подршку Покрајинског секретаријата за образовање. На самој 

припреми и одржавању ове приредбе учествовало је 354 ученика и 25 професора школе. Током читаве школске 

године, на часовима грађанске културе, православне, католичке и исламске веронауке спроводиле су се активности: 

припремања плаката, песама, игара, рецитација и употпуњавања знања из области културне баштине народа на овим 

просторима. Током приредбе могло се чути стваралаштво на различитим језицима: српском, хрватском, буњевачком, 

мађарском и руском. Приредби је присуствовао и велики број родитеља, суседа школе и представника медија.  

Почетком 2016. године у ОШ Матко Вуковић формиран је Клуб родитеља и наставника, као активност пројекта Буди 

кул, не псуј! На почетку школске 2016/17. Годишњи план и програм рада Клуба родитеља и наставника 

имплементиран је у Годишњег програма рада школе и Школског програма. О активностима информисан је Школски 

одбор, Савет родитеља и Наставничко веће. Током године реализовано је четири састанка Клуба, а у складу са 

интересовањем родитеља, реализоване су теме „Развијање радних навика“, „Мотивација“. Одржан је регионални 

састанак уз учешће више сличних клубова из Новог Сада и Суботице. Такође, клуб се укључио у хуманитарну акцију 

Клуба родитеља и наставника града Суботица, која је реализована уз подршку локалне заједнице у центру града 22. 

априла 2017. Клуб је учествовао и у фокус групи Министарства просвете за формирање општинских савета 

родитеља. Као део Клуба родитеља и наставника „Партнерски за образовање“ Суботица, Клуб је учествовао у 

формирању Националне асоцијације родитеља и наставника Србије.  

2017/3 

 

Канцеларија за људска и мањинска права истиче да је у оквиру пројекта Јачање заштите националних мањина у 

Србији израђен информативни материјал који представља могућности и предности образовања мањина у Србији, 

који ће се и даље развијати у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.  

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да је нацрт текста брошуре урађен и у припреми су 

консултације са националним саветима националних мањина.  

 

Национални савет буњевачке националне мањине наводи да је кампања за упис деце у школској 2017/18. дала 

солидне резултате. Ове године оформљено је више група, него што је до сада било за свих 10 година, колико се овај 



  

581 

 

предмет изучава у основним школама. Ради се на плановима и програмима за средњу школу и увођењу овог 

предмета у виши степен образовања.  

 

Национални савет мађарске националне мањине у извештајном периоду истиче медијску кампању – анимирани 

кратки филм – на РТВ Панон којим се промовише образовање на мађарском наставном језику, која је намењена 

родитељима деце предшколског узраста. 

 

Национални савет македонске националне мањине је своје активности, поред наведених образовних установа 

проширио и на ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Хајдучици.   

 

Национални савет немачке националне мањине је у сарадњи са градом Сомбором и предшколском установом „Вера 

Гуцуња“ у Сомбору учествовао у припреми материјала, летака и анкетних листића за спровођење наставе на 

немачком језику у школској 2017/2018. години.  

 

Национални савет словачке националне мањине је обезбедио бесплатне уџбенике и поделио их ученицима основних 

школа који су се определили за учење матерњег језика са елементима националне културе.  

 

Национални савет украјинске националне мањине наводи да поред редовних активности промоције учења изборног 

предмета, покушава да мотивише, па и награди ученике. За верски празник „Свети Никола“ сваки ученик има 

обавезу да учествује у програму обележавања тог Празника и да за то буде награђен пригодним пакетићем. Током 

распуста организују се „Летње школе“, најчешће у Украјини. И ове године је 25 деце боравило у дечијем кампу у 

околини Лавова, што је био наставак учења украјинског језика и један вид награђивања за њихов труд током 

школске године.   

 

На територији општине Бечеј средње школе врше промоцију у циљу да се ученици определе за наставак школовања 

у тим средњим школама. Ове промоције се раде и на српском и на мађарском језику. 

 

Општина Бела Црква наводи да се укључивањем штампаних, електронских медија, радио и ТВ станица врши 

промоција/кампања различитих модела образовања ученика припадника националних мањина. 

 

Општина Чока наводи да се у хемијско – прехрамбеној средњој школи путем штампаних, електронских медија, 

радио и ТВ станица, постављањем информативних плаката у школама и дистрибуцијом информативних летака врши 

промоција у циљу да се ученици определе за наставак школовања у тој средњој школи. С обзиром на то да се у 

средњој школи настава одвија како на српском, тако и на мађарском језику, ове промоције се исто тако организују на 

српском и на мађарском језику.  

 

Општина Ковин наводи да је организовање разних трибина на језицима националних мањина, којима присуствују 

родитељи и ученици, испраћено од стране медија како штампаних, тако и електронских и радио и ТВ станица. У 

оквиру програма Центра за културу, „Ковинско културно лето“ сваке године током јула и августа одржава се сваке 

вечери богат културно уметнички програм, често тематски уређен са посебним акцентом на културу и традицију 

Румуна, Мађара, Рома.   

 

На територији општине Мали Иђош Национални савет мађарске националне мањине активно ради на промовисању 

уписа деце у мађарска одељења. О успешности кампање говори и број мађарских одељења. 

 

Општина Пландиште наводи да се у одељењу у Јерменовцима и Барицама, где се настава изводи на мађарском и 

румунском језику, организују групни и индивиуални састанци са родитељима, постављају се информативни плакати 

у школама.  

 

Град Сомбор наводи да су школе редовно спроводиле кампању у сарадњи са националним саветима националних 

мањина. Један од резултата кампање је и отварање одељења на језику хрватске националне мањине. 

 

Општина Србобран наводи да се у ОШ „Јован Јовановић Змај“ организује настава на српском и мађарском језику, а 

обавештавање деце и родитеља врши се двојезично (књигом обавештења, натписима, на манифестацијама).                 

 

Општина Врбас наводи да се у Основној школи „Братство јединство“ кроз редовну наставу едукују деца ромске 

националности. Додатни видови подршке спроводе се кроз реализацију активности спречавања осипања ученика 

(социјална помоћ социјално угроженим ученицима, вршњачка едукација - помоћ у учењу, промоција хуманих 

вредности, промоција толеранције, сарадња са установама и организацијама цивилног друштва које се баве 
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питањима од значаја за ромску националну заједницу). У школи се као изборни предмети изучавају језици 

националних мањина - мађарски и русински. 

 

2017/4 

Канцеларија за људска и мањинска права наводи да се информативни материјал који се односи на промовисање 

наставе на мањинским језцима или учења о језицима националних мањина израђен је у оквиру пројекта Јачање 

заштите националних мањина у Србији и достављен Министарству просвете, науке и технолошког развоја. Након 

што га Министарство одобри, материјал ће бити достављен националним саветима, а затим и преведен и штампан.  

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да је резултат састанка са представницима Савета 

Европе у вези са реализацијом пројекта Савета Европе и Европске уније који пружа подршку Југо-источној Европи и 

Турској - Хоризонтал фацилити ХФ– 33 - Јачање заштите националних мањина у Србији, одржаног 27. новембра 

2017. године је ревидирање тренутног плана рада и груписање активности, а сам пројекат ће бити продужен до 

априла 2019. године. Информативни материјал (брошура) који се односи на промовисање, информисање о систему 

образовања уопштено и могућностима за образовање припадника националних мањина је припремљен од стране 

МПНТР и биће достављен на разматрање Координацији националних савета националних мањина, као и Савету 

Европе и осталим заинтересованим странама. Овај материјал ће бити преведен и штампан.   

 

Национални савет мађарске националне мањине наводи да је: 

 - Почетком новембра 2017. године организована промотивна кампања у сарадњи са Савезом 

 „Ракоци” из Мађарске ученицима првих разреда основних школа у оквиру које су подељене и око 350 

 ученичких стипендија ове организације која за циљ има промоцију образовања ученика на њиховом 

 матерњем језику. 

 - Припрема за штампу и штампа 1500 информатора матурантима средњих школа, у којима се 

 промовише високо образовање у Републици Србији. 12. децембра започела је дистрибуција ових 

 информатора ученицима уз сарадњу партнерских студентских и омладинских организација, у 

 организацији Националног савета мађарске националне мањине.  

Представници националног савета македонске националне мањине одржали су састанак са родитељима ученика који 

уче Македонски језик са елементима националне културе у Качареву. У Панчеву је 20.11.2017. године, организовано 

обележавање Светског дана детета, коме су присуствовали родитељи и ученици који уче Македонски језик са 

елементима националне културе у основним школама у Јабуци, Качареву, Пландишту, Хајдучици и Гудурици. У 

регионалној канцеларији Савета у Панчеву, истог дана организоване су радионице за децу која уче Македонски језик 

са елементима националне културе у основним школама у Лесковцу и Богојевцима. 

Национални савет немачке националне мањине наводи и да има добру сарадњу са предшколском установом „Наша 

радост“, основном школом „10. октобар“, основном школом „Истван Сечењи“, такође са Гимназијом Светозар 

Марковић и Гимназијом за талентоване ученике Деже Костолањи у Суботици.  

 

Национални савет румунске националне мањине наводи да је у ОШ „Први мај“ у Владимировцу и у ОШ „Други 

октобар“ у Николинцима одржан акредитован семинар из румунског језика намењен васпитачима, учитељима, 

професорима румунског језика и професорима осталих предмета који се слушају на румунском језику.  

 

Сагласно члану 121. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/17) и 

упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС (број 601-00-2/2017-01/205, од 27. 11. 2017. 

године), Скупштина општине Бела Црква формирала је Општински савет родитеља за школску 2017/2018. годину, 

који чине представници савета родитеља сваке школе и предшколске установе са подручја општине (10 чланова – по 

један представник). Координатор рада Општинског савета родитеља је руководилац актива директора основних 

школа. 

 

Градска општина Нишка Бања има у плану бројне активности у циљу промоције /кампање различитих модела 

образовања ученика припадника националних мањина. 

 

Град Нови Пазар издваја средства преко Бошњачког националног вијећа и за ове активности, тако да је и ова 

активност на задовољавајућем нивоу.   

 

Град Нови Сад наводи да је 15. новембра 2017. године одржана Конференција о институционалној подршци ромској 

деци у сектору образовања у Новом Саду. На конференцији је представљен пројекат „Рано образовање и брига о 
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деци у функцији превенције осипања и повећања образовних постигнућа ромске деце у Новом Саду“. Носилац 

пројекта је Центар за производњу знања и вештина, а партнери су Центар за социјални рад и Градска управа за 

образовање Града Новог Сада. Општи циљ пројекта јесте смањење неједнакости и унапређење образовне и социјалне 

инклузије најрањивијих група, пре свега Рома, у Србији. Циљ конференције је да се успостави повољан контекст 

сарадње и укључе релевантне заинтересоване групе из сектора образовања, цивилног сектора, локалних власти и да 

се дефинишу приоритети у области подршке раном развоју ромске деце у Новом Саду и у области превенције 

осипања ромске деце из образовног система. Град Нови Сад је на више начина подржао овај пројекат и укључио се у 

његову реализацију.  

 

Општина Пландиште наводи да се постављају информативни плакати у школама и издвојеним одељењима ПУ 

„Срећно детињство“ Пландиште у Јерменовцима и Барицама, где се настава изводи двојезично.  

 

Општина Шид наводи да су ученици Гимназије „Сава Шумановић“ Шид учествовали на обележавању 270 година од 

досељавања Русина у ове крајеве 20.09.2017. године. У КПД „Иван Котљаревски“ обележено 70 година русинске 

гимназије у Руском Крстуру, ученици узели учешће 29.09.2017. године. Презентација у Шиду на тему „Руско слово“ 

12.10.2017. године. Обележавање 45 година Друштва за русински језик, литературу и културу 30.10.2017. године: -

организоване 2 радионице за превенцију дискриминације избеглица и миграната -тим за инклузију неколико пута 

одлазио у посету у кампове где живе деца мигранти. Организован пријем деце миграната у Гимназију и пријем у 

круг пријатељства - одржане презентације о њиховим земљама порекла и презентација о Србији, тражење сличности 

и заједнички елементи наших култура. Ученици основних школа наше општине учествују у многим активностима 

везаним за културу и језик националних мањина. Национални  савет русинске заједнице кроз Одбор за образовање 

прати и помаже рад ученичких секција, организујући и превоз деце са села до матичних школа.   

 

Град Суботица наводи у основној школи „Сечењи Иштван“, „Кизур Иштван“ и основној и средњој школи „Жарко 

Зрењанин“ у Суботици ових дана успешно се приводи крају курс мађарског језика за наставнике и стручну службу. 

Интензивна интерактивна обука, реализована уз финансијску подршку Покрајинског секретаријата за образовање, 

прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, организована је за двадесет наставника и стручних 

сарадника школе ради оспособљавања за основну комуникацију на мађарском језику.  

 

Основна школа  „Сечењи Иштван“ добила је средства од Покрајинског секретаријата за пројекат „Комуникација и 

интеракција у духу интеркултуралности“. Ученици сва 62 одељења у сва четири школска објекта, на часу 

одељењског старешине или у групним предавањима научили су како се интеркултуралност може неговати у школи и 

проучили и продискутовали значење појмова: толеранција, стереотипи, дискриминација, култура, 

мултикултуралност, интеркултуралност. Носиоци ових радионица били су наставници – одељењске старешине, њих 

62. За литературу су користили приручник „Мали водич за неговање интеркултуралности у основној школи“ који је 

током прошлогодишњег пројекта, такође делом подржаног и од Покрајинског секретаријата за образовање, сачинио 

тим наставника и ученика. Његовом употребом у овом пројекту показала се и доказала одрживост прошлогодишњег 

интеркултуралног пројекта.  

 

Уз то, у њихивом пројекту „Комуникација и интеракција у духу интеркултуралности“ припојен је и део пројекта 

Националног савета буњевачке националне мањине под називом „Божић у духу интеркултуралности“. Представница 

БНС је приказала и начине прављења Божићног колача, који су потом и ђаци сами покушали да направе. 

Истовремено се разговарало о буњевачким обучајима за време Божића. Ову радионицу посетила је и председница 

Националног савета буњевачке националне мањине, др Сузана Кујунџић Остојић. 

 

2018/1  

Канцеларија за људска и мањинска права је на трећем састанку Управног одбора пројекта Јачање заштите 

националних мањина у Србији, представници пројектног тима Савета Европе који раде на његовој имплементацији су 

упознали Одбор са припремним активностима које ће довести до реализације активности. 

  

Министарство просвете, науке и технолошкога развоја је у сарадњи са Саветом Европе у оквиру реализације 

пројекта Савета Европе и Европске уније који пружа подршку Југо-источној Европи и Турској „Хоризонтал 

фацилити“ ХФ – 33 - Јачање заштите националних мањина у Србији прирпемило текст брошуре која садржи основне 

информације о могућностима  целокупног образовања на једном од 8 језика националне мањине, као и о могућности 

изучавања изборног предмета Матерњи језик/говор са елементима националне мањине који је организован на 14  

језика националних мањина. Брошура ће бити преведена на језике националних мањина.    
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Национални савет мађарске националне мањине наводи: 

 - Подела летака који промовишу образовање на мађарском наставном језику родитељима деце 

предшколског узраста. Укупно је штампано 2350 летака на мађарском језику и 300 на српском језику. Леци су у 

неким случајевима подељени у склопу родитељских састанака, где су родитељи додатно информисани. Подела 

започела у другој половини марта. 

 - Медијска кампања – анимирани кратки филм – на РТВ Панон којим се промовише образовање на 

мађарском наставном језику намењена родитељима деце предшколског узраста. Емитовање почиње последње 

недеље квартала. 

 - Припрема и подела писама подршке деци који су у току својих основно-школских студија у оквиру 

кампање Савеза „Ракоци“ из Мађарске, деци из укупно 46 предшколских установа са територија 18 локалних 

самоуправа, где удео мађарског становништва мањи од 30%. Подела је завршена последње недеље квартала. 

 - Серија родитељских састанака родитељима ученика трећих разреда четворогодишњих смерова у свим 

средњим школама, где постоји настава на мађарском наставном језику о важности студирања у Србији и на српском 

језику. Током ових родитељских састанака су подељени леци о систему студентских стипендија и припремних 

курсева (интензивног курса српског језика, курса припремне наставе из предмета који се полажу у склопу пријемних 

испита на домаћим факултетима) Националног савета мађарске националне мањине. Укупно је штампано 1700 

свезака. Родитељски састанци су започете претпоследње недеље квартала. 

 - Медијска кампања – кратки филм – на РТВ Панон којим се промовише програм припремне наставе за 

пријемни испит на високошколским установама у Србији. 

 - Настављен је програм развоја предшколских установа започет у претходној години, а видљиви су и 

резултати – 128 установа је добило богат асортиман играчака од којих већина друштвених игара и играчака за развој 

когнитивних и језичких способности деце. 15 установа добило је модерно игралиште израђено претежно од дрвета у 

свему по стандардима Европске уније. Програм обухвата и набавку мањих аутобуса ради омогућавања превоза деце 

са ширег подручја у школу, где се настава изводи на мађарском језику, за шта су први кораци обављени у 

Националном савету мађарске националне мањине. Завршена је обнова 15 зграда предшколских установа – од којих 

пет у пределима, где је удео мађарског становништва у целокупном становништву мањи од 30% – планирана је 

обнова још најмање толико установа у наредном периоду.  

  

Програми се не завршавају у текућем кварталу, већ се настављају.  

 

Национални савет словеначке националне мањине наводи се залаже да словеначки језик буде укључен у анкетну 

листу изборних предмета у основним школама у Србији.  

Национални савет немачке националне мањине наводи да се ради истраживање и промоција у Банату (Кикинда, 

Зрењанин, Апатин), где не постоји модел увођења билингвалне наставе.  

Општина Ковин наводи организовање разних трибина на језицима националних мањина којима присуствују 

родитељи и ученици, а који су испраћени од стране медија како штампаних, тако и електронских и радио и ТВ 

станица. 

 

Општина Шид наводи да је у О.Ш.“Бранко Радичевић„ Шид и О.Ш.“Сава Шумановић“ Ердевик и у првом 

тромесечју 2018. године настављено је са радом у оквиру одржавања наставе са ученицима који похађају наставу на 

русинском и словачком језику као матерњем језику. За све верске и државне празнике (Св.Никола и Нова година) 

припремљени су и изведени пригодни програми. За национални празник Русина 17. јануар у О.Ш.“Бранко 

Радичевић“ Шид, спремљен је својеврсни рецитал, том пригодом мр Вера Дупало и Цирба Мирослав су спремили 

својеврстан преглед посвећен десетогодишњици образовања и изучавања русинског језика у шидској општини, а 

ученици су говорили песме са том тематиком. Више телевизијских кућа и новинара су забележили догађај. У 

фебруару обележен је Дан матерњег језика и у школи у Бачинцима. ОШ “Сава Шумановић“ Ердевик 21.2.2018. 

године пригодним програмом обележила је Дан матерњег језика и на словачком језику. У циљу промоције словачког 

језика предшколска деца су упозната са језиком, традицијом, ношњом и обичајима Словака у Ердевику. Предшколци 

заједно са наставницом словачког језика Руженком Ђурик целе школске године  учествују у свим догађајима у 

школи и развијају добру сарадњу са васпитачицама предшколске установе „Јелица Станивуковић-Шиља“ Шид у 

оквиру програма које спроводе „Школица живота - заједно за будућност“.  

 

Град Суботица наводи да је 738 ученика ромске националности уписан у основну школу и 40 ученика ромске 

националности је уписано у средњу школу. У циљу промоције образовања у ромској популацији, у сарадњи са 

координатором за инклузију Рома града Суботице организовани су састанци са ромским родитељима, чија деца 

похађају ОШ Сечењи Иштван, ОШ Матко Вуковић и ОШ Ђуро Салај. На овом скупу су изабрани представници 
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родитеља који  чине неформални „Савет ромских родитеља“. Ово тело је спона школе и заједнице. План је да се 

одређени број чланова из овог тела, укључи у рад Савета родитеља у школи.  

 

Општина Србобран наводи се у ОШ “Јован Јовановић Змај” Србобран  организује настава на српском и мађарском 

језику. А обавештавање деце и родитеља врши се двојезично (књигом обавештења, натписи, на манифестацијама).        

 

Град Сомбор наводи да је у предшколској установи „Вера Гуцуња“, фондација „Бетлен Габор“ и као посредник 

Национални савет мађарске националне мањине, финансирано у укупном износу од 2.162.733,00 динара радове на 

санацији објекта Сулавер, куповину играчака и намештаја, као и финансијски подржао преко УГ „Куцко“ 

финансирање зарада васпитачице у мађарским групама. У истој установи одвија се специјализовани програм Научи 

немачки у више група преко Удружење Немаца „Герхарда“ који посредују у волонтерском раду и ангажују васпитаче 

који исти реализују, а из средстава одобрених из пројеката од значаја за развој образовања, тј. из буџета града 

Сомбора. Поред ових облика сарадње вишедеценијска сарадња и са пријатељским градом Кишпештом, са којим град 

Сомбор реализује пројекат “У знаку Европе“, у обиму 20-еро деце и пет одраслих кроз размену и билатералну 

сарадњу. 

 

2018/2 

У оквиру Пројекта „Јачање заштите националних мањина у Србији“  као дела Хоризонталног програма сарадње за 

Западни Балкан и Турску (ТАПА), који се финансира средствима Европске уније и Савета Европе, 15. јуна објављен 

је позив јединицама локалне самоуправе за подношење предлога пројeката који имају за циљ подстицање права 

припадника националних мањина у областима службене употребе језика и писма и образовања на језицима 

националних мањина. Реализација ових циљева биће подржана и кроз активности везане за промоцију права 

националних мањина, наводи Канцеларија за људска и мањинска права.  

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да је брошура која је настала у овкиру пројекта 

„Хоризонтал фацилити“ ХФ – 33 - Јачање заштите националних мањина у Србији“, представљена у оквиру округлог 

стола „Анализа презентације националних мањина у уџбеницима и образовним програмима и образовање на 

језицима националних мањина у Србији,  шта родитељи и ученици треба да знају?“, 27. јуна 2018. године у Београду. 

Брошура ће бити преведена на језике националних мањина.   

 

Национални савет словеначке националне мањине се заузима да словеначки језик буде укључен у анкетну листу 

изборних предмета у основним школама у Србији. Изведена је прва презентација словеначког као изборног предмета 

у основним школама.    

Национални савет мађарске националне мањине наводи да је: 

 - Настављена подела летака који промовишу упис у групе на мађарском  васпитном језику у предшколским 

 установама родитељима најмлађих. Укупно је подељено 2350 летака на мађарском језику и 300 на српском 

 језику. Подела је започела у претходном кварталу, у другој половини марта. 

- Настављена подела летака који промовишу образовање на мађарском наставном језику родитељима деце 

предшколског узраста. Укупно је подељено 2350 летака на мађарском језику и 300 на српском језику. Леци 

су у неким случајевима подељени у склопу родитељских састанака где су родитељи додатно информисани. 

Подела је започела у претходном кварталу, у другој половини марта. 

- Медијска кампања – анимирани кратки филм – на РТВ Панон којим се промовише образовање на 

мађарском наставном језику намењена родитељима деце предшколског узраста.  

- Наставак серија родитељских састанака родитељима ученика трећих разреда четворогодишњих смерова у 

свим средњим школама где постоји настава на мађарском наставном језику о важности студирања у Србији 

и на српском језику. Током ових родитељских састанака су подељени леци о систему студентских 

стипендија и припремних курсева (интензивног курса српског језика, курса припремне наставе из предмета 

који се полажу у склопу пријемних испита на домаћим факултетима) Националног савета мађарске 

националне мањине. Укупно је штампано 1700 свезака. 

- Организоване су једнодневне посете високошколским центрима Новом Саду и Суботици, у склопу којег 

су ученици трећих разреда средњих школа имали прилику да се упознају са не само понудом факултета, 

већ и са појединим професорима и асистентима који их чекају тамо, а све у циљу њиховог подстицања да 

студије наставе у Републици Србији. У програму је учествовало око 340 ученика. 
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- Одржана припремна настава за пријемне испите ученицима који ове године полажу исти. Програм 

припреме се састојао од онлајн припрема, од припремних часова у учионицама према месту становања 

будућих бруцоша и интензивног припремног кампа, где је свим ученицима који су учествовали у 

претходним фазама програма. Програм је обухватио све предмете из којих се полаже на домаћим 

факултетима пријемни испит. Програм је обухватио око 150 ученика. 

 

Национални савет грчке националне мањине наводи да је иницирао заједнички састанак са амбасадом Републике 

Грчке у Београду, као и са локалном управом Града Смедерева, са захтевом за обезбеђењем професора грчког језика 

и реализовање пројекта ''Грчке едукативне радионице'' у оквиру које би полазници прошли почетну обуку учења 

грчког језика, са елементима грчке културе, традиције и обичаја. Полазници би били не само припадници грчке 

заједнице, већ сви други који буду заинтересовани, без обзира на национално опредељење. 

Општина Бач наводи да се обавештења и информативни плакати у школама и издвојеним одељењима предшколске 

установе постављају и на језицима националних мањина, где се настава изводи двојезично. 

 

Локална самоуправа Босилеград у сарадњи са основном школом организује састанке са  родитељима деце која 

полазе у први разред који се детаљно информише о могућностима за школовање на матерњем бугарском језику. 

Приликом тестирања ученика пре поласка у први разред, родитељима је омогућено изјашњавање на ком језику желе 

да њихова деца похађају наставу. Такође, предвиђено је изјашњавање ученика и приликом уписа у Гимназију у 

Босилеграду.  

 

У свим школама на територији општине Бујановац на огласним таблама постоји плакати где се родитељи 

информишу о начину образовања. Бујановац има један вртић и на табли за родитеље је истакнут плакат, тј. 

обавештење о могућности образовања ученика припадника албанске националне мањине на албанском језику. 

 

Општина Димитровград наводи да су модели образовања ученика припадника националних мањина: 

 1. на српском језику са обавезним изучавањем васпитно образовног плана и програма бугарског језика са 

 елементима националне културе; 

 2. двојезично, на српском и бугарском језику; 

 3. на бугарском језику са обавезним изучавањем васпитно образовног рада на српском језику. 

Општина Димитровград наводи да је промоција рађена организовањем групних родитељских састанака за децу која 

полазе у први разред, школске 2016/17. и 2017/18. године. Сваке школске године се раде анкете приликом уписа деце 

у припремни предшколски програм. Употреба језика у предшколским установама регулисана је Законом о 

предшколском образовању и васпитању, Законом о основама система образовања и васпитања, Статуту и Годишњем 

плану рада Предшколске установе.  

 

Општина Медвеђа наводи да у две школе, у Медвеђи и Сијаринској Бањи, на огласним таблама постоји плакати где 

се родитељи информишу о начину образовања. Медвеђа има један вртић и на табли за родитеље је истакнут плакат, 

тј. обавештење о могућности образовања ученика припадника албанске националне мањине на албанском језику. 

 

Општина Шид наводи да је 13.04.2018. године у школи у Бачинцима одржан јавни час. Гости су били директорка 

Руског слова, новинари, песникиња Меланија Римар и родитељи и ученици школе који изучавају русински језик са 

елементима националне културе. Из НИП „Руско слово“ донет је поклон школи 50 књига - наслови на русинском 

језику што је обогатило школску библиотеку. Мали глумци су 14.04.2018. године гостовали у Куцури са представом 

Алави Али-Баба. У Бачинцима је 20.04.2018. године одржана промоција сликовница на русинском језику за 

предшколце и све ученике који изучавају русински језик. Организатор је Друштво за русински језик, књижевност и 

културу. 

 

Граду Сомбор наводи да су: 

 - за ученике осмог разреда организоване промоције средњих школа из Сомбора и околних места везано за 

наставак школовања на мађарском матерњем језику; 

 - мађарски национални савет ученицима осмог разреда шаље дипломе са честиткама за завршетак основног 

школовања уз жеље да наставе школовање у  Србији на мађарском језику. 
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Град Суботица наводи да је у просторијама основне школе „Матија Губец” у Таванкуту реализован пројекат под 

називом “Волонтирањем обоји шарени свет толетанције”. Партнер Основној школи “Матија Губец“ био је Дом за 

децу ометену у развоју “Колевка“ из Суботице, а покровитељ је Покрајински секретаријат за образовање, прописе, 

управу и националне мањине – националне заједнице. Циљ пројекта је повећање ангажовања младих у разним 

волонтерским акцијама, као и објашњавање самог појма волонтирања. Овим пројектом су се такође покушале 

пробудити емпатија и толеранција међу младима и нагласити важност инклузије у друштво. Реализоване су разне 

радионице, попут “Превенција вршњачког насиља – мир у нама, мир око нас”, затим, радионице израде слика и 

сувенира од сламе, и “Срца пријатељства“.  

 

2018/3 

У оквиру пројекта „Јачање заштите националних мањина у Србији”  као дела 

Хоризонталног програма сарадње за Западни Балкан и Турску (ТАПА), који се 

финансира средствима Европске уније и Савета Европе, 26. јула завршена је евалуација 

предлога пројеката општина који имају за циљ унапређење права припадника 

националних мањина у областима службене употребе језика и писма и образовања на 

језицима националних мањина, наводи Канцеларија за људска и мањинска права. 

 

У септембру 2018. године потписани су уговори о грантовима појединачне вредности 

до 15.000 евра са четири јединице локалне самоуправе (Сомбор, Медвеђа, Врање и 

Босилеград).  

 

Пројекти града Сомбора и општина Медвеђа и Босилеград имају за циљ да спроведу 

препоруке Савета Европе које се односе на службену употребу језика и писма, док се 

пројекат града Врања односи на област образовања на језику националне мањине. 

Реализација ових циљева биће подржана и кроз активности везане за промоцију права 

националних мањина. Рок за спровођење пројеката је 15. март 2019. године. 

 

У оквиру истог пројекта израђена су два извештаја, Извештај о заступљености 

националних мањина у наставним програмима и образовним стандардима Републике 

Србије и Извештај о процени информација које пружају о националним мањинама и 

њиховом приказу у уџбеницима, као и информативни материјал - Образовање на 

језицима националних мањина у Србији, шта родитељи и ученици треба да знају? 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да је брошура о 

могућностима образовања на језицима националних мањина која је настала у оквиру 

пројекта „Хоризонтал фацилити“ ХФ – 33 - Јачање заштите националних мањина у 

Србији, достављена националним саветима националних мањина на коментаре и 

представљена у оквиру  округлог стола „Анализа презентације националних мањина у 

уџбеницима и образовним програмима и образовање на језицима националних мањина 

у Србији,  шта родитељи и ученици треба да знају?“. У току је припрема превода 

брошуре на језике националних мањина.  

 

Национални савет буњевачке националне мањине наводи наставак рада на повећању 

броја заинтересованих ђака за изборни предмет Буњевачки говор са елементима 

националне културе, као и другим едукативним садржајима која нуде буњевачка 
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удружења.   

 

Национални савет мађарске националне мањине наводи да је медијска кампања – 

анимирани кратки филм – на РТВ Панон којим се промовише образовање на мађарском 

наставном језику намењена родитељима деце предшколског узраста. 

 

Националном савету немачке националне мањине је циљ увођење изборног предмета 

Немачки језик са елементима националне културе и проширење образовних модела 

билингвалне наставе у Републици Србији. Воде се разговори са матичном државом у 

вези овог питања. 

 

Национални савет словачке националне мањине наводи да се за предшколске установе 

у Новом Саду, Бачкој Паланци, Челареву и Белом Блату финансира ангажовање 

васпитача који држи часове матерњег језика за децу од 3 – 6 година. Такође се 

финансира учење језика у средњим школама у Старој Пазови, Шиду, Ковачици, Бачкој 

Паланци и Новом Саду. 

 

Национални савет словеначке националне мањине наводи да се у основној школи у 

Новом Саду (где живи и велики број припадника словеначке мањине) крајем школске 

2017/2018. године, спровели представљање словеначког као изборног предмета. Након 

представљања, родитељи су се ближе упознали са могућностима да њихова деца 

похађају словеначки језик као изборни предмет. 

 

Промоција је организована искључиво од стране Националног савета хрватске 

националне мањине. Организована је: 

 

1. Промоција наставе под називом „Филмски вртуљак“ у Великој сали  скупштине 

градске куће намењена предшколцима и њиховим родитељима 

 

2. Свечана академија за најбоље ученике и наставнике у настави на хрватском језику 

 

За обе промоције израђен је промотивни летак. 

 

Како наводи Национални савет хрватске националне мањине, када је у питању 

активност од стране представника државних органа подршка је изостала, поготово у 

случају „Берег“. 

 

НИУ "Хрватска ријеч" Суботица 

13. септембар 

 

На иницијативу родитеља и Националног савета хрватске националне мањине требала 

је бити отворена целокупна настава на хрватском језику у Берегу, месту с већинским 

хрватским живљем, међутим уследиле су претње и већина родитеља је одустала.  

Тренутна ситуација у Берегу је незавидна и за родитеље и децу, јер још увек не знамо 
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исход и разрешење насталих догађаја. Све је започело пре два месеца, када смо на 

иницијативу родитеља и представника заједнице из Берега били позвани на родитељски 

састанак. Након представљања наставе на хрватском језику, седам од осам родитеља се 

изјаснило да жели да његово дете похађа наставу на хрватском језику. Иницијатива је 

прошла све потребне нивое савета родитеља и школског одбора и послата на одобрење 

у Покрајински секретаријат Аутономне Покрајине Војводине. Одобрење је врло убрзо и 

стигло у школу, након чега, како наводи у свом извештају Национални савет, почели су 

"немири" у селу: инспекције школи, узнемиравајуће поруке директорки, претње 

родитељима...да би директорка била приморана против свих правила да понови анкету 

родитеља. Овога пута, наравно, након свих деловања, само два најхрабрија родитеља су 

се одлучила за целокупну наставу на хрватском језику. Захтев је поновно послат у 

Покрајински секретаријат, али до 1. септембра никакво одобрење нити одговор у школу 

није стигао. Једини папир који је директорка 1. септембра имала је да деца крећу у први 

разред на хрватском наставном језику. 

Првог дана школе, 3. септембра, Берег су посетили амбасадор Републике Хрватске у 

Србији, генерални конзул Генералног конзулата у Суботици, народни посланик у 

Скупштини Републике Србије и представници Националног савета. С вером да ће 

родитељима пружити подршку и неко испред државних органа Републике Србије, 

будући да им је раније било указано на постојећи проблем. Да ли је новонастала 

ситуација подстакнута из градске управе Града Сомбора, да ли због потенцијалног 

припајања школе у Берегу школи у Колуту или због "наглог освешћивања" родитеља 

нисмо ушли у траг, али је једно сигурно: у "случају Берег" државни органи нису 

испоштовали дато обећање слободе примене мањинских права, а камоли обећаног 

проактивног односа и деловања по овом питању. Најмање што смо очекивали је да неко 

од представника власти стане испред родитеља, извини се за све нелагодности које су 

проживели и каже како се у Републици Србији поштује право на образовање на 

матерњем језику.  

Данас је ситуација и даље нерешена, па деца, као ни родитељи ни директорка, још увек 

не знају на ком језику деца похађају наставу, а родитељи ће бити приморани да по 

трећи пут дају мишљење и да се о томе јавно изјасне.   

   

Промоција/кампања различитих модела образовања ученика припадника националних 

мањина у Граду Вршцу врши се кроз укључивање штампаних, електронских медија, 

радио и ТВ станица на локалном нивоу. 

 

С обзиром на то да не постоји средња школа на територији општине Житиште 

промоција различитих модела образовања ученика се спроводи углавном на српском 

језику које спроводе друге средње школе у локалној самоуправи Житиште у циљу 

промовисања својих профила пред пријемне испите. Међутим већ годинама уназад се 

организује сваке године, кампања друштвено језичке гимназије за талентоване ученике 

из Суботице и природно математичке гимназије из Сенте за припаднике мађарске 

националне мањине. Тако се и ове године у извештајном периоду организовали групни 
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родитељски састанци и путем публикација и плаката су заинтересовани били 

обавештени о могућностима даљег школовања на мађарском језику. 

 

У организацији Градске управе за културу Града Новог Сада и Градске библиотеке у 

Новом Саду, у току јула и августа 2018. године, на новосадској плажи „Штранд“ 

организована је манифестација „Под крошњама на Штранду“, која има за циљ 

промовисање језика и културе мањинских заједница које живе у Војводини. Деца 

узраста 5-12 година кроз радионице добијају основна знања о мањинским језицима и 

охрабрују се да факултативно похађају наставу језика мањинске заједнице, коју скоро 

свака новосадска школа има у понуди. Деца су ове године, на овај начин могла да се 

упознају са мађарским, словачким, румунским и русинским језиком. 

 

Општинска управа Општине Пландиште је одобрила финансијски поклон пакет за 66 

ученика првих разреда основних школа са подручја општине Пландиште за школску 

2018/2019 годину, у износу од 363.000,00 динара у оквиру пројекта „Дар за првака“. 

 

Општина Нови Бечеј наводи да се дистрибуцијом информативних летака, плаката и  

брошура врши промоција различитих модела образовања ученика припадника 

националних мањина.  

 

На територији општине Темерин је средња школа “Лукијан Мушицки” која је 

двојезична, сваке године врши промоцију за упис ученика на српском и мађарском 

језику, помоћу инфо плаката, флајера, електронских медија и организованих 

предавања, обилазећи  околне општине и њихове основне школе.  

 

Основна школа „Бранко Радичевић“ Шид у сарадњи са Националним саветом Русина, 

организовали су Летњу школу у Словачкој у граду Попрад. У том делу Словачке се 

говори русински језик који се понешто разликује од русинског који се говори у 

Војводини. Биле су организоване радионице на словачком, размењивана су искуства и 

склапана нова пријатељства. 

СКПД и ОШ „Сава Шумановић“ Ердевик - Дечји фолклорни ансамбл „Звончеки“ 

наступали су приказом дечијих игара – од салаша до игранке - на 10. Фестивалу дечјег 

стваралаштва који је одржан 23.09.2018. године у Врбасу.   

  

 

АКТИВНОСТ: 6.22. Развијање и обезбеђивање могућности учења језика 

друштвене средине (језик/говор националне мањине) у школама. 

РОК: III квартал 2018. године 

СТАТУС: Активност је делимично реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за просвету 

 Завод за унапређивање образовања и васпитања 

 Педагошки завод Војводине 



  

591 

 

 Национални просветни савет 

      Основне и средње школе 

 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

 

У току школске 2016/2017. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбедиће да 

заинтересовани ученици у Републици Србији имају могућност да уче језике и културу националних мањина кроз 

различите облике ваннаставних активности односно факултативне наставе (зимске и летње школе, радионице...) или 

друге облике рада. У току јуна 2016. године родитељи ученика основних школа су се изјашњавали о 

заинтересованости о организовању оваквог вида учења језика и културе националних мањина. Резултати анкете о 

заинтересованости ће дефинисати бројност и начине реализације који ће започети са почетком школске 2016/2017. 

године. 

 
2017/1  

 

Нема промене. 

2017/2  

 

Нема промене. 

 
2017/3  

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја промовише могућности  учења језика и културе националних 

мањина кроз различите облике ваннаставних и факултативних активности (зимске и летње школе, радионице...) и 

друге облике рада. У оквиру пројекта Савета Европе и Европске уније који пружа подршку Југо-источној Европи и 

Турској у испуњавању европских стандарда, као и приближавању легислативи Европске уније током процеса 

проширења, реализује се активност - јачање заштите националних мањина у Србији – а један од циљева је усмерен и 

на јачање образовања на мањинским језицима. Кроз анализу модела образовања у Србији и европским земљама, 

биће анализиран и модел учења језика друштвене средине.  

 
2017/4  

 

Анализом постојећих модела образовања националних мањина у Републици Србији и другим државама, која ће бити 

реализована у оквиру  пројекта Савета Европе и Европске уније који пружа подршку Југо-источној Европи и Турској 

„Хоризонтал фацилити“ ХФ – 33 - Јачање заштите националних мањина у Србији, припадници националних мањина 

ће добити ширу слику у области образовања мањина, али ова активност ни на који начин неће наметати двојезично 

образовање као искључиви модел образовања националних мањина. Резултати анализе ће бити разматрани како од 

стране Радне групе за праћење Акционог плана за поглавље 23 и посебног Акционог плана за остваривање права 

националних мањина у оквиру Министарства просвете, науке и технолошког развоја, тако и од стране националних 

савета националних мањина.  

 
2018/1  

 

Нема промене. 

 

2018/2  

 

Нема промене. 

 

2018/3 
 

Паралелно са анализом модела образовања на језицима националних мањина, у оквиру 

пројекта Савета Европе и Европске уније „Horizontal Facility (HF 33)“ који пружа 

подршку југо-источној Европи и Турској у испуњавању европских стандарда, као и 

приближавању легислативи Европске уније у оквиру процеса проширења,  активност - 

Јачање заштите националних мањина у Србији, биће израђене смернице за израду 

програма наставе и учења. Ове смернице ће бити достављене националним саветима 
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националних мањина на коментаре, а потом и Заводу за унапређивање образовања и 

васпитања.  
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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. 
Имајући у виду надлежности за наведена питања по окончању аналитичног дела наведене активности Министарство 

правде је окончало свој део наведене активности.      

2017/4 

Национални савет хрватске националне мањине наводи да је анализу добило од другог националног савета. Анализа 

је упитна, јер закључци који произилазе из анализе не одговарају реалним потребама хрватске мањине, јер се и даље 

не помиње институт гарантованих мандата који је предвиђен билатералним споразумом из 2004.  
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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. 

2017/1 

Имајући у виду надлежности за наведена питања по окончању аналитичног дела наведене активности Министарство 

правде је окончало свој део наведене активности. 

Текст упоредноправне анализе је достављен 07.07.2016 и 27.07.2016. свим националним саветима ради информисања 

с обзиром да су они партнер у спровођењу ове активности и да ће поменута упоредноправна анализа бити упућена 

Радној групи Народне скупштине за измену Устава и изборног система, истиче Министарство државне управе и 

локалне самоуправе. 
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2017/4 

Национални савет хрватске националне мањине наводи да се не идентификује институт гарантованих мандата, који 

је предвиђен билатералним споразумом из 2004. године.  

 

AКТИВНОСТ: 7.3. Предузимање мера у циљу измене нормативног оквира у 

складу са идентификованим моделом. 

РОК: IV квартал 2016. године 

СТАТУС: Активност није реализована.  

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове државне управе 

ИЗВЕШТАЈ: 
2017/1 

Нема података. 

2017/2 

Нема података. 

2017/3 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је Генералном секретаријату Владе прослеђен 

Предлог закључка са образложењем за упознавање Владе са текстом Упоредноправне анализе система демократске 

партиципације националних мањина у региону и чланица ЕУ након чега ће у складу са Пословником Владе бити 

упућен Народној скупштини Републике Србије.  

2017/4 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је текст Упоредноправне анализе система 

демократске партиципације националних мањина достављен Влади, која ће у складу са Пословником након 

упознавања, текст анализе упутити Народној скупштини Републике Србије. 

2018/1 

Министарство државне управе и локалне самоуправе очекује да ће се Влада упознати са текстом Упоредноправне 

анализе система демократске партиципације националних мањина и проследити Народној скупштини Републике 

Србије.  

  
2018/2 

 

Нема података. 

2018/3 

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 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 

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.  
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2017/2 

 

У складу са Пословником Владе, прибављена су мишљења надлежних органа. По прибављању мишљења Европске 

комисије, Нацрт закона биће достављен на разматрање и одлучивање Влади Републике Србије. 

2017/3 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је после шест месеци одлагања стигло мишљење 

Европске комисије на текст овог закона, након спроведене TAIEX експертске мисије од 31. јула до 3. августа 2017. 

године у циљу израде експертске анализе на текст Нацрта измена и допуна Закона о заштити права и слобода 

националних мањина и у складу са тим биће утврђен коначан текст нацрта овог закона. 

 
2017/4 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је посебна радна група припремила текст Нацрта 

закона о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина и у складу са Пословником 

Владе текст Нацрта закона, достављен је Генералном секретаријату Владе и 28. новембра 2017. године на седници 

Одбора за правни систем и државне органе разматран је и утврђен текст поменутог закона,  очекује се да Влада 

утврди предлог закона у што краћем року на некој од својих наредних седница. 

 

Национални савет хрватске националне мањине наводи да србијански органи и институције и даље нису осигурале и 

креирале адекватне механизме путем којих би се пратило сразмерно запошљавање припадника националних мањина, 

укључујући и хрватску. Национални савет хрватске националне мањине је у више наврата на округлим столовима и 

јавним скуповима ово истицао као проблем, али се до сада препоруке нису уважавале под изговором да свако има 

права да се национално неизјасни. Евиденција се не води чак ни у случајевима уколико се појединац изјасни о својој 

националној припадности.  

 
2018/1 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је стање непромењено.  

 
2018/2 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је Влада је на својој седници од 24. маја 2018. 

године утврдила Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина, 

који је достављен Народној скупштини Републике Србије на разматрање и усвајање. Изменама и допунама овог 

закона, пре свега, уређује се право 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, што је изискивало да се приступи изменама и допунама Закона о матичним 

књигама ради уређења начина уписа податка о националној припадности у матичну књигу рођених и такође, измене 

и допуне овог закона биће створена основа за прописивањe афирмативних мера за националне мањине, 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, 

прописане афирмативнe мерe за националне мањине, кроз увођење одредаба у посебним законима којима се уређују 

радно-правни статус запослених у јавном сектору, које ће омогућити давање предности националним мањинама при 

запошљавању/отпуштању при истим условима на свим нивоима власти на текст поменутог закона израђена је 

експертска анализа Европске комисије. 

 

На Седмом ванредном заседању Народне скупштине у 2018. години, 20. јуна 2018. године донет је Закон о изменама 

и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина („Службени гласник РС“ број 47/18) . Овим 

законом је прописано да се неће сматрати дискриминацијом мере за унапређење пуне и ефективне равноправности у 

запошљавању, односно погодности у случају престанка радног односа у јавном сектору на свим нивоима 

територијалне организације, које су прописане одредбама посебних закона којима се уређује радно-правни статус 

запослених у јавном сектору, ако такве мере важе до постизања одговарајуће заступљености припадника 

националних мањина која је утврђена тим законима. 
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Национални савети националних мањина наводе да је Закон о изменама и допунама Закона о заштити права и 

слобода националних мањина усвојен и да се чека почетак примене.   

 

2018/3 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да Закон о изменама и 

допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина, пре свега, уређује се 

право 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, што је изискивало да се 

приступи изменама и допунама Закона о матичним књигама ради уређења начина уписа 

податка о националној припадности у матичну књигу рођених и такође, измене и 

допуне овог закона стварају основу за прописивањe афирмативних мера за националне 

мањине, 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. На текст поменутог закона израђена је експертска анализа Европске 

комисије. 

 

 

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: 
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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. 

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. 

2017/2 

Стање непромењено.  

2017/3 

Министарство државне управе и локалне самоуправе је примило посредством Министарства за европске 

интеграције, 15. августа 2017. године, коментаре Делегације ЕУ о поднетом концепту пројекта, где се захтевају 

одређена појашњења у циљу унапређење поднетог концепта, које ће у предстојећом периоду бити предмет финалне 

евалуације и одлуке о додели средстава. 

 
2017/4 

 

У складу са достављеним коментарима Делегације ЕУ на поднети предлог пројекта који треба да пружи подршку 

афирмативним мерама за запошљавање припадника националних мањина Министарство државне управе и локалне 

самоуправе је унапредило поднети концепт пројекта и крајем октобра 2017. године унапређену верзију проследило 

Министарству за европске интеграције. Министарство за европске интеграције је 19. децембра информисало 

Министарство државне управе и локалне самоуправе о позитивном изјашњењу Делегације ЕУ на унапређену верзију 

концепта пројекта. Делегације ЕУ је обавестила Министарство за европске интеграције да пројекат може да уђе у 

наредну фазу процедуре будући да је стратешки оцењен као релевантан. У складу са процедуром потребно да се на 

наредном састанку радне групе за неалоцирану ИПА чланови управног одбора званично сагласе о одобравању 

пројекта чиме се аутоматски прелази у фазу уговарања пројeката.  

 

Такође у циљу боље припреме за спровођење целог ИПА пројекта, чије одобрење чекамо, у току је израда Анализе 

позитивних прописа којима се уређује радноправни статус запослених припадника националних мањина у јавном 

сектору коју припремају експерти из Групе за подршку управљања променама / Change management unit.  
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2018/1 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је припремљен текст Анализе позитивних прописа 

којима се уређује радноправни статус запослених припадника националних мањина у јавном сектору коју су 

припремили експерти из Групе за подршку управљања променама/Change management unit.   

 

Национални савет словеначке националне мањине наводи да је 7. фебруара 2018. године учествовао на седници 

Координације националних мањина на тему заступљености припадника националних мањина у јавном сектору и 

државним предузећима.  

 
2018/2 

 

У складу са позитивном одлуком Комитета за неалоцирана ИПА средства, Министарство државне управе и локалне 

самоуправе је на основу одобреног концепта пројекта за подршку афирмативним мерама за запошљавање 

припадника националних мањина припремило детаљан Опис задатка (Terms of Reference) за имплементацију 

наведеног пројекта са предлогом оквирног буџета. Наведена документа су прослеђена Делегацији Европске уније на 

коментаре/одобрење. 

 

2018/3 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе је на основу позитивне одлуке 

Групе за неалоцирана ИПА средства у вези пројекта који треба да пружи подршку 

афирмативним мерама за запошљавање припадника националних мањина, припремило 

детаљан опис задатка за реализацију пројекта (Terms of Reference) са предлогом буџета. 

Припремљена документација је прослеђена делегацији Европске уније у Републици 

Србији на одобрење 12. септембра 2018. године. Делегација Европске уније је одобрила 

поднети предмет пројекта. У току је евалуација техничких понуда компанија у циљу 

одабира пружаоца услуга за реализацију наведеног пројекта.   

 

 

АКТИВНОСТ: 8.3. Усаглашавање закона и других прописа којима се уређује 

радно-правни статус у складу са изменама и допунама Закона о заштити права и 

слобода националних мањина и резултатима анализе стања, којом су утврђени 

критеријуми и мерила за прописивање одговарајуће заступљености националних 

мањина у појединим деловима јавног сектора  

РОК: I квартал 2018. године  

СТАТУС: Активност је у потпуности реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ:  

 Министарство државне управе и локалне самоуправе 

 Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

 Министарство унутрашњих послова  

 Министарство одбране и  

 министарства надлежна за поједине јавне службе 

ИЗВЕШТАЈ: 

 
2018/1 

 

Нема података.  
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2018/2 

 

Министарство за државну управу и локалну самоуправу у складу са стратешким документима Републике Србије, пре 

свега, Акционим планом за поглавље 23: „Правосуђе и основна права“ и Акционим планом за остваривање права 

националих мањина, предузело је велики број активности које се односе на обезбеђивање одговарајуће 

заступљености припадника националних мањина у државним органима, органима аутономних покрајина и јединица 

локалне самоуправе, јавним службама и јавним агенцијама.  

 

Пре свега, напомињемо да је усвојен је Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16), који се од 1. децембра 2016. године примењује на запослене у 

органима јединица локалне самоуправе и аутономних покрајина (Иако је о решењима која су предвиђена овим 

законом у погледу прописаних афирмативних мера за запошљавање националних мањина, већ извештавано у оквиру 

активности предвиђене овим акционим планом под бројем 8.4. и 8.5., ради целине извештавања у погледу 

предузимања активности које се односе на обезбеђивање одговарајуће заступљености националних мањина у 

јавном сектору на свим нивоима, поново указујемо које су афирмативне мере прописане овим законом). 

 

Наиме, овим законом је прописано начело једнаке доступности радних места, које подразумева да су при запошљавњу 

свим кандидатима под једнаким условима доступна сва радна места, као да се при запошљавању мора водити рачуна о 

томе да национални састав, заступљеност полова и број особа са инвалидитетом, одражава међу запосленима, у највећој 

могућој мери, структуру становништва. Поред тога, Закон предвиђа да Влада доноси уредбе којима ће се уредити 

критеријуми за разврставање радних места и мерила за опис радних места службеника, критеријуми за разврставање 

радних места и мерила за опис радних места намештеника и поступак спровођења интерног и јавног конкурса за 

попуњавање радних места, с тим да се посебно води рачуна о националном саставу становништва ради постизања 

одговарајуће заступљености припадника националих мањина и пуне равноправности између припадника национлане 

мањине и грађана који припадају већини. У циљу спровођења Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе Влада Републике Србије 

је 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 113/17 - др. закон), 

Уредбу о критеријумима за разврставање радних места и мерила за опис радних места намештеника у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/16) и Уредбу о спровођењу интерног и 

јавног конкрса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, број 95/16). У одредбама утврђеним овим уредбама се водило рачуна о националном 

саставу становништва ради постизања одговарајуће заступљености припадника нациналих мањина и пуне равноправности 

између припадника национлане мањине и грађана који припадају већини, тако да је утврђено 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 се познавање језика и писма националних мањина, да у огласу за попуњаве 

извршилачко радно место, код кога је као посебан услов предвиђено знање језика и писма националних мањина, 

посебно наводи овај услов, као и евентуална писмена провера његове испуњености и 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 у случају једнаке оцене квалификованих кандидата. 

Потреба за запошљавањем припадника одређене националне мањине произлази из односа броја запослених који су 

се изјаснили као припадници поједине националне мањине према подацима из регистра запослених у јавној управи у 

складу са законом и њихове заступљености у становништву на територији аутономне покрајине, јединице локалне 

самоуправе, односно градској општини, према резултатима последњег пописа становништва, под условом да се о 

својој националној припадности изјаснило 30% запослених у аутономној покрајини, јединици локалне самоуправе, 

односно градској општини. 

 

Народна скупштина Републике Србије је 14. децембра 2017. године усвојила Закона о запосленима у јавним 

службама („Службени гласник РС“, број 113/17), који почиње да се примењује од 1. јануара 2019. године, а којим се 

уређује радноправни статус и плате запослених у јавних службама (просвета, наука, култура, здравство и 

социјална заштита). Овим законом успостављен је систем радних односа у јавним службама заснован на заслугама 

и уведена је функција управљања људским ресурсима кроз обавезне институте којима се она остварује (планирање 

кадрова, конкурсни поступак, вредновање резултата рада и др). Афирмативне мере за запошљавање припадника 

националних мањина прописане су чланом 10. став 3. овог закона, односно прописано је да се при запошљавању у 

јавним службама, ради постизања одговарајуће заступљености припадника националних мањина, првенство даје 

једнако квалификованим кандидатима припадницима националних мањина. Одредбама овог закона, којима се 

регулише конкурсни поступак, разрађена је ова начелна одредба, а у циљу спровођења афирмативних мера за 
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запошљавање припадника националних мањина. Наиме, чланом 30. став 1. Закона прописано је да се Правилником о 

организацији и систематизацији послова у јавној служби, утврђују организациони делови у јавној служби, радна 

места у организационим деловима, као и радна места за која се као посебан услов предвиђа познавање језика и 

писама националне мањине који је у службеној употреби на територији јединице локалне самоуправе у којој се 

налази седиште јавне службе, односно њене организационе јединице, опис послова који се обављају на радним 

местима, одређење стручне спреме, односно образовања потребног за обављање послова радног места, број 

извршилаца и други посебни услови за рад на тим пословима. Такође, одредбама члана 35. овог закона, којима се 

регулишу услови за заснивање радног односа у јавној служби прописано је да у радни однос у јавној служби може да 

се прими лице које испуњава, између осталих, услов да зна језик и писмо националне мањине који је у службеној 

употреби на територији јединице локалне самоуправе у којој се налази седиште јавне службе, односно њене 

организационе јединице, ако је познавање језика и писма услов за рад у складу са овим законом. Чланом 52. став 2. 

Закона прописано је да  ако се попуњава радно место код кога је као посебан услов предвиђено знање језика и писма 

националне мањине, у огласу о конкурсу се посебно наводи овај услов, као и евентуална писана провера његове 

испуњености. Ставом 3. истог члана предвиђено је да ако су припадници националне мањине недовољно заступљени 

међу запосленима, у огласу о конкурсу се посебно наводи да припадник те националне мањине има предност код 

избора у случају једнаке оцене квалификованих кандидата, док је ставом 4. регулисано шта се сматра под 

недовољном заступљеношћу припадника националних мањина, односно прописао је да се сматра да је заступљеност 

припадника одређене националне мањине међу запосленима недовољна, уколико није сразмерна проценту њиховог 

учешћа у становништву на територији јединице локалне самоуправе у којој јавна служба, односно њена 

организациона јединица има седиште, у складу са резултатима последњег пописа становништва, под условом да се о 

својој националној припадности изјаснило најмање 30% запослених у седишту јавне службе, односно њене 

организационе јединице, према подацима из Регистра запослених у јавној управи у складу са законом. Чланом 58. се 

предвиђа обавеза конкурсне комисије да  приликом доношења одлуке о избору кандидата даје првенство 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. 

 

Почетком априла 2018. године Влада Републике Србије усвојила је Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о јавним агенцијама који је тренутно у скупштинској процедури. Законом о јавним агенцијама 

(„Службени гласник РС”, бр. 18/05 и 81/05 – исправка) прописано је да се на права, обавезе, одговорности и зараде 

директора и запослених у јавној агенцији примењују општи прописи о раду, ако овим или посебним законом није 

нешто друго одређено. Како Закон о раду, а ни постојећи Закон о јавним агенцијама, не обавезује на спровођење 

јавног конкурсног поступка приликом пријема запослених у радни однос, предложеним изменама овог закона уводи 

се обавезна провера стручних оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку чиме се у систем 

запошљавања у јавним агенцијама уводи принцип заслуга. С тим у вези, предложеним изменама предвиђено је да ће 

се у изборном постпку дати предност једнако квалификованом кандидату припаднику националне мањине која није 

довољно заступљена, који је испунио мерила за избор са једнаким најбољим резултатом са другим кандидатом, а у 

циљу постизања одговарајуће заступљености припадника националних мањина и пуне равноправности између 

припадника националне мањине и грађана који припадају већини, уколико су испуњене претпоставке предвиђене 

овим законом. 

 

На Седмом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву, дана 20. јуна 2018. 

године усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС“, број 47/18). 

 

Такође, указујемо да су Планом рада Владе у 2018. планиране измене Закона о државним службеницима 

(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-испр, 83/05-испр, 64/07, 67/07-испр, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), које 

имају за циљ увођење система компетенција, побољшање и унапређење поступка запошљавања односно јачање 

конкурсног поступка у коме се омогућава већа објективност, непристрасност и транспарентност, унапређење 

система оцењивања и јачање везе са стручним усавршавањем и др. Када је у питању заступљеност националних 

мањина међу запосленима у државним органима на које се примењује овај закон указујемо да је постојећим 

одредбама, у члану 9., овог закона као једном од основних начела државно службеничког система, утврђено начело 

једнаке доступности радних места, односно прописано је да се при запошљавању у државне органе води рачуна о 

томе да национални састав, између осталог, одсликава у највећој могућој мери структуру становништа, а да ће 

измене у овом погледу ићи у правцу који је предвиђен усвојеним стратешким документом под називом „Оквир 

политике управљања људским ресурсима,  којим је предвиђено да ће се водити рачуна о поштовању људских права и 

примени принципа родне равноправности, заштите права националних мањина, особа са инвалидитетом и других 

осетљивих група, а у циљу разрађивања наведног члана 9. овог закона. У току је рад на изменама овог закона и у 
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радној верзији истог су већ унете одредбе којима се разрађује наведена одредба овог закона, а које прописују 

афирмативне мере за запошљавање припадника националних мањина.  

 

Напомињемо да се у Републици Србији од 2015. године спроводи поступак рационализације запослених у јавном 

сектору на основу Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени 

гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16 - УС), с тим да су односу на запослене припаднике националних мањина овим 

законом прописане заштитне одредбе. Наиме, одредбама Закона о начину одређивања максималног броја запослених 

у јавном сектору, прописано је да се актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

организационом облику, не може утврдити већи број запослених од оног који је утврђен у акту о максималном броју 

запослених за конкретни организациони облик, с тим да се у оквиру броја запослених предвиђеног актом о 

систематизацији радних места, мора водити рачуна о националном саставу становништва, одговарајућој 

заступљености припадника националних мањина и познавању језика који се говори на подручју државног органа, 

јавне службе, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, чиме је предвиђена афирмативна мера за 

припаднике националних мањина и приликом спровођења поступка рационализације у јавном сектору. Напомињемо 

да овај закон престаје да се примењује 31. децембра 2018. године у складу са чланом 35. Закона који регулише 

његово ступање на снагу и примену. 

 

2018/3 

 

Министарство за државну управу и локалну самоуправу наводи да је активност 

реализована у погледу усвајања Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17 и 113/17 - 

др. закон), Закона о запосленима у јавним службама („Службени гласник РС”, број 

113/17) и Закона о изменама и допунама Закона о јавним агенцијама („Службени 

гласник РС”, број 47/18).  

Активност се реализује у погледу измена Закона о државним службеницима. Наиме, у 

току је интензиван рад на изменама и допунама Закона о државним службеницима. У 

складу са законском процедуром, текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о 

државним службеницима достављен је надлежним државним органима на мишљења и 

тренутно се ради на усаглашавању коначног текста Нацрта закона који ће у најкраћем 

року бити упућен Влади на усвајање. Предложена законска решења између осталог, 

обухватају измену одредаба које се односе на пријем државних службеника на основу 

спроведеног конкурса, затим на одредбе о оцењивању и напредовању, у смислу даље 

доследне примене система „према заслугама“, побољшања система одговорности и 

транспарентности рада запослених, увођење система компетенција у све функције 

управљања људским ресурсима, као и доношење уредбе o спровођењу конкурса за 

попуњавање радних места у државним органима којом, између осталог, треба да се 

уреди начин давања првенства припадницима националних мањина, у циљу постизања 

одговарајуће заступљености припадника националних мањина и пуне равноправности 

између припадника националне мањине и грађана који припадају већини у случајевима 

када се ради о кандидатима који су са једнаким најбољим резултатом испунили мерила 

за избор. 

Такође, предложеним изменама у тексту Нацрта овог закона предвиђено је да ће се у 

Централну кадровску евиденцију, која треба да буде информациони систем за подршку 

управљања кадровима и коју за све државне органе води Служба за управљање 

кадровима, између осталих података о државним службеницима и намештеницима 

уписивати и подаци који се односе на националну припадност, уколико се државни 

службеник, односно намештеник, добровољно изјасни о овом податку. 

http://wx4.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f121092&action=propis&path=12109201.html&domen=0&mark=false&query=zakon+o+odre--2--ivanju+maksimalnog&tipPretrage=1&tipPropisa=1&domen=0&mojiPropisi=false&datumOd=&datumDo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
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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 

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 



  

605 

 

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). 

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 
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 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). 

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. 

2017/3  

Савет за међунационалне односе у општини Бачки Петровац је на седници донео Закључак да се од стране 

Општинске управе Бачки Петровац и јавних предузећа, установа и институција, где је оснивач општина Бачки 

Петровац тражи информација о томе, да ли у истима у општем акту о систематизацији послова и радних задатака 

има одређених радних места, где је обавезно познавање словачког језика, која су то радна места, те да ли су на тим 

радним местима запослени радници који владају словачким језиком. 

 

У постојећем сазиву Скупштине општине Бољевац су заступљени представници свих националних мањина са овог 

подручја. Заступљеност припадника националних мањина је присутна у јавном сектору и јавним предузећима.  

 

Чланом 19. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/11 и 8/12) предвиђено је да ће, 

приликом именовања чланова управних и надзорних одбора јавних предузећа, установа, организација и служби чији 

је оснивач Општина, органи који одлучују о именовању обезбедити најмање 30 одсто представника мање 
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заступљеног пола у овим телима као и да је општина дужна да приликом именовања чланова у управним и 

надзорним одборима јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач Општина, а нарочито оних 

јавних предузећа, установа, организација и служби које су од значаја за остваривања права националних мањина, 

води рачуна о националном саставу становништва Општине и одговарајућој заступљености националних мањина у 

овим органима.  

У извештајном периоду вршена је анализа прикупљених података о томе да ли у систематизацијама радних места 

Општинске управе Житиште, органа општине, месним заједницама, јавним предузећима и установама постоје радна 

места за које је предвиђено познавање румунског, односно мађарског језика као и да ли су та радна места адекватно 

попуњена.  

 

Послови превођења на/са језика националних мањина предвиђени су Правилником о организацији и 

систематизацији радних места у Градској управи Зрењанин. Један од услова за заснивање радног односа на место 

матичара у месним канцеларијама у насељеним местима, у којима живе припадници националних мањина је и 

активно знање језика националне мањине/мањина, што је реализовано у 5 насељених места (Арадац - словачки језик, 

Бело Блато - словачки и мађарски језик, Михајлово - мађарски језик, Лукино Село - мађарски језик, Јанков Мост-

румунски језик, Ечка - румунски језик). Послове превођења са/на језике националних мањина у Градској управи у 

Зрењанину обављају запослени, који имају одговарајуће стручно знање језика националне мањине и обављају 

послове из области личних стања грађана, односно права националних мањина и етничких група.  

 

2017/4  

Савет за међунационалне односе  у Општини Бачки Петровац је на 4. седници одржаној 20.12.2017. године, 

констатовао да од стране правних лица, од којих је тражена информација да ли у општем акту о систематизацији 

послова и радних задатака има одређених радних места, где је обавезно познавање словачког језика, која су то радна 

места те да ли су на тим радним местима запослени радници који владају словачким језиком, поднети су одговори 

од: Општинске управе Општине Бачки Петровац, ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац, ЈП за КСП „Комуналац“ Маглић, 

Музеја војвођанских Словака у Бачком Петровцу, Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац и Центра за 

социјални рад Општине Бачки Петровац. Из поднетих информација проистиче да само у ЈП за КСП „Комуналац“ 

Маглић и Центра за социјални рад у Општини Бачки Петровац у систематизацији послова и радних задатака нема 

радних места где је обавезно познавање словачког језика. Чланови Савета су били јединственог става да се траже још 

информације од Словачког војвођанског позоришта у Бачком Петровцу, Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки 

Петровац и Туристичке организације Општине Бачки Петровац, а чији је оснивач Општина Бачки Петровац. 

 

Општина Лебне наводи да је запошљено 3 Рома на неодређено и 5 на одређено време у јавним предузећима и јавним 

установама.  

 

Савет за међунационалне односе општине Нова Црња наводи да систематизацијом радних места у Општинској 

управи није предвиђено радно место преводилац, али је за одређена радна места предвиђено познавање мађарског 

језика 1 (један).  

 

Савет за међунационалне односе општине Житиште је у извештајном периоду пратио активности предузећа и 

установа у вези попуњавања радних места у јавном сектору, са акцентом на подацима о томе да ли у систематизацији 

радних места општинске управе, јавних предузећа установа и организација, постоје радна места за која је предвиђено 

познавање румунског односно мађарског језика,  као и  да ли су та радна места адекватно попуњена.  

 

Oпштинa Ада наводи да су у јавном сектору и јавним предузећима заступљени припадници националних мањина.   

 

Општина Бечеј наводи да су припадници националних мањина заступљени у јавном сектору и јавним предузећима.  

 

Општина Чока наводи да се тежи се ка томе, да  у  јавном сектору, тј.  у органима локалне самоуправе, јавним 

предузећима и установама чије је оснивач општина Чока буду  равномерно  заступљени  припадници свих 

националних мањина који живе и раде на територији општине.  

 

Општина Стара Пазова наводи да је словачка национална мањина заступљена у свим државним установама и 

организацијама, јавним предузећима и општинској управи око 10%, сходно броју словачке националне мањине који 

живи у старопазовачкој општини. Рома у Старој Пазови има највише запослених у ЈП „Чистоћа“ око 7, „Водовод“ 

око 5 , општинска управа 2, Основни суд 1, Дом здравља 3.  Број запослених дат је на основу слободне процене. За 

хрватску националну мањину немамо приближан податак.  
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Општина Врбас наводи да су припадници националних мањина (русини, мађари, црногорци, немци) заступљени у 

општинској управи.   

 

У локалној самоуправи Житиште и у јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Житиште поред 

припадника већинског српског народа запослени су и припадници мађарске, румунске и осталих националних 

заједница. Што се тиче сразмерне заступљености националних мањина у јавном сектору, тренутно због забране 

запошљавања у јавном сектору нисмо у могућности да овај принцип применимо.  

 
2018/1 

 

Савет за међунационалне односе у Општини Бачки Петровац је на својој 5. седници одржаној 12.02.2018. године 

констатовао: 

 

1. Да би у складу са Статутом Општине Бачки Петровац, као највишим актом ЈЛС, у складу са потребама при 

комуникацији са грађанима Општине Бачки Петровац словачке националности, требало предвидети у 

општим актима о систематизацијама послова и радних задатака владање словачким језиком у следећим 

установама и jавним предузећима: Центар за социјални рад општине Бачки Петровац (без обзира на 

примедбу Министарства рада и социјалне политике), Здравствена установа Дом здравља „Бачки Петровац“ 

Бачки Петровац и ЈП за КСП „Комуналац“ Маглић; 

 

2. Да је потребно од установа, организација и јавних предузећа чији је оснивач општина Бачки Петровац (а 

такође и од школа где се настава изводи двојезично) захтевати информацију о структури запослених на 

радним местима, где долазе у контакт са грађанима општине Бачки Петровац (о процентуалној 

заступљености представника словачке националне мањине на тим радним местима). 

  

Градска управа града Кикинде наводи да испуњава услове које поставља Закон о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Као и до сада, запошљавају се радници националних мањина, што 

због стручности, што због знања језика, и то умногоме помаже у премошћавању језичких баријера приликом 

сређивања административних ствари. 

 

У Општинској управи општине Алибунар запослено је 23 припадника националних мањина. Према систематизацији 

послова и радних места у Општинској управи нема постављених лица из редова румунске и словачке националне 

мањине. У области образовања број наставног кадра у одељењима односно школама у којима се настава изводи и на 

језицима националних мањина је 54 запослених. У области културе, у установама које оснива Скупштина општине 

Алибунар запослено  је 3 припадника националних заједница. У области социјалне заштите нема запослених 

припадника националних мањина. 

 

У Општинском већу и у Скупштини општине Бабушница представници бугарске националне мањине имају свог 

представника. 

 

Општина Кањижа наводи да у Скупштини општине Кањижа од укупно 5 одборничких група 3 су са изборне листе 

националних мањина. У Скупштини општине Кањижа од укупно 29 одборника 24 одборника су припадници 

мађарске националне мањине. У Општинском већу општине Кањижа од укупно 9 чланова већа 6 чланова су 

припадници мађарске националне мањине.  

 

Структура националног састава у органима управљања јавних предузећа чији је оснивач општина Кањижа, као и 

структура запослених је мешовита, може да се закључи да је заступљеност припадника националних мањина и као 

запослених и као руководиоца, одговарајућа. 

 

Општина Сента наводи да се приликом запошљавања тежи се да се води рачуна о равноправној заступљености 

припадника националних мањина.   

 
2018/2 

 

У општини Бач су у службеној употреби поред српског језика и словачки и мађарски језик. На радном месту 

матичара у Селенчи предвиђен је услов – познавање словачког језика, а ради бољег остваривања права припадника 
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словачке националне мањине. Припадници националних мањина (као службеници или функционери) заступљени су 

у свим јавним предузећима, установама, службама као и органима управљања општине Бач.   

  

Савет за међунационалне односе oпштинe Нови Бечеј наводи да 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 остварује се у јавним предузећима у општини Нови Бечеј, а то су 

основне школе које имају наставу на мађарском језику, предшколска установа, као и Народна библиотека и Дом 

културе.  

 

Савет за међунационалне односе oпштинe Димитровград наводи да се већина запослених у органима општине 

Димитровград служи бугарскоим језиком и писмом, а на сваком радном месту које подразумева директну 

комуникацију са странкама/грађанима најмање један извршилац се служи бугарским језиком и писмом. Актом о 

систематизацији радних места Општинске управе прописано је познавање бугарског језика и писма за радно место 

Самостални саветник за послове ЛЕР-а, пројектног планирања и преводилац бугарског језика. 

 

2018/3 

 

Правилником о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града 

Вршца, као посебан услов за обављање послова на појединим радним местима 

прописано је као услов знање језика националне мањине (румунски).   

 

У општини Темерин припадници мађарске националне мањине су заступљени у јавном 

сектору и  предузећима, али у  јако малом броју.  

 

 

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 
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националним мањинама). 

 

 

АКТИВНОСТ: 8.7. Израда и усвајање Правилника о критеријумима и мерилима 

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. 
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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.  

2017/3  

Активност реализована у претходним извештајним периодима.  

 

У складу са Прелазним и завршним одредбама Пословника о раду Државног већа тужилаца („Службени гласник 

РС“, број 29/17), 1.9.2017 почела је примена члана 59. и члана 60. Пословника о раду Државног већа тужилаца, 

којима се ближе уређује примена члана 82. Закона о јавном тужилаштву, а у циљу обезбеђења пуне и ефективне 

равноправности између припадника националних мањина и припадника већинске нације.  

 

 

 

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 
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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 

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 

 Високи савет судства 
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 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: Извештај надлежне институције није достављен.  

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 

овој области. 
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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.  

2017/2 

У оквиру заједничког пројекта Правосудне академије и Канцеларије УН у Србији, одржане су две радионице (у 

Нишу 1. јуна и Београду 5. јуна) на тему Примене међународних стандарда у области људских права. Радионицама је 

присуствовало 39 учесника, од тога 11 судија и 18 судијских помоћника из Апелационих судова у Нишу и Београду 

и Виших судова у Нишу, Пироту, Лесковцу, Неготину, Прокупљу, Ваљеву, Новом Саду, Београду, Панчеву и 

Смедереву. На радионици у Нишу, присуствовало је и 10 корисника сталне обуке Правосудне академије. 

Током маја месеца Правосудна академија организовала је четвородневну радионицу у оквиру своје почетне обуке на 

тему недискриминације. У сарадњи са Канцеларијом за људска и мањинска права обезбеђено је учешће и 

аустријског судије, као међународног експерта који се бави овом темом. Такође, представљен је рад, као и 

надлежности Канцеларије будућим судијама и тужиоцима. 

Поред тога, у јуну месецу у Београду организован је додатни тренинг за судије које су прошле тренинг тренера у 

претходној години у области недискриминације, како би се упознали са новинама у поступању Европског суда за 

људска права. 

 
2017/3 

Почетком јула месеца је у Вршцу организован дводневни округли сто на тему хармонизације судске праксе у 

области недискриминације за судије апелационих судова које раде у одељењима судске праксе, као и оне које се баве 

радним правом. На округлом столу су учествовале судије Врховног касационог суда као говорнице, које су 

покренуле нова спорна питања око којих је потребно да се судије усагласе на својим општим седницама, као и 

представник канцеларије Повереника за заштиту равноправности. Као закључак је констатовано да би будућим 

оваквим скуповима било сврсисходно да присуствују и судије Уставног суда.  

 

Почетком јула месеца је одржан и други тродневни тренинг тренера на напредном нивоу за будуће предаваче 

Академије у области недискриминације. Учесницима је представљена најновија пракса Европског суда за људска 

права и Суда правде ЕУ, као и последње тенденције у домаћој судској пракси.  
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2017/4 

У новембру месецу је за групу судија која је похађала напредни модул тренинга тренера за предавања у области 

недискриминације организована студијска посета Европском суду правде у Луксембургу, где су судије имале 

прилике да се упознају са праксом овог суда и његовим значајем за домаћу праксу. Такође је организован састанак у 

Бриселу са Европским омбудсманом и Европском мрежом за једнакост.  

 

Крајем децембра месеца су организоване две једнодневне радионице за 3 генерације полазника почетне обуке 

Правосудне академије на тему судске заштите од дискриминације и родно заснованог насиља. 

 
2018/1 

 

Правосудна академија у оквиру пројекта „Подршка Европске уније Правосудној академији“, организовала је семинар 

под називом „Значај примене стандарда Европског суда за људска права у Републици Србији“, 24. и 25. јануара 2018. 

године.  

 

Семинар је одржан у просторијама Правосудне  академије, a учесници су били чланови Националне мреже за 

примену европских стандарда судске заштите и људских права у Републици Србији. Семинар су отворили Ненад 

Вујић директор Правосудне академије и Драгомир Милојевић председник Врховног касационог суда. 

 

Предавачи су судија Хуан Карлос да Силва, вођа пројекта „Подршка Европске уније Правосудној академији“, судије 

Давид Ордоњез и Хорхе Обах, Ивана Крстић ванредни професор Правног факултета Универзитета у Београду, Вања 

Родић виши саветник за европске интеграције и међународне пројекте у Врховном касационом суду, Наташа 

Плавшић заступник Републике Србије пред Европским судом за људска права и експерти пројекта „Подршка 

Европске уније Правосудној академији“  Весна Ћорић и Александар Стојановић. 

 

2018/2 

 

Правосудна академија је у мају месецу, уз подршку Уједињених нација у Србији и у партнерству са Универзитетом 

УЦЛА из САД и Вилијамс институтом из Канаде, организовала петодневну обуку за полазнике осме генерације 

почетне обуке Академије на Златибору. Обука се тицала недискриминације, праксе Европског суда за људска права, 

злочина из мржње, насиља у породици и положаја ЛГБТИ особа пред судовима у Србији.  

 

Поред тога, организован је припремни састанак са полазницима тренинга тренера како не би дошло до преклапања 

тема између сесија, и како би када се буду одржавали семинари по апелационим центрима предавања било 

истоветна. Такође су договорени термини за прве обуке за судије виших судова на тему недискриминације.   

  

2018/3 

 

Нема података.  

 

 

АКТИВНОСТ: 8.13. Спровођење промотивних кампања међу националним 

мањинама ради јачања поверења у полицију и подстицања за пријављивање 

припадника националних мањина на конкурсе за основну полицијску обуку. 

РОК: Континуирано, према динамици објављивања конкурса 

СТАТУС: Активност се успешно реализује.  

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство унутрашњих послова 

ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

Узимајући у обзир специфичне проблеме ромске заједнице, посебна пажња посвећена је унапређењу комуникације 
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полиције са представницима и припадницима ове заједнице, као и њиховом анимирању и подстицању да се 

пријављују на конкурсе за рад у полицији. Поред тога, представницима ромске заједнице пружена је прилика да, у 

оквиру обуке полицијских службеника – тренера у овој области, представе обичаје и безбедносне потребе локалних 

ромских заједница, који су од значаја за рад полиције и остваривање њихове безбедносне заштите. 

Приликом објављивања конкурса за пријем у Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици, 

афирмативно се приступа према припадницима националних мањина, те је тако током предходних година 

организовано више курсева које су успешно завршили полицијски службеници припадници албанске заједнице, 

након чега су распоређени у полицијске станице општина Прешево, Бујановац и Медвеђа. 

У 2015. години обука за полазнике 12. класе Центра за основну полицијску обуку почела је 6. априла 2015, а 

завршила се током маја 2016. године. У 12. класу примљено је укупно 301 полазник, њих 287 се одазвало. Од тог 

броја мушког пола је 209, а женског 78 полазника, изражено у процентима 72,82% мушког пола и 27,18% женског 

пола. 

2016/3-4  

Стање непромењено 

 

2017/1 

Није било реализованих активности. 

2017/2 

Није било реализованих активности. 

2017/3 

Није било реализованих активности.  

2017/4 

 

Није било реализованих активности. 

 
2018/1 

 

Министарство унутрашњих послова је 26.1.2018. године, расписало конкурс за упис 400 полазника у Центар за 

основну полицијску обуку за потребе Полицијске управе за град Београд и конкурс за упис 250 полазника за потребе 

подручних полицијских управа и то:  

- 40 полазника за подручје Полицијске управе у Нишу, 

- 30 полазника за подручје Полицијске управе у Панчеву, 

- 20 полазника за подручје Полицијске управе у Суботици, 

- 10 полазника за подручје Полицијске управе у Смедереву, 

- 10 полазника за подручје Полицијске управе у Сремској Митровици, 

- 10 полазника за подручје Полицијске управе у Пожаревцу, 

- 10 полазника за подручје Полицијске управе у Кикинди, 

- 10 полазника за подручје Полицијске управе у Ужицу, 

- 10 полазника за подручје Полицијске управе у Крагујевцу, 

- 10 полазника за подручје Полицијске управе у Крушевцу, 

- 10 полазника за подручје Полицијске управе у Јагодини, 

- 10 полазника за подручје Полицијске управе у Сомбору, 

- 20 полазника за подручје Полицијске управе у Зрењанину,  

- 15 полазникa за подручје Полицијске управе у Чачку,  

- 15 полазникa за подручје Полицијске управе у Зајечару,  

- 10 полазника за  подручје Полицијске управе у Ваљеву и 



  

618 

 

- 10 полазника за  подручје Полицијске управе у Новом Саду. 

 

Полиција афирмативно наступа према свим националним заједницама приликом објављивања конкурса за пријем у 

Центар за основну полицијску обуку и рад у полицији. 

 

У циљу 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, и подстичу да се пријаве на конкурсе за пријем на рад у полицији. У вези са тим, текст 

конкурса и промотивни материјали преведени су на језике припадника националних мањина (ромски (Србија), 

ромски (Војводина) румунски, словачки, мађарски, чешки, хрватски, русински, албански, бугарски и украјински), те 

су током месеца марта одржане промотивне активности („Дан отворених врата“) у подручним полицијскима 

управама за које је расписан конкурс и то:  

- 09.03.2018. године - Полицијска управа у Сомбору (у Сомбору); 

- 12.03.2018. године - Полицијска управа у Пожаревцу (у Пожаревцу); 

- 13.03.2018. године - Полицијска управа у Кикинди (у Кикинди); 

- 13.03.2018. године - Полицијска управа у Панчеву (у Панчеву); 

- 13.03.2018. године - Полицијска управа у Сремској Митровици (у С. Митровици); 

- 13.03.2018. године - Полицијска управа у Ужицу (у Ужицу); 

- 13.03.2018. године - Полицијска управа у Јагодини (у Јагодини); 

- 13.03.2018. године - Полицијска управа у Новом Саду (у Беочину); 

- 14.03.2018. године - Полицијска управа у Панчеву (у Вршцу); 

- 14.03.2018. године - Полицијска управа у Суботици (у Суботици); 

- 14.03.2018. године - Полицијска управа у Кикинди (у Сенти); 

- 14.03.2018. године - Полицијска управа у Крагујевцу (у Крагујевцу); 

- 14.03.2018. године - Полицијска управа у Чачку (у Чачку); 

- 14.03.2018. године - Полицијска управа у Зајечару (у Зајечару); 

- 14.03.2018. године - Полицијска управа у Новом Саду (у Бачком Петровцу); 

- 15.03.2018. године - Полицијска управа у Панчеву (у Ковачици); 

- 15.03.2018. године - Полицијска управа у Смедереву (у Смедереву);  

- 15.03.2018. године - Полицијска управа у Сремској Митровици (у Руми); 

- 15.03.2018. године - Полицијска управа у Ужицу (у Пожеги); 

- 15.03.2018. године - Полицијска управа у Сомбору (у Кули); 

- 15.03.2018. године - Полицијска управа у Ваљеву (у Ваљеву); 

- 15.03.2018. године – Полицијска управа у Нишу (у Нишу);  

- 15.03.2018. године - Полицијска управа у Новом Саду (у Новом Саду); 

- 16.03.2018. године - Полицијска управа за град Београд (у Београду); 

- 16.03.2018. године – Полицијска управа у Нишу (у Нишу);  

- 16.03.2018. године - Полицијска управа у Сремској Митровици ( у Старој Пазови); 

 

Поред наведеног, поступак психолошког тестирања кандидата, спроводи се на српском језику (ћирилица, латиница) 

и на језицима националних мањина (психо-тестови су преведени на мађарски, албански, ромски, словачки, русински, 

румунски и украјински језик). 

 

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. 

  
2018/2 

 

Министарство унутрашњих послова наводи да су 30. маја у Београду и 31. маја 2018. године у Врњачкој Бањи, 

одржане две једнодневне радионице „Програм професионалног информисања“ за укупно 43 полицијска службеника 

који обављају послове саветника за професионалну орјентацију из 27 подручних полицијских управа, уз подршку 

Мисије ОЕБС-а Републици Србији.  

 

Ова радионица је резултат рада на промотивним кампањама поводом последњег конкурса за упис у Центар за 

основну полицијску обуку у Сремској Каменици, која је реализована у циљу унапређења сарадње полиције и 
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грађана, посебно сарадње са националним мањинама, ради постизања што бољег одзива на можда неке друге  

конкурсе за упис у Центар кроз бољу комуникацију с грађанима, као и веће укључивање грађана и мањинских група 

у рад полиције. 

  

2018/3  

 

Министарство унутрашњих послова је 20.6.2018. године, расписало конкурс за упис 

549 полазника на стручно оспособљавање за обављање полицијских послова, за потребе 

Полицијске управе за град Београд и 351 полазника за 22 полицијске управе (ПУ у 

Бору, Ваљеву, Врању, Зајечару, Зрењанину, Јагодини, Кикинди, Крагујевцу, Краљеву, 

Крушевцу, Нишу, Новом Саду, Новом Пазару, Панчеву, Смедереву, Сомбору, Сремској 

Митровици, Суботици, Пријепољу, Ужицу, Чачку и Шапцу). Расписан је и конкурс за 

упис 100 полазника на основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица. 

Конкурси су објављени у „Службеном гласнику РС” број 47 од 20.6.2018. године. 

Конкурси су били отворени од 20.6. до 20.7.2018. године. 

 

Полиција афирмативно наступа према свим националним заједницама приликом 

објављивања конкурса за пријем у Центар за основну полицијску обуку и рад у 

полицији. 

 

У циљу 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, и подстичу да се пријаве на конкурсе за пријем на рад у полицији. У вези са 

тим, у оквиру сарадње с Мисијом ОЕБС-а у Србији, током месеца јула, у свим 

подручним полицијским управама за које је расписан конкурс, реализоване су 

промотивне трибине у форми Дана отворених врата, намењене онима који су 

конкурисали за упис на основну полицијску обуку на конкурсу објављеном 20.6.2018. 

године, као и за друге заинтересоване. Мисија ОЕБС-а у Србији је пружила подршку 

финансирањем промотивно-информативног материјала. 

 

У оквиру акције „Полицајац у заједници” којом је обележена 5. јула 2018. године у 

Суботици прва година рада МУП-а и Министарства одбране при актуелном саставу 

Владе, представљен је Центар за основну полицијску обуку - процес селекције и обука. 

 

Снимљени су видео материјали ради израде промотивног спота у сврху промовисања 

полицијске професије и основне полицијске обуке, у сарадњи с Мисијом ОЕБС-а у 

Србији. Снимање реализује агенција „Samaljot Production” коју је ангажовала Мисија 

ОЕБС-а, у току је израда промотивног спота. 

 

 

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.  
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РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

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 

2017/2 

На позив Полицијске асоцијације Eвропски полицајци ромске националности (ПА ЕПРН) 7. јула 2017. године у 

Београду је у просторијама МУП-а (СИВ 2) одржан састанак – организован на предлог Сектора за међународну 

сарадњу, европске послове и планирање. 

Заменица начелника Центра за основну полицијску обуку (ЦОПО) је ретроспективно представила активности у 

оквиру установљеног Програма професионалног информисања ЦОПО-а, посебно оних усмерених ка интеграцији 

припадника националних мањина. Том приликом истакнуто је да су МУП и ЦОПО веома посвећено радили на тим 

пословима од увођења новог модела обуке 2007. године, када је уз подршку и међународних организација 

установљен поменути Програм и од када је реализован читав низ активности као што су промотивно-информативне 

трибине, дани отворених врата и припремне радионице за полагање квалификационог испита. Такође је напоменуто 

да предмет разговора треба да буде даље укључивање обучених чланова ПА ЕПРН у поменуте активности. 

2017/3 

Министарство унутрашњих послова наводи да није расписиван конкурс за пријем полазника на основну полицијску 

обуку.  

 

 

2017/4 

 

Министарство унутрашњих послова наводи да није расписиван конкурс за пријем полазника на основну полицијску 

обуку. 
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2018/1  

 

Министарство унутрашњих послова је 26.1.2018. године, расписало конкурс за упис 400 полазника у Центар за 

основну полицијску обуку за потребе Полицијске управе за град Београд и конкурс за упис 250 полазника за потребе 

17 подручних полицијских управа. Текст конкурса је објављен у Дневном листу „Политика“, на сајту Министарства 

унутрашњих послова, на сајту и фејсбук налогу Центра за основну полицијску обуку. Током месеца марта одржане 

су промотивне активности („Дан отворених врата“) у подручним полицијскима управама за које је конкурс расписан. 

 

На овај начин кандидатима је пружена могућност да се информишу и поставе питања саветницима за професионално 

информисање у подручним полицијским управама, о полицијској професији, о процесу селекције, као и о обуци у 

Центру за основну полицијску обуку. 

 
2018/2 

 

Стање непромењено.  

 

2018/3  

 

Министарство унутрашњих послова је 20.6.2018. године, расписало конкурс за упис 

549 полазника  на стручно оспособљавање за обављање полицијских послова, за 

потребе Полицијске управе за град Београд и 351 полазника за 22 полицијске управе 

(ПУ у Бору, Ваљеву, Врању, Зајечару, Зрењанину, Јагодини, Кикинди, Крагујевцу, 

Краљеву, Крушевцу, Нишу, Новом Саду, Новом Пазару, Панчеву, Смедереву, Сомбору, 

Сремској Митровици, Суботици, Пријепољу, Ужицу, Чачку и Шапцу). 

 

Полиција афирмативно наступа према свим националним заједницама приликом 

објављивања конкурса за пријем у Центар за основну полицијску обуку и рад у 

полицији. 

 

У циљу 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, и подстичу да се пријаве на конкурсе за пријем на рад у полицији. У вези са 

тим, у оквиру сарадње с Мисијом ОЕБС-а у Србији, током месеца јула, у свим 

подручним полицијским управама за које је расписан конкурс, реализоване су 

промотивне трибине у форми Дана отворених врата, намењене онима који су конкурисали 

за упис на основну полицијску обуку на конкурсу објављеном 20.6.2018. године, као и за 

друге заинтересоване. Мисија ОЕБС-а у Србији је пружила подршку финансирањем 

промотивно-информативног материјала. 

Снимљени су видео материјали ради израде промотивног спота у сврху промовисања 

полицијске професије и основне полицијске обуке, у сарадњи с Мисијом ОЕБС-а у 

Србији. Снимање реализује агенција „Samaljot Production” коју је ангажовала Мисија 

ОЕБС-а, у току је израда промотивног спота. 

 

У оквиру акције „Полицајац у заједници” којом је обележена 5. јула 2018. године у 

Суботици прва година рада МУП-а и Министарства одбране при актуелном саставу 

Владе, представљен је Центар за основну полицијску обуку - процес селекције и обука. 
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Заменик начелника Центра гостовао је 19. јула 2018. године у емисији „Новосадске 

разгледнице” Радио телевизије Војводина ради информисања јавности о начину 

конкурисања за основну полицијску обуку, селекцији и самој обуци. 

 

Такође, Министарство унутрашњих послова је 14.6.2018. године, расписало конкурс за 

упис 100 полазника за стручно оспособљавање за обављање ватрогасно – спасилачких 

послова, и то: 

- 5 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Бору, 

- 4 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Ваљеву, 

- 2 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Врању, 

- 8 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Зајечару, 

- 2 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Зрењанину, 

- 2 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Јагодини, 

- 6 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Кикинди, 

- 3 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачког батаљона у Крагујевцу, 

- 4 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Краљеву, 

- 2 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Крушевцу, 

- 2 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Лесковцу, 

- 11 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачког батаљона у Нишу, 

- 3 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачког вода у Новом Пазару, 

- 3 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачког батаљона у Новом Саду, 

- 6 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Панчеву, 

- 5 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Пироту, 

- 6 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Пожаревцу, 

- 2 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачког вода у Пријепољу, 

- 2 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачког вода у Прокупљу, 

- 2 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Смедереву, 

- 6 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачког вода у Сомбору, 

- 3 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Сремској Митровици, 

- 2 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Суботици, 

- 2 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Ужицу, 

- 3 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Чачку, 

- 4 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Шапцу. 

 

У вези примене антидискриминационих мера приликом пријема у ватрогасно-

спасилачке јединице, треба истаћи да за пријем грађана на рад у Министарству 

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 на пословима ватрогасца-спасиоца одражавају структуру 

друштва коме служе. 

 

У складу са кадровским планом, територијалним потребама и принципом националне 

заступљености, министар може донети одлуку да се на Основну обуку припадника 

ватрогасно-спасилачких јединица прими додатни број учесника конкурса, односно број 
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полазника предвиђен конкурсом допуни, и то учесницима конкурса који су испунили 

све услове предвиђене конкурсом. 

 

 

АКТИВНОСТ: 8.15. Организовање промотивних трибина за основну полицијску 

обуку у срединама у којима су у већем броју заступљени припадници националних 

мањина. 

РОК: Континуирано, два месеца пре расписивања конкурса за одређену ПУ 

СТАТУС: Активност се успешно реализује.  

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 

2017/2 

На састанку представника МУП-а са представницима Полицијске асоцијације Европски полицајци ромске 

националности (ПА ЕПРН), одржаном 7. јула 2017. године, изнет је став да ће активности из области 

професионалног информисања, као што су организовање промотивних трибина и припремних радионица, зависити 

од динамике расписивања конкурса МУП-а за упис на основну полицијску обуку, али да тренутно Одељење нема 

информацију о расписивању наредног конкурса. 

 
2017/3 

Министарство унутрашњих послова наводи да није расписиван конкурс за пријем полазника на основну полицијску 

обуку.  

 

2017/4 

Министарство унутрашњих послова наводи да није расписиван конкурс за пријем полазника на основну полицијску 

обуку.  

 
2018/1  

 

У циљу 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, и подстичу да се пријаве на конкурсе за пријем на рад у полицији. У вези са тим, текст 

конкурса и промотивни материјали преведени су на језике припадника националних мањина (ромски (Србија), 

ромски (Војводина) румунски, словачки, мађарски, чешки, хрватски, русински, албански, бугарски и украјински), те 

су током месеца марта одржане промотивне активности („Дан отворених врата“) у подручним полицијскима 

управама за које је расписан конкурс и то:  
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- 09.03.2018. године - Полицијска управа у Сомбору (у Сомбору); 

- 12.03.2018. године - Полицијска управа у Пожаревцу (у Пожаревцу); 

- 13.03.2018. године - Полицијска управа у Кикинди (у Кикинди); 

- 13.03.2018. године - Полицијска управа у Панчеву (у Панчеву); 

- 13.03.2018. године - Полицијска управа у Сремској Митровици (у С. Митровици); 

- 13.03.2018. године - Полицијска управа у Ужицу (у Ужицу); 

- 13.03.2018. године - Полицијска управа у Јагодини (у Јагодини); 

- 13.03.2018. године - Полицијска управа у Новом Саду (у Беочину); 

- 14.03.2018. године - Полицијска управа у Панчеву (у Вршцу); 

- 14.03.2018. године - Полицијска управа у Суботици (у Суботици); 

- 14.03.2018. године - Полицијска управа у Кикинди (у Сенти); 

- 14.03.2018. године - Полицијска управа у Крагујевцу (у Крагујевцу); 

- 14.03.2018. године - Полицијска управа у Чачку (у Чачку); 

- 14.03.2018. године - Полицијска управа у Зајечару (у Зајечару); 

- 14.03.2018. године - Полицијска управа у Новом Саду (у Бачком Петровцу); 

- 15.03.2018. године - Полицијска управа у Панчеву (у Ковачици); 

- 15.03.2018. године - Полицијска управа у Смедереву (у Смедереву);  

- 15.03.2018. године - Полицијска управа у Сремској Митровици (у Руми); 

- 15.03.2018. године - Полицијска управа у Ужицу (у Пожеги); 

- 15.03.2018. године - Полицијска управа у Сомбору (у Кули); 

- 15.03.2018. године - Полицијска управа у Ваљеву (у Ваљеву); 

- 15.03.2018. године – Полицијска управа у Нишу (у Нишу);  

- 15.03.2018. године - Полицијска управа у Новом Саду (у Новом Саду); 

- 16.03.2018. године - Полицијска управа за град Београд (у Београду); 

- 16.03.2018. године – Полицијска управа у Нишу (у Нишу);  

- 16.03.2018. године - Полицијска управа у Сремској Митровици ( у Старој Пазови); 

  
2018/2 

 

Стање непромењено. 

 

2018/3 

 

Министарство унутрашњих послова је 20.6.2018. године, расписало конкурс за упис 

549 полазника  на стручно оспособљавање за обављање полицијских послова, за 

потребе Полицијске управе за град Београд и 351 полазника за 22 полицијске управе 

(ПУ у Бору, Ваљеву, Врању, Зајечару, Зрењанину, Јагодини, Кикинди, Крагујевцу, 

Краљеву, Крушевцу, Нишу, Новом Саду, Новом Пазару, Панчеву, Смедереву, Сомбору, 

Сремској Митровици, Суботици, Пријепољу, Ужицу, Чачку и Шапцу). Расписан је и 

конкурс за упис 100 полазника на основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких 

јединица. Конкурси су бјављени у „Службеном гласнику РС” број 47 од 20.6.2018. 

године. Конкурси су били отворени од 20.6. до 20.7.2018. године.  

Полиција афирмативно наступа према свим националним заједницама приликом 

објављивања конкурса за пријем у Центар за основну полицијску обуку и рад у 

полицији. 

 

У циљу 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, и подстичу да се пријаве на конкурсе за пријем на рад у полицији. У вези са 

тим, у оквиру сарадње с Мисијом ОЕБС-а у Србији, током месеца јула, у свим 
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подручним полицијским управама за које је расписан конкурс, реализоване су 

промотивне трибине у форми Дана отворених врата, намењене онима који су 

конкурисали за упис на основну полицијску обуку на конкурсу објављеном 20.6.2018. 

године, као и за друге заинтересоване. Мисија ОЕБС-а у Србији је пружила подршку 

финансирањем промотивно-информативног материјала. 

 

 

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 

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. 

2017/2 

Није било реализованих активности. 

2017/3 

Министарство унутрашњих послова наводи да није расписиван конкурс за пријем полазника на основну полицијску 

обуку.  

 

2017/4 

Министарство унутрашњих послова наводи да није расписиван конкурс за пријем полазника на основну полицијску 

обуку.  
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2018/1  

 

Током месеца марта одржане су промотивне активности („Дан отворених врата“) у подручним полицијскима 

управама за које је конкурс расписан. 

 

На овај начин кандидатима је пружена могућност да се детаљније информишу и поставе питања саветницима за 

професионално информисање у подручним полицијским управама, о полицијској професији, о процесу селекције, 

као и о обуци у Центру за основну полицијску обуку. 

 

2018/2 

 

Стање непромењено. 

  

2018/3 

 

Министарство унутрашњих послова је 20.6.2018. године, расписало конкурс за упис 

549 полазника  на стручно оспособљавање за обављање полицијских послова, за 

потребе Полицијске управе за град Београд и 351 полазника за 22 полицијске управе 

(ПУ у Бору, Ваљеву, Врању, Зајечару, Зрењанину, Јагодини, Кикинди, Крагујевцу, 

Краљеву, Крушевцу, Нишу, Новом Саду, Новом Пазару, Панчеву, Смедереву, Сомбору, 

Сремској Митровици, Суботици, Пријепољу, Ужицу, Чачку и Шапцу). Расписан је и 

конкурс за упис 100 полазника на основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких 

јединица. Конкурси су објављени у „Службеном гласнику РС” број 47 од 20.6.2018. 

године. Конкурси су били отворени од 20.6. до 20.7.2018. године. 

 

Полиција афирмативно наступа према свим националним заједницама приликом 

објављивања конкурса за пријем у Центар за основну полицијску обуку и рад у 

полицији. 

 

У циљу 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, и подстичу да се пријаве на конкурсе за пријем на рад у полицији. У вези са 

тим, у оквиру сарадње с Мисијом ОЕБС-а у Србији, током месеца јула, у свим 

подручним полицијским управама за које је расписан конкурс, реализоване су 

промотивне трибине у форми Дана отворених врата, намењене онима који су 

конкурисали за упис на основну полицијску обуку на конкурсу објављеном 20.6.2018. 

године, као и за друге заинтересоване. Мисија ОЕБС-а у Србији је пружила подршку 

финансирањем промотивно-информативног материјала. 

 

 

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 се успешно реализује.  

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 
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 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 

2017/2 

Није било реализованих активности. 

2017/3 

Није било реализованих активности.  

 

2017/4 

Није било реализованих активности.  

 
2018/1  

 

У циљу 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, и подстичу да се пријаве на конкурсе за пријем на рад у полицији. У вези са тим, текст 

конкурса и промотивни материјали преведени су на језике припадника националних мањина (ромски (Србија), 

ромски (Војводина) румунски, словачки, мађарски, чешки, хрватски, русински, албански, бугарски и украјински), те 

су током месеца марта одржане промотивне активности („Дан отворених врата“) у подручним полицијскима 

управама за које је конкурс расписан. 

2018/2 

 

Стање непромењено. 

 

2018/3  

 

Министарство унутрашњих послова је 20.6.2018. године, расписало конкурс за упис 

549 полазника  на стручно оспособљавање за обављање полицијских послова, за 

потребе Полицијске управе за град Београд и 351 полазника за 22 полицијске управе 

(ПУ у Бору, Ваљеву, Врању, Зајечару, Зрењанину, Јагодини, Кикинди, Крагујевцу, 

Краљеву, Крушевцу, Нишу, Новом Саду, Новом Пазару, Панчеву, Смедереву, Сомбору, 

Сремској Митровици, Суботици, Пријепољу, Ужицу, Чачку и Шапцу). Расписан је и 

конкурс за упис 100 полазника на основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких 
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јединица. Конкурси су објављени у „Службеном гласнику РС” број 47 од 20.6.2018. 

године. Конкурси су били отворени од 20.6. до 20.7.2018. године. 

 

Полиција афирмативно наступа према свим националним заједницама приликом 

објављивања конкурса за пријем у Центар за основну полицијску обуку и рад у 

полицији. 

 

У циљу 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, и подстичу да се пријаве на конкурсе за пријем на рад у полицији. У вези са 

тим, у оквиру сарадње с Мисијом ОЕБС-а у Србији, током месеца јула, у свим 

подручним полицијским управама за које је расписан конкурс, реализоване су 

промотивне трибине у форми Дана отворених врата, намењене онима који су 

конкурисали за упис на основну полицијску обуку на конкурсу објављеном 20.6.2018. 

године, као и за друге заинтересоване. Мисија ОЕБС-а у Србији је пружила подршку 

финансирањем промотивно-информативног материјала. 

 

 

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 

2017/2 

Није било реализованих активности. 

2017/3 

Није било реализованих активности.  

 

2017/4 

Није било реализованих активности.  
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2018/1 

 

Није било реализованих активности.  

 
2018/2 

Није било реализованих активности.  

 

2018/3 

Није било реализованих активности.  

 

 

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 

2017/2 

Није било реализованих активности. 

2017/3 

Није било реализованих активности.  

 

2017/4 

Није било реализованих активности.  
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2018/1 

 

Није било реализованих активности.  

 

2018/2 

Није било реализованих активности.  

 

2018/3 

Није било реализованих активности.  

  

 

АКТИВНОСТ: 8.20. Пуна примена закона којим се уређује вођење регистра 

запослених у јавном сектору и јавним предузећима, кроз испуњавање обавезе да се 

у регистру води језик на коме је запослени стекао основно и средње образовање, 

односно национална припадност у складу са Уставом РС и прописима којима се 

уређује заштита података о личности, чиме се обезбеђују веродостојни подаци о 

заступљености националних мањина.  

РОК: IV квартал 2017. године  

СТАТУС: Активност није реализована.  

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство државне управе и локалне самоуправе 

ИЗВЕШТАЈ: 

 
2017/4 

Нема података.  

2018/1  

Нема података.  

2018/2 

Нема података.  

2018/3 

Нема података.  
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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. 

 

 

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  
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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. 

2017/2 

 

Посебна радна група за израду текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о националним саветима 

националних мањина припремила је преднацрт закона. У извештајном периоду одржана су два састанка радне групе, 

на којима су размотрене одредбе које се односе на неспојивост функција послова чланова националних савета, 

овлашћења националних савета и одредбе о финансирању делатности националних савета националних мањина. 

 
2017/3  

Након формирања нове Владе 29. јуна 2017. године, а у складу са персоналним променама, министар државне управе 

и локалне самоуправе донео је Решење о формирању нове Радне групе за израду текста Нацрта закона о изменама и 

допунама Закона о националним саветима националних мањина.  

 

У извештајном периоду одржан је шести састанак Посебне радне групе, на коме су, између осталог, размотрени 

коментари чланова радне групе на Преднацрт закона, као и одредбе које се односе на овлашћења националних савета 

у области културе и финансирање националних савета.  

 
2017/4  

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је у извештајном пероду одржан седми састанак 

Посебне радне групе на којем је утврђен радни текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о националним 

саветима националних мањина. 

 

Министарство је уз подршку Мисије ОЕБС-а у Републици Србији, спровело поступак јавних консултација о радном 

тексту Нацрта закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина, у циљу широке 
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дискусије и размене сугестија. У оквиру јавних консултација одржано је шест округлих столова и то 29. новембра 

2017. године у Новом Саду, 4. децембра 2017. године у Новом Пазару, 5. децембра 2017. године у Бујановцу, 7. децембра 2017. 

године у Петровцу на Млави, 15. децембра 2017. године Суботици и 18. децембра 2017. године у Београду, на којима су у сам 

процес припреме овог прописа укључени представници релевантних државних органа, националних савета 

националних мањина, организација цивилног друштва, представници стручнe јавности, међународне заједнице и 

друге заинтересоване стране.   

 

Министарство је узело у разматрање све предлоге и сугестије изнете и писмено достављене у постуку јавних 

консултација, након чега ће се утврдити текст Нацрта овог закона. Радни текст Нацрта закона о изменама и допунама 

Закона о  националним саветима националних мањина достављен је Савету Европе у циљу израде експертске 

анализе поменутог текста Закона. Наиме, у оквиру Програма ТАПА - Хоризонтални програм сарадње за западни 

Балкан и Турску предвиђена је израда експертске анализе Нацрта овог закона. 

 

Национални савет грчке националне мањине наводи да је у току новембра и децембра 2017. године, активно 

учествовао у две јавне консултације, које је организовало Министарство државне управе и локалне самоуправе у 

Новом Саду и Београду. Национални савет је писмено упутио своје предлоге радној групи која ради на изради 

предлога измене и допуне Закона о националним саветима националних мањина. Такође је упутио и своје предлоге 

на радну верзију овог предлога Закона која се разматра на јавној расправи. 

Национални савет буњевачке националне мањине учествовао је у свим јавним консултацијама у вези са Нацртом 

закона о националним саветима и указао на делове који су побољшање у односу на ранији закон, као и оне делове 

који би, ако остану, како су сада предвиђени, били велико оптерећење за рад Буњевачког али и других мање бројних 

националних мањина, односно националних савета. 

  

Национални савет мађарске националне мањине наводи активно учешће у поступку јавних консултација о радном 

тексту Закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина. Сарадња и у 

организационим питањима око јавних консултација са Министарством државне управе и локалне самоуправе. 

Национални савет македонске националне мањине је учествовао у јавним консултацијама које су организоване од 

стране Министарства државне управе и локалне самоуправе. 

 

Национални савет немачке националне мањине наводи учешће председника на Јавној консултацији о радном тексту 

Нацрта закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина у Суботици, 15. 

децембра 2017. године. 

 

Национални савет русинске националне мањине наводи да је радни текст Нацрта Закона о изменама и допунама 

закона о националним саветима националних мањина представљен на јавним консултацијама и сматра да предлози 

националних савета нису прихваћени.  

 

Национални савет словачке националне мањине наводи предлоге и примедбе на радни текст Нацрта Закона о 

изменама и допунама закона о националним саветима националних мањина.  

 

Национални савет хрватске националне мањине је поднео своје амандмане за измену закона, али до данас није 

стигао одговор која је судбина тих амандмана.  

Иако у раду радне групе учествују представници НСНМ, од појединих чланова радне групе имамо информацију да је 

процес посве неинклузиван, те да је приступ рестриктиван и далеко од начела дијалога. 

Актуелна верзија Нацрта Закона о изменама и допунама закона о националним саветима националних мањина 

предвиђа изразито рестриктивна решења у низу одредби, истовремено у потпуности избегавајући да предвиди 

обавезу редовног финансирања установа и институција чији су оснивачи национални савети националних мањина.  

 

2018/1 

 

Министарству државне управе и локалне самоуправе је 12. фебруара 2018. године достављена експертска анализа 

радног текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина (која је 

предвиђена у оквиру Програма ТАПА). 

 

Након разматрања свих изнетих кoмeнтaра и сугeстиja у тoку пoступкa jaвних кoнсултaциja и прeпoрукa из 

eкспeртскe aнaлизe, припремљен је текст Нaцрт oвoг зaкoна. Планирано је спровођење пoступка jaвнe рaспрaвe о 

Нацрту овог закона у периоду од 29. марта до 18. априла 2018. године. По завршетку јавне расправе Министарство 
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ће сачинити извештај о спроведеној јавној расправи, након чега следи спровођење поступка  добијања мишљења 

надлежних органа и усвајања на Влади.  

 

Национални савет словеначке националне мањине редовно посећује састанке и седнице који се организују на тему 

измена и допуна Закона о националним саветима националних мањина и изражава свој став кроз рад Координације 

националних савета националних мањина. 

 

Национални савет немачке националне мањине наводи да мали национални савети међусобно сарађују у оквиру ове 

теме и да националне савете треба аполитизовати.  

 
2018/2 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је Влада на својој седници од 31. маја 2018. године 

утврдила Предлог закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина, који је 

достављен Народној скупштини Републике Србије на разматрање и усвајање.  

Измене и допуне овог закона припремљене су у складу са анализама и закључцима Радне групе (узимајући у обзир 

Одлуку Уставног суда из јануара 2014. године) и односе се на јасно дефинисање овлашћења националних савета, 

смањење прекомерне политизације и питања која се односе на финансирање националних савета националних 

мањина уз уважавање препорука које су дате у Трећем мишљењу Саветодавног комитета Савета Европе и 

експертским мишљењима Европске комисије. 

На Седмом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву, дана 20. јуна 2018. 

године усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина („Службени 

гласник РС“, број 47/18). 

 

Председник Националног савета немачке националне мањине је присуствовао састанку са министром државне 

управе и локалне самоуправе господином Ружићем и државним секретаром господином Бошњаком, у седишту 

Националног савета мађарске националне мањине у Суботици, где је главна тема била измене и допуне Закона о 

националним саветима националних мањина.   

 

Национални савет мађарске националне мањине наводи да учешће националних савета националних мањина није 

било остварено у склопу радне групе у извештајном периоду, већ у поступку јавне расправе и састанака са 

министрима и председницом Владе. Закон је у посматраном периоду и усвојен. 

 

2018/3 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је Закон о изменама и 

допунама Закона о националним саветима националних мањина припремљен у складу 

са анализама и закључцима Радне групе (узимајући у обзир Одлуку Уставног суда из 

јануара 2014. године), а основне измене поменутог закона односе се на јасно 

дефинисање овлашћења националних савета, смањење прекомерне политизације и 

питања која се односе на финансирање националних савета националних мањина уз 

уважавање препорука које су дате у Трећем мишљењу Саветодавног комитета Савета 

Европе и експертским мишљењима Европске комисије. 

Поменути закон припреман је уз веома широки инклузивни и консултативни процес и 

у израду текста нацрта овог закона укључени су национални савети националних 

мањина. 

У складу са изменама и допунама Закона о националним саветима националних 

мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 20/14 – УС, 55/14 и 47/18) министар 

државне управе и локалне самоуправе донео је следеће подзаконске акте: 
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- Прaвилник o нaчину уписa и вoђeњa Рeгистрa нaциoнaлних 

 сaвeтa („Службени глaсник РС”, бр. 72/14 и 61/18) 

- Правилник о начину вођења посебног бирачког списка 

 националне мањине („Службени гласник РС”, брoj 61/18) 

- Прaвилник o oблику и сaдржajу oбрaсцa зa прикупљaњe пoтписa 

 бирaчa кojи пoдржaвajу eлeкторe („Службени глaсник РС”, бр. 72/14 и 

 61/18). 

 

Наиме, с обзиром на то да  је Законом о националним саветима националних мањина 

утврђена обавеза спровођења редовних избора за чланове националних савета 

националних мањина који треба да се одрже 4. новембра 2018. године, сва три 

поменута правилника омогућиће несметано спровођење ових избора и конституисање 

националних савета. 

 

Председник Националног савета немачке националне мањине редовно прати дешавања 

у вези новог Закона о националним саветима националних мањина и информише се о 

овој теми. Сарађује са другим националним саветима у вези ове теме и национални 

савети заједно усклађивају своје ставове по овом питању.  

 

 

 

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 

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 у потпуности реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 
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 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. 

2017/2 

 

Стање непромењено. 

 
2017/3 

Након формирања нове Владе 29. јуна 2017. године, а у складу са персоналним променама, министар државне управе 

и локалне самоуправе донео је Решење о формирању нове Радне групе за израду текста Нацрта закона о изменама и 

допунама Закона о националним саветима националних мањина.  

 

У извештајном периоду одржан је шести састанак Посебне радне групе, на коме су, између осталог, размотрени 

коментари чланова радне групе на Преднацрт закона, као и одредбе које се односе на овлашћења националних савета 

у области културе и финансирање националних савета. 

 

 

2017/4 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је у извештајном периоду одржан је седми састанак 

Посебне радне групе на којем је утврђен радни текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о националним 

саветима националних мањина. 

 

Министарство је уз подршку Мисије ОЕБС-а у Републици Србији, спровело поступак јавних консултација о радном 

тексту Нацрта закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина, у циљу широке 

дискусије и размене сугестија. У оквиру јавних консултација одржано је шест округлих столова и то 29. новембра 

2017. године у Новом Саду, 4. децембра 2017. године у Новом Пазару, 5. децембра 2017. године у Бујановцу, 7. децембра 2017. 

године у Петровцу на Млави, 15. децембра 2017. године Суботици и 18. децембра 2017. године у Београду, на којима су у сам 

процес припреме овог прописа укључени представници релевантних државних органа, националних савета 

националних мањина, организација цивилног друштва, представници стручнe јавности, међународне заједнице и 

друге заинтересоване стране. 

   

Министарство је узело у разматрање све предлоге и сугестије изнете и писмено достављене у постуку јавних 

консултација, након чега ће се утврдити текст Нацрта овог закона. Радни текст Нацрта закона о изменама и допунама 

Закона о  националним саветима националних мањина достављен је Савету Европе у циљу израде експертске 

анализе поменутог текста Закона. Наиме, у оквиру Програма ТАПА - Хоризонтални програм сарадње за западни 

Балкан и Турску предвиђена је израда експертске анализе Нацрта овог закона. 
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2018/1  

 

Министарству државне управе и локалне самоуправе је 12. фебруара 2018. године достављена експертска анализа 

радног текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина (која је 

предвиђена у оквиру Програма ТАПА).  

 

Након разматрања свих изнетих кoмeнтaра и сугeстиja у тoку пoступкa jaвних кoнсултaциja и прeпoрукa из 

eкспeртскe aнaлизe, припремљен је текст Нaцрт oвoг зaкoна. Планирано је спровођење пoступка jaвнe рaспрaвe о 

Нацрту овог закона у периоду од 29. марта до 18. априла 2018. године. По завршетку јавне расправе Министарство 

ће сачинити извештај о спроведеној јавној расправи, након чега следи спровођење поступка  добијања мишљења 

надлежних органа и усвајања на Влади. 

 
2018/2 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је Влада на својој седници од 31. маја 2018. године 

утврдила Предлог закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина, који је 

достављен Народној скупштини Републике Србије на разматрање и усвајање.  

Измене и допуне овог закона припремљене су у складу са анализама и закључцима Радне групе (узимајући у обзир 

Одлуку Уставног суда из јануара 2014. године) и односе се на јасно дефинисање овлашћења националних савета, 

смањење прекомерне политизације и питања која се односе на финансирање националних савета националних 

мањина уз уважавање препорука које су дате у Трећем мишљењу Саветодавног комитета Савета Европе и 

експертским мишљењима Европске комисије. 

На Седмом ванредном заседању Народне скупштине у 2018. години,  20. јуна 2018. године донет је Закон о изменама 

и допунама Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“ број 47/18).  Решења 

предвиђена овим законом су у складу са Акционим планом за остваривање права националних мањина, као и 

Одлуком Уставног суда IУз-882/2010 из јануара 2014. године. 

 

2018/3 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је Закон о изменама и 

допунама Закона о националним саветима националних мањина припремљен је у 

складу са анализама и закључцима Радне групе (узимајући у обзир Одлуку Уставног 

суда из јануара 2014. године), а основне измене поменутог закона односе се на јасно 

дефинисање овлашћења националних савета, смањење прекомерне политизације и 

питања која се односе на финансирање националних савета националних мањина уз 

уважавање препорука које су дате у Трећем мишљењу Саветодавног комитета Савета 

Европе и експертским мишљењима Европске комисије. 

Поменути закон припреман је уз веома широки инклузивни и консултативни процес и 

у израду текста нацрта овог закона укључени су национални савети националних 

мањина. 

У складу са изменама и допунама Закона о националним саветима националних 

мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 20/14 – УС, 55/14 и 47/18) министар 

државне управе и локалне самоуправе донео је следеће подзаконске акте: 

- Прaвилник o нaчину уписa и вoђeњa Рeгистрa нaциoнaлних 

 сaвeтa („Службени глaсник РС”, бр. 72/14 и 61/18) 

- Правилник о начину вођења посебног бирачког списка 

 националне мањине („Службени гласник РС”, брoj 61/18) 
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- Прaвилник o oблику и сaдржajу oбрaсцa зa прикупљaњe пoтписa 

 бирaчa кojи пoдржaвajу eлeкторe („Службени глaсник РС”, бр. 72/14 и 

 61/18). 

Наиме, с обзиром на то да  је Законом о националним саветима националних мањина 

утврђена обавеза спровођења редовних избора за чланове националних савета 

националних мањина који треба да се одрже 4. новембра 2018. године, сва три 

поменута правилника омогућиће несметано спровођење ових избора и конституисање 

националних савета. 

 

 

АКТИВНОСТ: 9.5. Доношење Уредбе којом се уређује поступак расподеле 

средстава из буџета РС за финансирање рада националних савета националних 

мањина. 

РОК: III квартал 2017. године 

СТАТУС: Активност је делимично реализована.  

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ:  

 Министарство надлежно за послове  државне управе и локалне 

ИЗВЕШТАЈ: 

2017/3  

Министарство државне управе и локалне самоуправе ће припремити текст измена и допуна Уредбе којом се уређује 

поступак расподеле средстава из буџета РС за финансирање рада националних савета националних мањина након 

усвајања Закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина.  

 

2017/4  

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да ће измене и допуне Уредбе којима се уређује 

поступак расподеле средстава из буџета РС за финансирање рада националних савета бити израђене након усвајања 

Закона о изменама и допунама Закона о Националним саветима националних мањина. 

 

2018/1 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе ће након спроведене јавне расправе и спровођења поступка 

добијања мишљења надлежних органа и након што Влада утврди текста Нацрта закона о изменама и допунама 

Закона о националним саветима националних мањина, очекује да ће се предлог овог закона наћи на пролећном 

заседању, што је предуслов да би се приступило изменама и допунама Уредбе којом се уређује поступак расподеле 

средстава из буџета РС за финансирање рада националних савета националних мањина.  

 

2018/2 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да евентуалне измене и допуне Уредбе којом се уређује 

поступак расподеле средстава из буџета биће припремљене у складу са донетим Законом о изменама и допунама 

Закона о националним саветима националних мањина.  

 

2018/3 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је у току поступак 

формирања Посебне радне групе која ће припремити нацрт текста измена и допуна 
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Уредбе којом се уређује поступак расподеле средстава из буџета РС за финансирање 

рада националних савета националних мањина, имајући у виду Закон о изменама и 

допунама Закона о националним саветима националним мањинама, који је усвојен 20. 

јуна 2018. године. 

 

 

АКТИВНОСТ: 9.6. Доношење Уредбе којим ће уредити поступак расподеле 

финансијских средстава из буџетског фонда (члан 119. Закона о националним 

саветима националних мањина). 

РОК: I квартал 2016. године 

СТАТУС: Активност је у потпуности реализована. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове државне управе 

ИЗВЕШТАЈ:  
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 се успешно реализује.  

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 
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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.  

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.  

2017/2 

 

На седници Савета за националне мањине која је одржана 23. маја 2017. године једногласно је усвојен Предлог 

програма за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине, којим је предвиђено да је информисање на 

језицима националних мањина, приоритетна област у којој се програми и пројекти финансирају из Буџетског фонда 

за националне мањине у 2017. години. Средства из буџетског фонда за националне мањине, у складу са Уредбом, 

доделиће се путем јавног конкурса који расписује Министарство државне управе и локалне самоуправе. Право 

учешћа на конкурсу имају установе, удружења, фондације, привредна друштва и друге организације чији су 

оснивачи национални савети националних мањина и организације цивилног друштва уписане у одговарајући 

регистар, а чији се циљеви према статутарним одредбама, остварују у области заштите и унапређења права и 

положаја припадника националних мањина, које имају седиште на територији Републике Србије, као и задужбине, 

фондације и конференције универзитета односно академија струковних студија. У току је припрема Упутства којим 

се ближе одређује начин утврђивања састава и број чланова конкурсне комисије, која у складу са Уредбом и 

законом, спроводи конкурс. 

 
2017/3 

На основу усвојеног Предлога Савета за националне мањине, министар државне управе и локалне самоуправе донео 

је Програм за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине, којим је предвиђено да је информисање 

на језицима националних мањина, приоритетна област у којој се програми и пројекти финансирају из Буџетског 

фонда за националне мањине у 2017. години. У складу са чланом 5. став 4. Уредбе о поступку расподеле средстава из 

Буџетског фонда за националне мањине („Службени гласник РС“, број 22/16) министар је донео Упутство о начину 

утврђивања састава и броја чланова Конкурсне комисије која спроводи поступак доделе средстава из Буџетског 

фонда за националне мањине („Службени гласник РС“, број 74/17). У складу са поменутим актима, министар је 6. 

септембра 2017. године донео Решење о образовању Конкурсне комисије, која спроводи поступак доделе средстава 

из Буџетског фонда за националне мањине.  

 

На основу члана 3. Уредбе, министар је 8. септембра 2017. године донео Одлуку о расписивању конкурса за доделу 

средстава из Буџетског фонда за националне мањине. Након тога, Конкурсна комисија је одржала две седнице на 

којима је дефинисала допунске критеријуме, ближа мерила и специфични циљ за избор програма и пројеката на 

конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда, уз претходне консултације са националним саветима националних 

мањина, чиме су створени услови за расписивање Конкурса. Министарство државне управе и локалне самоуправе је 

20. септембра 2017. године расписaло Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за 

реализацију програма и пројеката из области информисања на језицима националних мањина, који је објављен на 

званичној интернет страници Министарства, Канцеларије за људска и мањинска права, Канцеларије за сарадњу са 

цивилним друштвом и Порталу е-Управе. Конкурс је отворен од 20. септембра до 20. октобра 2017. године. Овим је 

након 15 година формално и суштински покренут поступак расподеле средстава из Буџетског фонда за националне 

мањине. 
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Влада је на својој 11. седници од 22. августа 2017. године, на предлог Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, донела Закључак о давању сагласности да Министарство просвете, науке и технолошког развоја у 2017. 

години, за школску 2017/2018. годину, део средстава определи за откуп публикација за децу/ученике 

основношколског узраста, на српском језику и на језику националних мањина у Републици Србији, које доприносе 

унапређивању образовања и васпитања, ради богаћења библиотечког фонда школских библиотека основних школа 

на територији Републике Србије. 

 

2017/4 

 

Министар државне управе и локалне самоуправе донео је 30. новембра 2017. године Одлуку о расподели средстава 

из Буџетског фонда за националне мањине за финасирање програма и пројеката из области информисања на 

језицима националних мањина у 2017. години. Одлука је донета на основу Листе вредновања и рангирања 

пријављених програма и пројеката коју је 16. новембра 2017. године утврдила Конкурсна комисија која спроводи 

поступак доделе средстава из Буџетског фонда за националне мањине. 

Средства су додељена за 25 пријављених програма и пројеката у износу од 1. 800.000 динара за реализацију програма и пројеката 

из области информисања на језицима националних мањина као приоритетне области финансирања по предлогу Савета за 

националне мањине. На конкурсу је поднето укупно 60 пријава, од којих девет није испуњавало задате формалне услове, а на 

Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката није било изјављених приговора. Овим је након 15 година од 

када је фонд успостављен, успешно спроведен поступак доделе средстава. 

 

Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“, број 113/17) за Буџетски фонд за 

националне мањине опредељена су средства у укупном износу од 21.800.000,00. 

 
2018/1 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је поступак доделе средстава из Буџетског фонда за 

националне мањине у 2017. години успешно спроведен и средства у износу од 1.800.000 динара додељена су за 25 

пријављених програма и пројеката из области информисања на језицима националних мањина. 

На седници Савета за националне мањине, која је одржана 14. фебруара 2018. године, једногласно је усвојен Предлог 

програма за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине, којим је предвиђено да је информисање на 

језицима националних мањина, приоритетна област у којој се програми и пројекти финансирају из Буџетског фонда 

за националне мањине у 2018. години. На основу Предлога Савета, министар државе управе и локалне самоуправе 

донео је Програм за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за 2018. годину. У складу са чланом 

5. Уредбе о поступку расподеле средстава из Буџетског фонда за националне мањине („Службени гласник РС“, број 

22/16) и чланом 2. Упутства о начину утврђивања састава и броја чланова Конкурсне комисије која спроводи 

поступак доделе средстава из Буџетског фонда за националне мањине („Службени гласник РС“, број 74/17) министар 

је 16. марта 2018. године донео Решење о образовању Конкурсне комисије, која спроводи поступак доделе средстава 

из Буџетског фонда за националне мањине у 2018. години. Следи одржавање седнице Конкурсне комисије на којој ће 

се, у складу са Уредбом, уз претходне консултације са националним саветима, дефинисати допунски критеријуми, 

ближа мерила и специфични циљ за избор програма и пројеката на конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда 

у 2018. години. 

 
2018/2 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је Конкурсна комисија која спроводи поступак 

доделе средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2018. години, одржала je две седнице 3. и 20. априла 

2018. године, на којима је, између осталог, дефинисала допунске критеријуме, ближа мерила и специфични циљ за 

избор програма и пројеката на конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда, уз претходне консултације са 

националним саветима националних мањина, чиме су се створили услови за расписивање Конкурса за доделу 

средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2018. години.  

Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2018. години, расписан је 7. маја 2018. 

године и био је отворен до 5. јуна 2018. године. 

Укупна средства која ће бити додељена по овом конкурсу износе 21.800.000,00 динара. У току је рад Конкурсне 

комисије која ће размотрити достављене пријаве у складу са условима конкурса.   

 

Влада је на својој 61. седници од 29. марта 2018. године, на предлог Канцеларије за људска и мањинска права, 

донела Закључак о давању сагласности да Канцеларија за људска и мањинска права у 2018. години врши исплате 
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дотација за рад националних савета националних мањина у износима који су опредељени годишњом квотом за 

расподелу новчаних средстава намењених за финансирање националних савета националних мањина за 2017. 

годину.  

 

2018/3 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да поступак доделе 

средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2018. години  је успешно 

спроведен у складу са Одлуком министра о додели средстава из Буџетског фонда која 

су опредељена за 77 организација/установа у износу од 21.800.000,00 динара. На 

свечаној церемонији 13. септембра 2018. године средства су додељена представницима 

који су пријавили програме и пројекте из области информисања на језицима 

националних мањина. Средства ће бити искоришћена у циљу веће информисаности на 

језицима националних мањина, што је и била препорука Савета Владе за националне 

мањине, у чијем раду, поред представника државних органа, учествују и председници 

националних савета националних мањина.  

 

 

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 
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Канцеларија за људска и мањинска права и Повереник за заштиту равноправности, у сарадњи са Институтом за 

људска права Лудвиг Болцман из Аустрије и Канцеларијом за националне мањине Владе Словеније. 

У оквиру твиниг пројекта у у I и II кварталу 2016. године, у вези са активношћу пружања подршке националним 

саветима националниих мањина у реализацији њихових активности, испуњени су следећи показатељи резултата: 

 развијена је анализа потреба за обукама и израђени су материјали за обуке које су у вези са механизмом за 

заштиту од дискриминације, о антидискриминационом законодавству и о препознавању врста 

дискриминације и основа за дискриминацију 

 одржане су две обуке за представнике националних савета националних мањина у циљу побољшавања 

знања о механизмима за заштиту од дискриминације, о антидискриминационом законодавству и о 

препознавању врста дискриминације и основа за дискриминацију. 

 14. јуна 2016. године одржана је обука под називом Модул А - Увод у антидискриминациони оквир 

Ова обука имала је за циљ упознавање са: 

 Акционим планом за за примену Стратегије превенције и заштиту од дискриминације, 

 Тренутним антидискриминационим законодавством, и 

 Системским механизмима за борбу против дискриминације. 

 16. јуна 2016. године одржана је обука под називом Модул Б - Поступање по притужбама – нулта 

толеранција за дискриминацију 

Ова обука имала је за циљ упознавање са: 

 Идентификацијом дискриминације на основу постојећих законских одредби, 

 Процедуром за поступање по притужбама на дискриминацију, и 

 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 евра41. 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.  

                                                      
41 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 Акционо плану. 



  

644 

 

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. 

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 



  

645 

 

обезбеђених средстава за финансирање рада националних савета за 2017. 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. 

2017/2  

 

Канцеларија за људска и мањинска права наставила је са пружањем подршке националним саветима националних 

мањина у реализацији њихових надлежности и обезбеђивања стабилног 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. У II кварталу 2017. године исплаћено је 57.398.232 

динара на име финансирања рада националних савета националних мањина.  

 

Канцеларија за људска и мањинска права је, у сарадњи са ИПА 2013 твининг пројектом Подршка унапређењу 

људских права и нулта толеранција за дискриминацију, спровела обуке 5. и 6. априла за представнике националних 

савета националних мањина. Циљ обука је био да се представници националних савета упознају са принципима 

доброг управљања, програмског планирања и финансијског извештавања. 

 

Уз подршку истог пројекта, Канцеларија за људска и мањинска права је 20. и 21. јуна 2017. године спровела обуке за 

контакт особе за извештавање из девет јединица локалне самоуправе (Панчево, Нови Пазар, Пожаревац, Прибој, 

Стара Пазова, Шид, Голубац, Кучево и Лајковац), а 22. јуна 2017. године је одржан округли сто са организацијама 

цивилног друштва које су чланови Националног конвента о Европској унији за поглавље 23. Том приликом су 

представљени методологија припреме извештаја о реализацији активности предвиђених Акционим планом за 

остваривање права националних мањина, као и важност улоге контакт особа и ОЦД приликом достављања прилога 

Канцеларији за људска и мањинска права. Материјали за учеснике били су прилагођени на основу искустава 

стечених током реализације активности у претходним циклусима извештавања. 

 
2017/3 

Настављено је са пружањем подршке националним саветима националних мањина у реализацији њихових 

надлежности и обезбеђено је 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. У III кварталу 2017. године исплаћено је 60.292.303 динара на име финансирања рада 

националних савета националних мањина.  

 

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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Канцеларија за људска и мањинска права наставила је са спровођењем обука за контакт особе из јединица локалне 

самоуправе за извештавање о Акционом плану за остваривање права националних мањина. Обуке су одржане 25. 

септембра у Нишу, за контакт особе из јединица локалне самоуправе у централној Србији и 27. септембра у Новом 

Саду, за контакт особе из јединица локалне самоуправе у АП Војводини. На поменутим обукама присуствовало је 

преко 70 контакт особа и њихових заменика.  

 

Канцеларија је припремила и јавно представила Четврти извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање 

права националних мањина. Представљању извештаја, које је одржано 13. септембра, присуствовали су 

представници државних органа, међународних организација, организација цивилног друштва, националних савета 

националних мањина, као и представници медија. Четврти извештај обухвата информације о активностима које су 

предвиђене за реализацију у другом кварталу 2017. године, као и активности које имају статус континуираног 

спровођења. Извештај је доступан на сајту Канцеларије, на следећем линку: 

http://www.ljudskaprava.gov.rs/sr/node/21794.  

 
2017/4 

Настављено је са пружањем подршке националним саветима националних мањина у реализацији њихових 

надлежности и обезбеђено је 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. У IV кварталу 2017. године исплаћено је 63.223.222 динара на име финансирања рада 

националних савета националних мањина.  

 

Канцеларија за људска и мањинска права је, у сарадњи са Мисијом ОЕБС, наставила са организацијом обука у циљу 

унапређења капацитета и рада националних савета националних мањина. У периоду од 8. до 10. новембра 2017. 

године одржан је семинар за представнике националних савета у вези са креирањем активности усмерених ка 

младима и родном буџетирању. 

 

На семинару је направљен пресек постигнутих резултата у области извештавања и достављања релевантне 

документације након три циклуса обука на тему управљања финансијама и финансијског извештавања, као и анализа 

достављених података о укупном броју установа у области културе, образовања, информисања и службене употребе 

језика и писма и обиму активности тих установа, као основи за расподелу буџетских средстава за финансирање рада 

националних савета. 

 

Такође је представљена анализа о могућностима унапређења рада националних савета на тему креирања активности, 

стратегија и политика са акцентом на младе и разматрани су предлози за унапређење рада савета у циљу креирања 

програмских активности намењених младима.  

 

Канцеларија је припремила и јавно представила 4. децембра 2017. године Пети извештај о спровођењу Акционог 

плана за остваривање права националних мањина. Пети извештај обухвата информације о активностима које су 

предвиђене за реализацију у трећем кварталу 2017. године, као и активности које имају статус континуираног 

спровођења. Извештај је доступан на сајту Канцеларије за људска и мањинска права, на следећем линку: 

http://www.ljudskaprava.gov.rs/sr/node/21794.  

 
2018/1  

Обезбеђена средства из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета националних мањина за 

2018. годину износе 245.000.000,00 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 2018. годину, у периоду јануар – март 2018. године, националним саветима су дозначена средства у износу 

од 60.356.906,00 динара. 

 

Канцеларија за људска и мањинска права је припремила и јавно представила 12. марта 2018. године Шести извештај 

о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина. Извештај обухвата информације о 

активностима које су предвиђене за реализацију у четвртом кварталу 2017. године, као и активности које имају 

статус континуираног спровођења. Извештај је доступан на сајту Канцеларије, на следећем линку: 

http://www.ljudskaprava.gov.rs/sr/node/21794. 

  

http://www.ljudskaprava.gov.rs/sr/node/21794
http://www.ljudskaprava.gov.rs/sr/node/21794
http://www.ljudskaprava.gov.rs/sr/node/21794
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2018/2 

 

Од укупно обезбеђених средстава за финансирање рада националних савета у буџету Републике Србије за 2018. 

годину, у периоду април - јун 2018. године, националним саветима су дозначена средства у износу од 60.356.886,00 

динара. 

 

Канцеларија за људска и мањинска права је припремила и јавно представила, 13. јуна 2018. године, Седми извештај о 

спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина. Извештај обухвата информације о 

активностима које су предвиђене за реализацију у првом кварталу 2018. године, као и активности које имају статус 

континуираног спровођења. Извештај је доступан на сајту Канцеларије, на следећем линку: 

http://www.ljudskaprava.gov.rs/sr/node/21794. 

 

2018/3 

 

Од укупно обезбеђених средстава за финансирање рада националних савета у буџету 

Републике Србије за 2018. годину, у периоду јул - септембар 2018. године, 

националним саветима су обезбеђена средства у износу од 58.513.333,00 динара. 

 

Канцеларија за људска и мањинска права је припремила Осми извештај о спровођењу 

Акционог плана за остваривање права националних мањина, који је јавно представљен 

28. септембра 2018. године. Извештај обухвата информације о активностима које су 

предвиђене за реализацију у другом кварталу 2018. године, као и активностима које 

имају статус континуираног спровођења. Извештај је, у складу са процедуром 

договореном са Координацијом националних савета националних мањина, достављен 

свим националним саветима 15 дана пре јавне презентације, како би имали могућност 

давања коментара на извештај. О коментарима националних савета накнадно ће се 

изјаснити ресорни органи. 

 

Национални савет мађарске националне мањине је у посматраном периоду угостио 

Високог комесара за националне мањине ОЕБС-а, Њ. Е. Ламберта Занијера, који је 

уверио национални савет о континуираној подршци његове организације, док је 

национални савет високог комесара упознао са стањем и најбитнијим проблемима са 

којима се заједница сусреће. 

 

Национални савет немачке националне мањине посебно истиче родну равноправност и 

пружа информације из ове области свима који се обрате Националном савету.  

  

 

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 

http://www.ljudskaprava.gov.rs/sr/node/21794
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ИЗВЕШТАЈ: 
2016/1-2  

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. 

2017/2 

Савет за националне мањине одржао је четврту седницу 23. маја 2017. године. На дневном реду су биле тачке које су 

се односиле на представљање првог и другог извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права 

националних мањина, информације о нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода 

националних мањина и усвајање предлога приоритетне области финансирања за 2017. годину из Буџетског фонда за 

националне мањине.  

По усвајању предлога дневног реда, члановима Савета представљени су Први и Други извештај о спровођењу 

Акционог плана за остваривање права националних мањина и планиране активности државних органа, као и 

законска решења на чијим се изменама и допунама тренутно ради. Такође, једногласно је усвојен предлог 

приоритетне области финансирања за 2017. годину из Буџетског фонда за националне мањине. Oдобрена су средства 

у износу од 1.800.000,00 динара, која ће бити намењена финансирању програма и пројеката из области информисања 

на језицима националних мањина. 

2017/3 

Седница Савета за националне мањине ћe се одржати 4. октобрa 2017. године. У извештајном периоду Канцеларија 

за људска и мањинска права, која пружа стручну и административно-техничку подршку раду Савета за националне 

мањине је обавестила представнике националних савета и држaвних органа о датуму одржавања седнице. 

Прослеђeни су материјали за планирану седницу Савета, предлог дневног реда, записник са предходне седнице 

Савета и трећи извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина. 
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2017/4 

Савет за националне мањине одржао је пету седницу 4. октобра 2017. године. На седници је усвојен Записник са 

четврте седнице Савета. На дневном реду су биле тачке које су се односиле на спроведене и планиране активности 

државних органа у чијој је надлежности остваривање права националних мањина, представљање Трећег извештаја о 

спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина и информације о предузетим активностима 

у поступку расподеле средстава из Буџетског фонда за националне мањине. 

 

2018/1 

 

Шеста седница Савета за националне мањине је одржана 14. фебруара 2018. године. По усвајању дневног реда и 

записника са предходне седнице Савета, чланови Савета усвојили су Предлог програма за доделу средстава из 

Буџетског фонда за националне мањине, којим је утврђено да је информисање на језицима националних мањина 

приоритетна област у којој ће се финансирати програми и пројекти у 2018. години из Буџетског фонда за националне 

мањине. Такође су представљене Информације о Нацрту закона о националним саветима националних мањина, као и 

Четврти и Пети извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина. Након дискусије 

и разматрања одговора ресорних органа на коментаре националних савета на Четврти извештај о спровођењу 

Акционог плана за остваривање права националних мањина, Савет за националне мањине је донео следеће 

Закључке:  

 

1. Приликом званичних билатералних сусрета на највишем нивоу са представницима матичне државе одређене 

националне мањине, потребно је да у делегацију Републике Србије буде укључен и представник националног савета 

те националне мањине.  

 

2. Поздравља се наставак рада и одржавање Седме седнице међувладиног Мешовитог одбора Републике Србије и 

Републике Хрватске за националне мањине. Потребно је активирати рад преосталих међувладиних мешовитих тела 

за националне мањине. 

 

3. Коментари националних савета националних мањина на Четврти извештај о спровођењу Акционог плана за 

остваривање права националних мањина и одговори ресорних органа на те коментаре биће постављени на сајт 

Канцеларије за људска и мањинска права, као материјали уз Четврти извештај о спровођењу Акционог плана за 

остваривање права националних мањина. 

 

4. Ове закључке потребно је, ради реализације, доставити Министарству спољних послова и Канцеларији за људска 

и мањинска права, а ради информисања, свим члановима Савета за националне мањине.  

 

Канцеларија за људска и мањинска права је наведене закључке доставила свим члановима Савета за националне 

мањине, а коментари националних савета националних мањина на Четврти извештај о спровођењу Акционог плана 

за остваривање права националних мањина и одговори ресорних органа на те коментаре постављени су на сајт 

Канцеларије за људска и мањинска права. 

 

2018/2 

 

Савет за националне мањине је одржао седму седницу 10. маја 2018. године. По усвајању дневног реда и записника 

са предходне седнице Савета представљене су Информације о значају пројекта Адресног регистра, као и 

Информације о спроведеној јавној расправи на Нацрт Закона о националним саветима националних мањина. 

Представљен је Шести извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина, и тим 

поводом се водила дискусија на одговоре ресорних органа на коментаре Националног савета мађарске националне 

мањине на Шести извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина. 

 

Влада је на својој 71. седници од 31. маја 2018. године, утврдила, у предложеном тексту Предлог закона о изменама 

и допунама Закона о националним саветима националних мањина, и закључила да, на основу члана 123. тачка 4. 

Устава Републике Србије и члана 150. став 1. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12 – 

пречишћен текст), поднесе Народној скупштини Предлог закона о изменама и допунама Закона о националним 

саветима националних мањина. 
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2018/3 

 

Стање непромењено.  

 

 

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 готово у потпуности 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 

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. 
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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 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. 

2017/2 

Утврђен је Нацрт закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи и завршено прибављање мишљења, 

са којима је Нацрт усаглашен, очекује се да ће у наредном периоду Нацрт бити упућен Влади ради разматрања и 

одлучивања.  

У општини Бачка Паланка основан је Савет за међунационалне односе Одлуком о оснивању Савета за 

међунационалне односе Општине Бачка Паланка („Службени лист општине Бачка Паланка“, 24/2008). Садашњи 

сазив Савета је изабран на седници Скупштине општине 2. новембра 2015. године, и у овом сазиву су одржане три 

седнице. У Савету се поред представника српског народа налазе и представници националне мањине Словака, 

Мађара, Рома и Хрвата, који су изабрани на предлог Националних савета наведених националних мањина. 

Општина Бујановац има формиран Савет за међунационалне односе, овај савет је усвојио одлуку за промену назива 

градског трга, али надлежно министарство на то није дало сагласност. 

Савет за међунационалне односе општине Србобран, формиран је 18. фебруара 2011. године. Савет се од формирања 

није састајао. 

Општина Шид донела је 2008. године Одлуку о Савету за међунационалне односе општине Шид. Мандат Савета је 

истекао 2012. године. У току су договори око именовања новог . 

Савет за међунационалне односе општине Житиште основан је дана 9. децембра 2016. године Одлуком СО Житиште 

I-020-28/2016, а избор чланова је извршен 28. арила 2017. године Решењем СО Житиште број I-02-8/2017.  

2017/3 

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи је утврђен, очекује се да Влада у наредном 
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периоду утврди Предлог закона, који ће затим бити достављен Народној скупштини Републике Србије на 

разматрање и усвајање.  

 

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. 

 

Након почетка примене закона, Министарство државне управе и локалне самоуправе вршиће надзор над његовом 

применом, пре свега кроз обавезу достављања мишљења министарству о усклађености статута јединица локалне 

самоуправе са законом, а онда и у сваком појединачном случају када министарство даје сагласност на предлоге 

јединица локалне самоуправе за промене назива улица, тргова итд. 

 

Општина Ада наводи да је у септембру 2017. године основан Савет за међунационалне односе.  

 

Општина Бечеј наводи да је у току оснивање Савета за међунационалне односе у складу са прописима.  

 

Скупштина општине Бела Црква није формирала Савет за међунационалне односе. Национални савети румунске и 

мађарске националне мањине нису доставили своје предлоге за чланове Савета за међунационалне односе. Предлог 

је доставио Национални савет чешке националне мањине. 

 

Општинa Беочин наводи да је формиран Савет за међунационалне односе у новом саставу.  

 

Општина Чока наводи да је у току израда предлога нове одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе 

општине Чока, на основу чега ће се донети и акт о формирању новог Савета.  

 

Општина Ковин наводи да се Савет за међунационалне односе именован 2015. године, није одржао ниједну седницу. 

С обзиром на то да су у априлу 2017. године одржани локални избори, очекује се именовање нових чланова Савета.  

 

Скупштина општине Мали Иђош је 2010. године донела Одлуку о оснивању Савета за међунационалне односе. У 

току је измена и допуна те одлуке, уређује се да су национални савети националних мањина предлагачи чланова 

Савета на основу броја становника.  

 

Савет за међунационалне односе у граду Панчеву је формиран 2009. године. Другом Савету за међунационалне 

односе је истекао мандат 9.5.2017. године и избор нових чланова још није извршен. Савет је бројао седам чланова, по 

један припадник македонске, румунске, мађарске, словачке и ромске националне мањине и два припадника српског 

народа.  

 

Oпштина Петровац на Млави основала је Савет за међунационалне односе одлуком на седници Скупштине општине 

која је одржана у августу 2017. године. У септембру 2017. године Савет за међунационалне односе је одржао своју 

конститутивну седницу, изабран је председник, а 28. септембра одржан је састанак - радионица у вези са начином 

организације рада и наделжностима Савета коју су одржали представници Канцеларије Заштитника грађана уз 

присуство представника Мисије ОЕБС-а. 

 

У општини Пландиште у току је формирање новог Савета за међунационалнe односе.  

 

Општина Сечањ наводи да је основан Савет за међунационалне односе.  

 

Општина Шид наводи да на основу члана 10. став 1. тачка 7. Закона о националним саветима националних мањина 

(„Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 20/2014- Одлука УС и 55/2014), национални савети словачке, русинске и хрватске 

националне мањине доставили су своје предлове за свог члана Савета за међунационалне односе општине Шид. 

Решење о избору чланова Савета за међунационалне односе општине Шид на дневном је реду следеће седнице 

Скупштине општине Шид. 
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Статутом општине Сремски Карловци („Сл. лист општине Сремски Карловци“ бр.12/2008 и 17/2012) основан је 

Савет за међунационалне односе као самостално радно тело које чине представници српског народа и националних 

мањина. Савет није активан, јер представници националних мањина никада нису делегирали своје чланове. 

 

Град Сомбор наводи да је Савет, дана 21.9.2017. године усвојио Критеријуме за вредновање програма/пројеката 

удружења која негују идентитет националних заједница. 

 

Општина Србобран наводи да је нови сазив Савета за међунационалне односе формиран Решењем Скупштине 

општине Србобран бр. 02-62/2017-I од 26.9.2017. године. Савет се у новом сазиву није састајао. 

 

Скупштина општине Тител је на својој седници 12.6.2017. године донела Одлуку о оснивању Савета за 

међунационалне односе у општини Тител. На седници одржаној 27.9.2017. Скупштина је донела Решење о 

именовању чланова Савета из реда националних мањина Мађара, Рома, Хрвата и Словака. У наредном периоду – до 

краја октобра месеца 2017. године, планира се конституисање Савета, доношење Правилника о раду, усвајање Плана 

рада, учествовање у креирању буџета за 2018. годину. Једна од активности ће бити и обележавање дана људских 

права 10. децембра, односно посета Сајму националних мањина. Локална самоуправа је у свом буџету за 2017. 

годину предвидела 500.000,00 динара за рад националних мањина.  

 

Општина Врбас наводи да на основу Одлуке о делокругу, саставу и начину рада Савета за међунационалне односе 

општине Врбас, руководство Општине остварује планску и квалитетну сарадњу са државама матицама чије 

националне мањине живе у Врбасу.  

 

Град Вршац је основао Савет за међунационале односе 27.4.2017. године. Решење о именовању чланова Савета, 

донето је 15.6.2017.   

 

Општина Жабаљ наводи да постоји основан Савет за међунационалне односе који се повремено састаје, а у плану је 

интензивирање рада овог радног тела. 

 

Савет за међунационалне односе општине Житиште основан је дана 9.12.2016. а избор чланова је извршен дана 

28.4.2017. године. Статутом општине Житиште као службени језици предвиђено је да су, осим српског језика и 

писма, у употреби и писма националних мањина и заједница и то мађарски језик и писмо и румунски језик и писмо. 

Савет за међунационалне односе је у току септембра 2017. имао обуку чланова и служби од стране Заштитника 

грађана Републике Србије.  

 

2017/4 

Савет за међунационалне односе општине Бачка Паланка основан је 2.11.2015.године, у претходном кварталу је 

заседао два пута, при чему је разматрао питања из надлежности Скупштине општине Бачка Паланка.  

 

Сагласно закону о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 129/07, 83/14), Скупштина општине Бела Црква 

формирала је Савет за међунационалне односе општине Бела Црква. Чине га представници мађарске, румунске и 

чешке националне мањине. У решењу СО Бела Црква је наведено да ће „представници српске националне заједнице 

и ромске националне мањине бити накнадно одређени“. Скупштина општине Бела Црква усвојила је, у децембру 

месецу, буџет за 2018. годину. У буџету је локална самоуправа определила средства за функционисање националних 

савета националних мањина. У општини Бела Црква у службеној употреби су језици: српски, чешки, румунски и 

мађарски. Национални савет чешке националне мањине има седиште у општини Бела Црква.  

 

Конституисан је Савет за међунационалне односе у општини Беочин, у новом сазиву су одржане две седнице Савета 

и две обуке за рад.  

 

Општине Чока наводи да, с обзиром да је дошло до промене у погледу броја заступљености националних мањина, 

потребно је изменити предметну одлуку пре формирања Савета. Oпштинско веће општине Чока је поднело предлог 

Одлуке о измени одлуке о оснивању савета за међунационалне односе општине Чока Скупштини општине Чока ради 

усвајања исте. Након усвајања  Одлуке приступа се  формирању новог Савета за међунационалне односе општине 

Чока. 

 

Oпштина Кула наводи да на основу члана 98. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/07) и члана 

40. и 103. став 7 Статута општине Кула-пречишћен текст („Сл.лист општине Кула „, број 7/13), Скупштина општине 
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Кула, на седници одржаној 28. новембра 2017.године, донела је Одлуку о оснивању Савета за међунационалне 

односе Општине Кула. Чланови савета још нису изабрани.   

 

Скупштина општине Мали Иђош је на седници одржаној 20.10.2017. године, донела је Одлуку о изменама и 

допунама Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе у општини Мали Иђош. Овом одлуком је 

предвиђено да чланове Савета предлажу национални савети националних мањина на основу броја становника. 

Одлука је објављена у Службеном листу општине Мали Иђош број 32/2017. 

 

Град Нови Пазар је у овој години као законску обавезу формирао Савет за међунационалне односе који заседа у 

континуитету.  

 

Скупштина Града Новог Сада је на својој XXV седници дана 29. септембра 2017. године донела Решење о избору 

председника, заменика председника и чланова Савета за међунационалне односе Града Новог Сада.   

 

На седници Скупштине општине Шид одржане 06. новембра 2017. године донето је Решење о избору чланова Савета 

за међунационалне односе општине Шид, број: 011-249/II-17. Савет је одржао 1 седницу (14. новембра) и заказана је 

2. седница за 20. децембар 2017. године.  

 

Граду Сомбор наводи да је Савет, дана 13.12.2017. године усвојио Критеријуме за вредновање програма/пројеката 

удружења која негују идентитет националних мањина- националних заједница.  

 

Одлука о оснивању Савета за међунационалне односе Скупштине општине Сремски Карловци донета је маја 2006. 

године. Одлуком је предвиђено да се председник и два члана Савета бирају из реда одборника Скупштине општине, 

док су четири члана Савета представници националних заједница, Срба, Хрвата, Мађара и Црногораца. Решење о 

именовању чланова Савета није донето. У Општини Сремски Карловци је регистровано само Удружење Немаца, док 

друге националне заједнице немају удружења, самим тим нису предложили лице за чланове у Савет за 

међунационалне односе.  

 

Општина Стара Пазова наводи да је основан Савет за међунационалне односе, одржана је прва седница на којој је 

изабран председник, заменик председника и усвојен пословик о раду.  

 

Општина Тител је донела Решење о именовању чланова Савета за међунационалне односе општине Тител („Сл.лист 

општине Тител број 9/2017) 06.12.2017. године и исти конституисала на првој седници савета 06.12.2017. године. 

Донет је Правилника о раду, усвојен Плана рада, учествовало се у креирању буџета за 2018. годину. Локална 

самоуправа је у свом буџету за 2018. годину предвидела 500.000,00 динара за рад националних мањина (пренето из 

претходне године). У програму рада савета као један од кључних активности предвиђено је усвајање Локалног 

Акционог Плана унапређења положаја Рома општине Тител, као најугрођеније групе националних мањина.    

 

Општина Кучево има формиран Савет за међунационалне односе као скупштинско радно тело које заседа у 

континуитету.  

 

Представници општине Житиште и Савета за међунационалне односе учествовали су у Суботици на Јавној 

консултацији о радном тексту Нацрта закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних 

мањина, које је организовало Министартство државне управе и локалне самоуправе уз подршку Мисије ОЕБС-а у 

Републици Србији.  

 

Град Зрењанин конституисао је 28.09.2017. године, трећи сазив Савета за међунационалне односе и чине га 3 

представника српског народа и по један представник словачке, мађарске, румунске и ромске националне мањине. 

 
2018/1 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе очекује да ће у што краћем року (на наредним седницама) 

Влада утврдити текст Предлога закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, који ће бити прослеђен 

по хитном поступку Народној скупштини Републике Србије.  

Савет за међунационалне односе општине Бабушница основан је 18.5.2017. године. 

  

Савет за међунационалне односе општине Димитровград наводи да се редовно састаје.  
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Скупштина општине Босилеград је 27.7.2015. године донела Решење о избору  Савета за међунационалне односе 

Општине Босилеград („Сл. гласник Града Врања“). Савет броји 6 чланова - по два представника бугарске 

националне мањине, српског народа и ромске националне мањине. 

 

Скупштина општине Бач на седници одржаној 18. децембра 2017. године, донела је Решење о именовању чланова 

Савета за међунационалне односе.    

 

Савета за међунационалне односе општине Шид наводи да је одржана трећа седница.  

 

Савет за међунационалне односе у општини Жабаљ је дана 19. фебруара 2018. године, на својој 21. седници, 

Скупштина општине Жабаљ извршила разрешења досадашњих, неактивних чланова Савета за међунационалне 

односе и именовала нове чланове како би се даљи рад Савета одвијао несметано.  

 

2018/2 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је на седници Владе  26. априла 2018. утврђен 

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи који је достављен Народној скупштини 

Републике Србије на разматрање и усвајање.  

Изменама и допунама овог закона предвиђена је 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. овог закона. 

Такође, предвиђено је да Министарство државне управе и локалне самоуправе врши надзор над његовом применом, 

пре свега, кроз обавезу достављања мишљења Министарству о усклађености статута јединица локалне самоуправе 

са законом, а онда и у сваком појединачном случају када Министарство даје сагласност на предлоге јединица 

локалне самоуправе за промене назива улица, тргова итд. 

На Седмом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву, дана 20. јуна 2018. 

године усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 47/18). 

 

 

У општини Бач постоји Савет за међунационалне односе од 2009. године. Скупштина Општине Бач је на својој 13. 

седници, одржаној дана 18. децембра 2017. године донела Решење о именовању чланова Савета за међунационалне 

односе („Сл. лист општине Бач“ број 31/2017), односно измењен је састав чланова Савета. У марту 2018. године, на 

првој седници новог Савета изабран је председник и заменик председника и донет Пословник о раду.  

 

Савет за међунационалне односе у Општини Бачка Топола основан je у новом саставу 18.05.2018. године. 

 

Скупштина Општине Бечеј је, на XXXI седници одржаној дана 13.04.2018. године, донела је Решење о констатовању 

престанка функције председника и чланова и избору новог председника и чланова Савета за међунационалне односе. 

 

Општина Коцељева наводи да је у току формирање Савета за међунационалне односе. 

 

Савет за међунационалне односе општине Бујановац је формиран 2013. године, подаци о члановима су припремљени 

и јавно доступни на интернет презентацији општине Бујановац www.bujanovac.rs. 

 

Савет за међунационалне односе општине Житиште наводи веома добру и коректну сарадњу са националним 

саветима мађарске и румунске националне заједнице - мањине.  Поводом сваког упућеног мишљења или захтева 

увек доставе ефикасан, брз и конструктиван одговор. Остварена је и сарадња са националним саветом ромске 

националне мањине (предлагање члана савета). 

 

Скупштина општине Димитровград је 2009. године донела Одлуку о оснивању Савета за међунационалне односе у 

општини Димитровград, а 2018. године је донела Одлуку о измени и допуни одлуке о оснивању Савета за 

међунационалне односе у општини Димитровград. Савет има 6 чланова од чега су по 2 представника српског народа, 

бугарске националне мањине и ромске националне мањине. Мандат чланова Савета траје колико траје мандат 

Скупштине општине. Средства за рад су обезбеђена у буџету општине Димитровград. Тренутни сазив Савета је 

http://www.bujanovac.rs/
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формиран Решењем о именовању чланова Савета за међунационалне односе за општину Димитровград које је СО 

Димитровград донела 2014. године. У периоду од 2015-2018. године, Савет је одржао 7 седница.  

 

На основу члана 98. Закона о локалној самоуправи (,,Службани гласник РС“, број 129/07) и члана 25. Став 34. и 

члана 95. Статута града Лесковца (,,Службени гласник града Лесковца“, бр. 12/08, 7/11, 43/12), скупштина града 

Лесковца на 14. седници 17. и 18 децембра 2013. године, дана 17. децембра донела је Одлуку о оснивању Савета за 

међунационалне односе у граду Лесковцу. Избор чланова Савета за међунационалне односе још увек није извршен. 

Чланови Савета према Одлуци града биће изабрани на седници Скупштине града Лесковца у наредном периоду. 

 

Чланом 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању савета за међунационалне односе у општини Мали 

Иђош предвиђено је да чланове Савета бира Скупштина општине Мали Иђош на предлог националних савета 

националних мањина. У складу са тим, општина Мали Иђош је упутила захтеве националним саветима мађарске, 

црногорске и ромске националне мањине да предложе кандидате за чланове у Савет за међунационалне односе у 

општини Мали Иђош.  

 

Савет за међунационалне односе општине Медвеђа је формиран 2012. године, подаци о члановима су припремљени 

и јавно доступни на интернет презентацији општине Медвеђа. 

 

Савет за међунационалне односе општине Шид одржао је 4. седницу.  

 

Скупштина општине Чока је на седници одржаној дана 29.12.2017. године донела Одлуку о измени и допуни Одлуке 

о оснивању Савета за међунационалне односе општине Чока („Службени лист општине Чока“, 24/2017).  

С обзиром да је усклађена локална регулатива у погледу формирања Савета дана 08.06.2018. године решењем број 

016-1/2018- XXIV („Службени лист општине Чока“, број 11/2018) Скупштине општине Чока,  формиран је нови 

Савет за међунационалне односе општине Чока. 

 

2018/3 

Министарство државне управе и локалне самоуправе наводи да је Закон о изменама и 

допунама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 47/18) ступио 

на снагу 28. јуна 2018. године.  

У закону 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. 

Министарство локалне самоуправе врши надзор над применом Закона, пре свега, кроз 

обавезу достављања мишљења министарства о усклађености статута јединица локалне 

самоуправе са законом, а онда и у сваком појединачном случају када министарство даје 

сагласност на предлоге јединица локалне самоуправе за промене назива улица, тргова 

итд. 

Све наведене активности доприносе да се оствари пуна имплементација Закона о 

локалној самоуправи у вези са оснивањем савета за међунационалне односе у свим 

национално мешовитим општинама. 

 



  

657 

 

Решењем Скупштине Града Зрењанина образован је трећи сазив Савета за 

међунационалне односе, који има 7 чланова - по један представник мађарске, словачке, 

румунске и ромске националне мањине и три представника српског народа. 

Конститутивна седница  Савета одржана  02.07.2018.године.  

 

Општина Житиште наводи да су у извештајном периоду прибављена мишљења 

националног савета мађарске националне мањине и националног савета румунске 

националне мањине у вези предлагања кандидата за чланове школских одбора 

представника локалне самоуправе, као и давања мишљења на Предлог одлуке о додели 

имена улица, тргова и заселака у општини.  

 

Савет за међунационалне односе општине Житиште наводи да је дао сагласност  на 

предлог одлуке о додели имена улица и заселака у СО Житиште. 

 

Скупштина општине Дољевац је на седници одржаној дана 09.03.2011. године донела 

Одлуку о оснивању Савета за међунационалне односе у општини Дољевац која је 

објављена у „Службеном листу града Ниша“ број 9/2011, а 07.06.2017. Решење о избору 

Савета за међунационалне односе, међутим наведено тело није одржавало седнице. 

 

Општина Кула наводи да су изабрани чланови Савета за међунационалне односе.  

 

У општини Пландиште  формиран је  Савет за међунационалнe односе, изабрани су 

председник и заменик председника и усвојен је Програм рада. 

 

Општина Нови Бечеј има формиран Савет за међунационалнe односе од 2014. године, 

који од 2016. године уредно одржава седнице Савета.   

 

Савет за међунационалне односе општине Темерин је формиран 2005. године одлуком 

Скупштине општине Темерин. Претходних година су се састајали приликом немилих 

догађања везано за вршњачко насиље на међунационалној основи, до 2011. године. 

Чланови се бирају на мандатни период од 4 године и пошто су изабрани 2015. године, 

мандат им траје до фебруара 2019. године. Савет броји 10 чланова, 5 из редова 

већинског народа, 5 из редова мађарске националне мањине, али још увек није активан. 
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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 делимично 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*42, 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. 

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).  

                                                      
42 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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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 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)43, 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). 

2017/2 

Дана 10. и 11. маја 2017. године Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, град Ниш и Правни 

факултет у Нишу организовали су Конференцију случаја ромског насеља Црвена звезда у Нишу, уз подршку 

Канцеларије високог комесара Уједињених нација за људска права. 

Ромско насеље Црвена звезда привукло је пажњу организација за заштиту људских права и државних и независних 

институција почевши од 2014. године из разлога 

- Искључења електричне енергије на по неколико месеци (2014. и 2016. године) која су била узрокована 

                                                      
43 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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дуговима за утрошену електричну енергију насталим између осталог и чињеницом да је насеље од 2011. 

године прикључено на два колективна бројила, тако да им се потрошња струје обрачунава по знатно вишој 

тарифи, и ствара обавезу заједничког плаћања рачуна без могућности увида у сопствену потрошњу. 

- Претње од принудног исељења и непризнавања сигурности поседа гарантованих одредбама међународног 

права људских права, нарочито члана 11. Мећународног Пакта о економским, социјалним и културним 

правима. Ова претња је постала нарочито видљива након приватизације предузећа Ћеле Кула и преласка 

земљишта на коме се налази насеље у својину приватног инвеститора “American Investment Fund-а” 

У извештају Специјалне известитељке за право на адекватно становање која је Србију посетила крајем 2016. године 

наведено је неопходно успостављање легалне процедуре за легализацију и унапређење услова живота становника 

неформалних насеља, као и посвећивање пуне пажње изналажењу алтернативних решења пре исељења и пресељења 

уз сарадњу, консултације и пуно учешће заједнице на коју се ови процеси односе. 

Конференција је окупила на једном месту представнике и чланове насеља Црвена звезда, представнике града Ниша, 

представнике приватног инвеститора, представнике релевантних министарстава, државних и независних 

институција, међународних организација, невладиног сектора, независне експерте из различитих области и студенте 

права са антидискриминационе правне клинике у Нишу. 

Првог дана конференције, посредством отвореног и конструктивног дијалога између свих претходно наведених 

актера представљено је и до детаља разјашњено постојеће чињенично стање и разлози који су до њега довели. Затим 

је свака од заинтересованих страна изнела своје виђење проблема и представила своје интересе. 

Том приликом било је сасвим јасно да становници насеља, са једне, и приватни инвеститор, са друге стране, имају 

одређена права која су гарантована како међународним правом људских права, тако и националним прописима и да 

ниједна од страна у спору не би била на добитку вођењем дуготрајног судског поступка неизвесног исхода. С тим у 

вези, све заинтересоване стране су показале заинтересованост да договором реше проблем.  

Други дан конференције је био затворен за ширу јавност са циљем да заинтересоване стране слободно предлажу и 

разматрају изводљива решења за решавање постојећег проблема и да посредством вођеног конструктивног дијалога 

дођу до решења (једног или више) које би било прихватљиво за све три стране.  

Између више опција издвојила се једна о којој се највише разговарало, како током тако и након другог дана 

конференције. Наиме, приватни инвеститор је понудио парцелу величине 1,26 хектара, која се налази се у истој 

улици, на удаљености од око 900 метара од насеља Црвена звезда. 

Конференција је веома позитивно оцењена од стране свих учесника као и шире стручне јавности као веома озбиљан 

напор Републике Србије да успостави отворени дијалог и доведе за исти сто све заинтересоване стране, а све у циљу 

решавања овог сложеног проблема, поштовања међународно признатих обавеза која се тичу људских права и 

изналажења најбољих решења за становнике овог насеља. 

Влада Швајцарске Конфедерације одобрила је продужетак Пројекта „Подршка унапређењу процеса социјалног 

укључивања у Републици Србији“, фаза 2, 7Ф-03916.02, до 31. децембра 2017. године. Анексом се обезбеђују 

додатна средстава донације за потребе Пројекта у износу од 550,000 швајцарских франака.  

Пројекат реализује Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, који је основан на седници Владе 

одржаној 23. јула 2009. године, Закључком 05 број: 018-4169/2009-001, којим је усвојен текст Споразума између 

Швајцарске Конфедерације и Владе Републике Србије у вези са донацијом за Пројекат „Подршка унапређењу 

процеса социјалног укључивања у Републици Србији – Фаза 1”, у циљу пружања подршке да координира, надзире и 

извештава о напорима Владе у области социјалног укључивања. 

Дана 5. јуна 2017. године, одржана је 1. седница Координационог тела за праћење реализације Стратегије за 

социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији, за период од 2016. до 2025. године, којом је 

председавала потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Седници 

Координационог тела присуствовали су представници свих релевантних институција укључени у процес инклузије 

Рома и Ромкиња. На састанку су презентоване кључне активности реализоване у току 2016. године, у области 

образовања, становања, запошљавања, социјалне заштите и здравства. Између осталог, договорене су активности у 

циљу прегледа стања и реализације Оперативних закључака, како би IV Семинар о социјалном укључивању Рома и 
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Ромкиња био успешно организован и реализован. Донет је закључак да сви материјали проистекли из рада 

Координационог тела буду преведени и објављени на енглеском и ромском језику. 

Дана 7. jунa 2017. године, на седници Владе је усвојен Акциони план 2017-2018 за имплементацију Стратегије за 

социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године, чији је предлагач 

било Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

Започете су активности за пројекат „Спровођење трајних решења за становање и побољшање физичке 

инфраструктуре у ромским насељима“, који ће се финансирати средствима ИПА 2013. За ова решења је у великој 

мери припремљена пројектна документација у оквиру пројекат Европске уније „Овде смо заједно“ (финансирана из 

ИПА 2012), а локалне самоуправе и невладине организације ће моћи да кандидују и додатне пројекте, уколико имају 

припремљену пројекту документацију.  

У оквиру ових припрема 5. јула 2016. године објављен је позив за достављање пријава за доделу бесповратних 

финансијских средстава (грантова) ради спровођења активности са циљем обезбеђивања трајних стамбених решења 

и унапређења инфраструктуре у ромским насељима. Тендерски поступак за овај пројекта је успешно завршен и 6. 

јуна 2017. године je потписан уговор у висини од 7,5 милиона евра, плус 1,5 милиона евра за техничку помоћ, са 

корисницима грант шеме. 

У јуну 2017. године одржанa je Национална платформа о интеграцији Рома, на којој је представљен Извештај о 

спровођењу Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 2016-2025 за 2016. годину. 

Националну платформу је организовало Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у сарадњи 

са Акционим тимом пројекта ,,Интеграција Рома 2020“, који спроводи Регионални савет за сарадњу. Пројекат 

,Интеграција Рома 2020“ помаже владама западног Балкана и Турске у напорима за спровођење политика инклузије 

припадника ромске заједнице. 

 

2017/3 

У сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва, започео је процес припреме за израду Трећег 

националног извештаја о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији. Извештај је важан са 

становишта праћења напретка у процесу социјалног укључивања у Републици Србији и представља процес редовног 

извештавања Владе Републике Србије према јавности и Европској комисији. Извештај ће обухватити период од 2014. 

до 2017. године и даће увид у трендове и тренутно стање, као и основне смернице за решавање питања социјалне 

искључености и сиромаштва у земљи. 

 

Израда Извештаја подразумева активно учешће и допринос релевантних актера, како би се сагледало тренутно стање 

и постигла сагласност око приоритета и мера за наредни период. У складу са тим, припрема Извештаја представљаће 

заједнички напор ресорних министарстава и других органа извршне власти, Народне скупштине, локалних 

самоуправа, организација цивилног друштва, међународних партнера, научних и истраживачких институција, 

социјалних партнера и експертске заједнице. 

 

Експерти су били у прилици да се сретну са свим релеватним министарствима и институцијама, као и 

организацијама цивилног друштва и циљном групом кроз организовану теренску посету. Такође упознати су са 

радом Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у РС, 

Акционим планом који прати наведену Стратегију, као и примени Акционог плана за Преговарачко поглавље 23 

(„Правосуђе и основна права“) који обухвата питања из Стратегије и Оперативних закључака. 

 

Канцеларија за људска и мањинска права и Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва отпочели су 

процес прикупљања извештаја и прилога у циљу сачињавања Извештаја о остварености Оперативних закључака који 

су усаглашени на претходно одржаном семинару, који представљају преузете обавезе Републике Србије за период од 

2015. до 2017. године. IV Семинар биће одржан 19. октобра 2017. године заједно са Делегацијом Европске Уније у 

Републици Србији. 

 

У циљу решавања ове веома сложене социјалне ситуације, Министарство грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре је уз подршку Канцеларије високог комесара Уједињених нација за људска права и Тима за 

социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије отпочело рад на успостављању отвореног и 

конструктивног дијалога и консултација између свих заинтересованих страна. Министарство грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре се дописом преко Министарства за европске интеграције обратило Делегацији ЕУ са 
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молбом да се размотри могућност коришћења неалоцираних средстава за централизовано спровођење за 

финансирање овог пројекта, или евентуалног проширења АД за ИПА 2017 додавањем додатне активности која би се 

односила на имплементацију предметног пројекта.  

 

На састанку Стручне групе Координационог тела, присутни су упознати са тренутним активностима везаних за 

решавање питања становника насеља „Црвена звезда“ у Нишу. У претходном периоду израђен је Нацрт Споразума о 

решавању стамбених потреба становника насеља „Црвена звезда“ у Нишу, који ће бити закључен између Владе РС, 

града Ниша, компаније „American Investment Fund“ и представником насеља.  

 
2017/4 

 

Четврти семинар ,,Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији“, одржан је 19. октобра 2017. 

године, у организацији Владе Републике Србије и Европске комисије. По препоруци Европске комисије, примењен 

је другачији концепт Семинара који је подразумевао обраћања и дискусију у пленуму, али и рад у паралелним 

тематским групама на припреми предлога за нове оперативне закључке. На скупу је учествовало око 150 учесника, 

међу којима су били представници државних институција, невладиног сектора, међународних организација и 

независних органа. Након семинара учесницима је достављен извештај са догађаја, а касније и предлог оперативних 

закључака, ради достављања коментара. Након прикупљања и интегрисања коментара, Влада Републике Србије је 

послала Европској комисији Предлог оперативних закључака са Семинара на мишљење. Европска комисија 

доставила је коментаре на предлог Оперативних закључака, следи њихово усклађивање. 

 

Регионална донаторска конференција у оквиру пројекта ,,Интеграција Рома 2020“ одржана је у Тирани у новембру 

2017. године. На скупу су представљене активности из Акционог плана за спровођење Стратегије за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 2016-2025. за период од 2017. до 2018. године, у области 

становања и запошљавања за која су потребна донаторска средства за реализовање истих. 

 

Регионални састанак ,,Одрживи модели институционализације здравствених медијаторки – перспектива и 

регионална искуства“ одржан је 06. и 07. децембра 2017. године у Београду. Догађај је организовало Министарство 

здравља у сарадњи са УНИЦЕФ-ом у Србији. Циљ састанка био је представљање рада, модела организовања, 

финансирања, извештавања и образовања здравствених медијаторки у Србији, Црној Гори, Бугарској, Словачкој, 

Македонији и Румунији, што би требало допринети донешењу одрживих решења за њихово укључивање у систем, 

као и за унапређивање положаја ромске заједнице. 

 

II Седница Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 

Републици Србији за период 2016-2025 године одржаће се 27. децембра 2017. године  у просторијама Владе РС.  

Седницом ће председавати потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре проф. 

др Зорана З. Михајловић.  

  
2018/1 

 

Регионална конференција "Решавање дискриминације и анти-циганизма у региону проширења",  одржана је 13 - 14. 

фебруара 2018. године у Берлину. Циљеви радионице били су повећање знања и разумевања о дискриминацији 

званичницима из региона проширења који се баве интеграцијом Рома, разумевањем ситуације у којој се Роми 

стављају, историјске позадине дискриминације и феномена анти-циганизма. 

 

На радионици која је одржана 27. фебруара 2018. године у просторијама Светске представљен је пројекат Светске 

банке: ,,Подршка ефективној реинтеграцији (Рома) повратника. У оквиру овог пројекта, Светска банка ће урадити 

свеобухватну процену и на основу процене ће обезбедити циљане активности техничке подршке за развој и 

спровођење ефективних мера реинтеграције миграната који се враћају, с посебним фокусом на потребе повратника 

ромске националности. 

 

9. марта 2018. године одржана је Уводна конференција поводом представљања Програма ИПА 2016: „Подршка ЕУ 

инклузији Рома - Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, у организацији Сталне конференције градова 

и општина (СКГО). 

 

Радионица  "Евалуација оквира ЕУ за националне стратегије интеграције Рома до 2020" одржана је 15. марта 2018. 

године у организацији DG Justice. Представљен је  извештај који наглашава улогу Европске комисије. Радне групе 

идентификоване су као важан инструмент који омогућава већу координацију између релевантних генералних 
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директората, а мрежа националних контакт особа за питање Рома такође се сматра изузетно важном. Урађена је 

анализа различитих праваца настојања за укључивање Рома након 2020. године препоручујући да у будућности треба 

одржати оквир ЕУ. 

 

Обука: „Институционални и стратешки оквир инклузије Рома у Републици Србији“ за представнике локалних 

самоуправа са територије АП Војводине, одржала се 16. и 17. марта 2018. године у Новом Саду. Координационално 

тело за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 

2016. до 2025. године у сарадњи са Високим комесаријатом за избеглице Уједињених нација покренуло је циклус 

обука са представницима општина и градова у оквиру пројекта са општим циљем заједничког ангажовања на 

социјалном укључивању Рома и Ромкиња, а кроз јачање капацитета представника локалних самоуправа и ромске 

заједнице у процесу социјалног укључивања припадника ромске националне мањине и побољшања приступа 

правима интерно расељених лица у Србији.  

                                                                                                                           

19. марта 2018. године одржан је радни састанак поводом финализирања Оперативних закључака са семинара 

„Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 2017. године“. 

 

20. марта 2018. године потписaн je протокол о сарадњи између Координационог тела за праћење реализације 

Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији и Националног савета ромске националне 

мањине Републике Србије у циљу унапређења сарадње у области социјалног укључивања Рома и Ромкиња. 

Протоколом се потврђује спремност Републике Србије да заједно са Националним саветом ради на промовисању 

рада и сарадње на веома битном пољу – укључености у политичке, друштвене и социјалне аспекте, уз давање 

предлога и размену искустава које ће створити боље окружење за живот и рад сваког појединца. 

 
2018/2 

 

Координационо тело за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици 

Србији за период од 2016. до 2025. године је у сарадњи са Националним саветом ромске националне мањине, су 

организовали јавно слушање ,,Стратегијa  за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2016-2025 године у 

Републици Србији  - Заступљеност Рома и Ромкиња у јавном сектору - изазови и препреке“. Догађај је одржан у 

оквиру обележавања 8. априла Светског дана Рома. 

 

Друга седница Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 

Републици Србији за период од 2016. до 2025. године, одржана је 24. априла 2018. године. Седници су 

присуствовали чланови Координационог тела и стручне групе, а тачке дневног реда биле су:  

 Представљање Оперативних закључака са IV Семинара ,,Социјално укључивање  Рома и Ромкиња у 

Републици Србији“ (одржан 17. октобра 2017. године);  

 Иницијатива за укидање квота афирмативних мера на високим школама и факултетима за припаднике 

ромске националне мањине;  

 Извештај о активностима поводм решавања проблема у ромском насељу  ,,Црвена звезда“ у Нишу. 

 

Први састанак Регионалне радне групе за успостављање стандарда за одговорно буџетирање политика инклузије 

Рома одржан је у Бечу, 26. априла 2018. године. Скуп је организовао Акциони тим за Роме, у оквиру пројекта 

,,Интеграција Рома 2020“. Састанку су присуствовали представници националних контакт особа, представници 

министарства финансија који учествују у пројекту и експерти за буџетирање. Теме састанка биле су: пословник о 

раду регионалне радне групе за за успоствљање  стандарда за одговорно буџетирање политика инклузије Рома, 

методологија рада радне групе, буџетски процес у економијама учесницима пројекта и подела задатака и планирање 

будућих састанака. 

 

Регионална конференција ,,Холистички приступ становања Рома у региону  проширења“, одржана је 31. маја – 01. 

јуна 2018. године у  Бару. Скуп је организовао тим пројекта ,,Интеграција Рома 2020“.  Теме конференције биле су: 

правни оквир, легализација и холистички приступ становању Рома. 

 

У оквиру  програма ,,ROMACTED – Промовисање добре управе и оснаживање ромске заједнице на локалном 

нивоу“, Протокол о сарадњи између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Савета Европе и 11 

општина/градова потписан је 29. маја 2018. године. 
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Протокол о сарадњи између Координационог тела за праћење реализације Стртегије за социјално укључивање Роми 

и Ромкиња за период од 2016-2025. године и града Ниша, потписан је 29. маја 2018. године. Документ дефинише 

сарадњу у вези насеља ,,Црвена звезда“ у Нишу. 

 

2018/3 

У извештајном периоду активности у оквиру ИПА 2013 - пројекта Техничка помоћ 

„Унапређење услова живота и становања Рома који тренутно живе у неформалним 

насељима” настављене су у складу са планом на све три компоненте пројекта. У оквиру 

компоненте 1 – Израда техничке документације – од  13 изабраних општина које су 

ушле у програм пројекта наставило се са радом у 12 општина.  

 

У оквиру компоненте 2 - Помоћ у формирању 20 нових мобилних тимова за инклузију 

Рома, постигнут је значајан напредак у имплементацији. У 17 од 20 општина су 

формирани мобилни тимови. У првој недељи јула 2018. године, формирани мобилни 

тимови и у преостале 3 општине, тј. у Руми, Бачкој Паланци и Ковачици. Тренутно 

формирано свих 20 мобилних тимова.  

 

У оквиру пројекта „Спровођење трајних решења за становање и побољшање физичке 

инфраструктуре у ромским насељима“ - ИПА 2013,  током извештајног периода 

активности су се одвијале предвиђеном динамиком. Тренутно се грађевински радови 

одвијају у следећим општинама: Уб, Свилајнац, Лебане, Оџаци, Лозница, Бољевац, 

Нови Пазар, Стара Пазова и Опово. У току извештајног периода представници МГСИ 

су заједно са осталим партнерима на пројекту обавили мониторинг посете у следећим 

општина: Опово, Стара Пазова, Смедерево, Оџаци, Уб, Лозница, Прокупље и 

Свилајнац са циљем контроле и додатне подршке грант корисницима како би се 

убрзале активности на пројекту и смањила кашњења.  

 

У оквиру компоненте 3 - Подршка реализацији Грант шеме, настављено је са подршком 

Грант корисницима. Представници МГСИ, CFCU и Консултанта континуирано 

обављају мониторинг посете код оних корисника код којих је значајније кашњење у 

спровођењу активности.                 

                                                  

Почетком јула месеца одржан је састанак са представницима/ама институција и 

организација цивилног друштва из Црне Горе директно укључених у реализацију 

пројекта ,,За активну инклузију и права Ромкиња на западном Балкану“, у организацији 

Care International Balkans и Ромског женског центра „БИБИЈА“. Планирана је 

заједничка сарадња институција у Републици Србији и Црној Гори, у склопу пројекта 

,,За активну инклузију и права Ромкиња на западном Балкану“ који се спроводи у Црној 

Гори, у циљу подршке социјалној инклузији ромске заједнице.  

 

Канцеларија Светске банке 11. јула 2018. године одржала је радионицу на тему: 

,,Подршке ефективној реинтеграцији (Рома) повратника“. Светска банка у сарадњи са 

Директоратом Европске комисије надлежним за политику суседства и проширења (DG 

NEAR) ради на развијању препорука политикама заснованим на доказима и пилотирању 
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техничке помоћи за подршку ефикасне реинтеграције (Рома) повратника у земљама 

Западног Балкана. Циљ наведене радионице био је да се представе резултати 

истраживања о реинтеграцији миграната повратника (Рома) из Европе у Србију. 

Разговарало се о могућој техничкој помоћи Светске банке чији би циљ био подршка 

раду Републике Србије на тему реинтеграције. Представљени су резултати 

истраживања о реинтеграцији повратника (Рома) из Европе у Србију. Како би се 

побољшао положај повратника урађено је мапирање: извора повратника, кључних 

институција и доносиоца одлука, како на националном, тако и на локалном нивоу. 

Примећено је да постојећа Стратегија усвојена 2008. године, не одражава ситуацију на 

терену десет година касније. Израда нове Стратегије, утврђивање приоритетних 

области и јачање координације државних органа је оно што је важно. Предложено је да 

се уради нова Стратегија, брошуре и инструкције за све реадмисанте који улазе у 

земљу. 

 

Одржан је састанак са представницима ЈКП Електропривреда Србија, представницима 

Националног савета Рома и Града Ниша, 24. јула 2018. године у вези са искључењем 

електричне енергије насељу ,,Црвена звезда“ у Нишу у вези са могућим решењима овог 

проблема. 

 

Финални Оперативни закључци, одобрени од стране Европске комисије, са Семинара о 

социјалном укључивању Рома и Ромкиња из октобра 2017. године послати су 

институцијама. 

 

Почетком септембра месеца почеле су да се формирају Институционалнe раднe групe 

ROMACTED програма као радно тело у општинама/градовима, коју ће чинити 

представници локалних институцијa. 

 

Почетком септембра, Савет Европе објавио је позив за тендер (фацилитатори и 

експерти) за пружање консултантских услуга везано за инклузију Рома на локалном и 

регионалном нивоу у оквиру програма ROMACTED "Промовисање доброг управљања и 

оснаживања ромске заједнице на локалном нивоу".  

 

Одржане су консултације представника Влада: Републике Србије и СР Немачке 18. 

септембрa 2018. године,  у Београду, у вези са тренутним статусом развојне помоћи 

коју би СР Немачка пружила у наредном периоду Републици Србији. Питања Рома и 

пројекти везани за инклузију Рома планирани су у развојној помоћи за будући период. 

 

Стална конференција градова и општина, у оквиру Програма „ПОДРШКА ЕУ 

ИНКЛУЗИЈИ РОМА - Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који 

финансира Европска унија кроз ИПА 2016 организoвала је 18-19. септембра у 

Крагујевцу, обуку о људским и мањинским правима, интегрисаном приступу, активном 

укључивању, антидискриминацији и превенцији насиља у породици. У оквиру 

Програма „ПОДРШКА ЕУ ИНКЛУЗИЈИ РОМА - Оснаживање локалних заједница за 

инклузију Рома“, који финансира Европска унија кроз ИПА 2016, редовно се организују 
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обуке које су првенствено намењене представницима локалних самоуправа и 

организацијама цивилног друштва, а имају за циљ допринос остваривању успешног 

спровођења мера заштите људских и мањинских права, као и подизање свести кроз 

размену информација, знања, научених лекција и примера добре праксе о политикама и 

мерама инклузије на локалном нивоу. 

 

 

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. 

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: 
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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 

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 
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„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 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 
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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, 

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 
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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 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. 
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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 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. 

2017/2  

Као наставак успешног спровођења иницијативе 2016 - година предузетништва, донета је одлука да се период од 

2017. до 2027. године прогласи Деценијом предузетништва у Србији, за чије спровођење је обезбеђено више од 18,2 

милијарди динара из буџета и других јавних извора (Фонд за развој, АОФИ и др). Од овог износа 7,6 милијарди 

динара су бесповратна средства, а циљ читавог пројекта јесте да се допринесе остварењу паметног, одрживог и 

инклузивног раста сектора микро, малих и средњих предузећа у наредних десет година.  

За реализацију Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2017. години опредељена су средства у 

укупном износу од од 567.720.592,00 динара, за који је  Министарство привреде расписало јавни позив у априлу 

2017. године. Опредељена средства намењена су суфинансирању набавке нове производне опреме и опреме 

директно укључене у процес производње. Програм се реализује у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и 

одабраним пословним банкама и лизинг компанијом. У оквиру реализације Програма примљено је 99 захтева за 

доделу бесповратних средстава, 96 захтева је одобрено а закључена су 83 уговора о додели бесповратних средстава. 

Од 83 закључена уговора, 10 уговора су закључена са привредним субјектима чије је седиште на територији 

југоисточне Србије (Сврљиг, Алексинац, Ћуприја, Ниш, Прокупље, Јагодина и Краљево). Укупна вредност 

додељених бесповратних средстава намењених реализацији ових 10 уговора је 35.989.908,67 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 – 150.000.000,00 динара представљају 

бесповратна средстава која додељује Министарство привреде, док се преосталих 350.000.000,00 динара додељује у 

форми кредита Фонда за развој Републике Србије. У 2017. години одобрено је укупно 34 захтева у укупном износу 

од 83.444.144,35 динара. Међу привредним субјектима којима су одобрена средства по Програму су по један из 

Бујановца и Власотинца.  

За реализацију Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте, за који је јавни позив објављен 3. 

јануара 2017. године, опредељена су средства у износу од 3.000.000.000,00 динара – 600.000.000,00 динара као 

бесповратна средстава која додељује Министарство привреде и 2.400.000.000,00 динара које додељује Фонд за развој 

Републикe Србије у виду кредита. До сада су одобрена бесповратна средства за 67 привредних субјеката у укупној 

вредности од 168.373.920,47 динара. Остали захтеви су у фази обраде. Међу привредним субјектима којима су 
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одобрена бесповратна средства су два са седиштем на територији општина Бујановац и Медвеђа, у укупној 

вредности од 3.382.795,00 динара. За привредне субјекте са седиштем на територији југоисточне Србије (Ниш, 

Јагодина, Врање, Бољаре, Босилеград, Блаце, Сјеница, Кучево и Књажевац), којих је 13, одобрена су бесповратна 

средства у вредности од 42.546.523,61 динара. 

За реализацију Програма Министарства привреде Стандардизовани сет услуга за микро, мала предузећа и 

предузетнике у 2017. години опредељена су средства у износу од 35.562.554,00 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 менторство. Програм је почео са реализацијом крајем априла 2017. 

године а  први резултати  очекују се у III кварталу. 

За реализацију Програма Ученичка компанија опредељена средства у 2017. години износе 10.000.000,00 динара. 

Носилац реализације програма је Министарство привреде,  спроводи организација Достигнућа младих у Србији. У 

школској 2016/17. години у реализацији програма учествује 22 средње стручне школе и гимназије са територије 

Бољевца, Медвеђе, Прешева, Бојника, Лебана, Владичиног Хана, Врања, Сурдулице, Блаца, Бујановца, Књажевца, 

Кучева, Сврљига и Власотинца. 

Кроз развојни програм Европски ПРОГРЕС - Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске 

уније одобрио је пројекат за другу фазу изградње трансфер станице у Бујановцу. Пројекат је вредан 200,000 евра и 

доприноси квалитету животне средине. 

Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте Министарства привреде спроводи следеће програме/мере: 

Програм за подршку развоја пословне инфраструктуре  

У II кварталу 2017. године закључена су три уговора укупне вредности 61.412.962,00 динара, од чега је учешће 

Министарства привреде 29.666.195,00 динара, а остатак представља учешће локалне самоуправе. У току је 

спровођење поступка јавне набавке за пет пројекта. 

Такође, завршена је физичка реализација два пројекта. За реализацију пројеката укупно је утрошено 30.800.717,00 

динара из средства Министарства привреде. 

Програм за подршку развоја пословних зона 

У II кварталу 2017. године за реализацију пројекта израде пројектно-техничке документације за изградњу тематског 

етно-парка традиционалог градитељства јужне Србије у Сурдулици утрошено је 4.608.000,00 динара из средства 

Министарства привреде.  

Програм подстицања регионалног и локалног развоја у 2017. години 

У II кварталу 2017. године кроз Меру суфинансирања јединица локалних самоуправа за израду пројектно-техничке 

документације на основу Одлуке о распореду и коришћењу средстава за суфинансирање јединица локалне 

самоуправе за израду пројектно-техничке документације у 2017. години (Службени гласник РС, број 33/17 од 7. 

априла 2017. године) прихваћено је 16 пројеката за 17 јединица локалних самоуправа са подручја региона јужне и 

источне Србије и прелиминарно одобрен износ од 54.036.810,90 динара. 

Након спроведеног поступка јавне набавке од стране 13 јединица локалних самоуправа за 12 пројеката, одобрен је 

коначан износ од  29.981.280,00 динара, док је за преостале локалне самоуправе спровођење поступка јавне набавке у 

току.  

Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа је за 2017. годину 

у буџету издвојила средства у износу од 40.000.000,00 динара за доделу бесповратних средстава за субвенције за 

мала и средња привредна друштва, предузетнике и пољопривредне задруге у општинама Прешево, Бујановац и 
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Медвеђа. 

Програм ће бити усвојен на седници Владе Републике Србије, након чега ће бити расписан конкурс за расподелу 

средстава, што се очекује током следећег месеца. 

2017/3 

Као наставак успешног спровођења иницијативе ''2016-Година предузетништва'', донета је одлука да се период од 

2017. до 2027. године прогласи Деценијом предузетништва у Србији за чије спровођење је обезбеђено преко 18,2 

милијарди РСД из буџета и других јавних извора (Фонд за развој, АОФИ и др), од чега је 7,6 милијарди РСД 

бесповратних средстава, са циљем да се допринесе остварењу паметног, одрживог и инлузивног раста сектора 

МСПП, у наредних десет година. Тренутно је отворено око 20-ак програма. За највећи број програм који су окончани 

у току је прегледање захтева. До сада је распоређено око 9 милијарди динара. 

 

За реализацију Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2017. години опредељена су средства 

у укупном износу од од 567.720.592,00 РСД. У априлу 2017. године, Министарство привреде је расписало Јавни 

позив за привредне субјекте који желе узети учешће у реализацији Програма подршке малим предузећима у 

набавци опреме у 2017. години. Средства опредељена Програмом намењена су суфинансирању набавке нове 

производне опреме и опреме директно укључене у процес производње. Програм реализује Министарство привреде у 

сарадњи са Развојном агенцијом Србије и одабраним пословним банкама и лизинг компанијом. У оквиру реализације 

овог Програма, до сада је запримљено 425 захтева за доделу бесповратних средстава, 399 захтева је одобрено и 

закључено је 300 уговора о додели бесповратних средстава. Од 300 закључена уговора, 59 уговора је закључено са 

привредним субјектима чије је седиште на територији југоисточне Србије (Сврљиг, Алексинац, Ћуприја, Ниш, 

Прокупље, Јагодина и Краљево, Прешево, Бујановац и Медвеђа). Укупна вредност додељених бесповратних 

средстава намењених реализацији ових 59 уговора је 75.996.719,01 РСД. 

 

За реализацију Програма подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте, за који је Јавни позив 

затворен 30. јуна 2017. године, опредељена су средства у износу од 3.000.000.000,00 РСД – 600.000.000,00 РСД у 

виду бесповратних средстава која додељује Министарство привреде и 2.400.000.000,00 РСД који додељује Фонд за 

развој Републикe Србије у виду кредита. Програм реализује Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој 

Републике Србије. У току реализације овог програма до сада су одобрена бесповратна средства за 116 привредних 

субјеката у укупној вредности од 282.167.622,89 РСД. Остали захтеви су у фази обраде. Међу привредним 

субјектима којима су одобрена бесповратна средства је један привредни субјект са седиштем на територији општине 

Бујановац, у вредности од 387.800,00 динара. За привредне субјекте са седиштем на територији Јјгоисточне Србије, 

којих има 5, одобрена су бесповратна средства у вредности од 16.660.028,03 динара. 

 

За реализацију Програма подстицања развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама у привреди, 

опредељена су бесповратна средства која додељује Министарство привреде у износу 242.976.037,75 динара, као и 

евентуално неутрошена бесповратна средства по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне 

пројекте, уз кредитна средства Фонда за развој у складу са Програмом. Привредни субјекти који испуњавају услове 

Програма, могу остварити право на финансијску подршку у износу до 20% бесповратних средстава од вредности 

инвестиционог улагања. Преостали износ вредности пројекта финансираће се из кредита Фонда за развој. Програм 

реализује Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије. Јавни позив по овом програму 

објављен је 16. септембра 2017. године, тако да се први резултати очекују у следећем кварталу. 

 

За реализацију Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у 

пословању у 2017. години опредељена су финансијска средства у износу од 833.333.333,33 РСД - 250.000.000,00 

РСД представљају бесповратна средстава која додељује Министарство привреде, док се преосталих 583.333.333,33 

РСД додељује у форми кредита Фонда за развој Републике Србије. Предметни Програм реализује Министарство 

привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије. По програму из 2017. године одобрено је укупно 110 

захтева у износу од 81.191.797,39 РСД бесповратних средстава и 185.297.489,52 РСД кредитних средстава. Међу 

привредним субјектима којима су одобрена средства по Програму има 1 привредни субјект из Бујановца, један из 

Власотинца и 1 из Трговишта. 

 

За реализацију Програма Министарства привреде – Стандардизовани сет услуга за микро, мала предузећа и 

предузетнике у 2017. години опредељена су средства у износу од 35.562.554,00 РСД. Програм реализује 

Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије, а преко 15 акредитованих регионалних развојних 

агенција. Програм обухвата услуге нефинансијске подршке за потенцијална и постојећа микро, мала и средња 
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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. Програм је почео са реализацијом крајем априла. У 

оквиру реализације Програма, у периоду мај-јун 2017. године у АРРА Пожаревац је остварено 45 сати саветодавних 

услуга, одржано је 6 обука и организоване су 3 промотивне активности на тему предузетништва. У истом периоду у 

АРРА Зајечар су остварена 54 сата саветодавних услуга, одржано је 8 обука и организоване су 4 промоције на тему 

предузетништва. У АРРА Лесковац су остварена 154 сата саветодавних услуга, одржано 9 обука и организоване су 3 

промоције на тему предузетнштва.  

 

За реализацију Програма Ученичка компанија опредељена средства у 2017. години износе 10.000.000,00 РСД. 

Носилац реализације овог Програма је Министарство привреде. Програм „Ученичка компанија“ спроводи 

организација „Достигнућа младих у Србији“. У школској 2017/18. години у реализацији овог програма учествује 20 

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 – није било нових значајнијих активности у периоду извештавања. 

 

Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте у циљу реализације активности 10.2 спроводи следеће 

програме/мере: 

 

Програм за подршку развоја пословне инфраструктуре  

 

У трећем кварталу 2017. године закључено је пет уговора укупне уговорене вредности 141.002.744 динара, од чега је 

учешће Министарства привреде 68.455.898 динара, а остатак представља учешће локалне самоуправе. У току је 

спровођење поступка јавне набавке за пет пројеката. 

 

За реализацију пројеката у трећем кварталу укупно је утрошено 18.458.810 динара из средства Министарства 

привреде. 

 

Програм за подршку развоја пословних зона  

 

У трећем кварталу 2017. године за реализацију пројекта израде пројектно-техничке документације за изградњу 

тематског етно парка традиционалог градитељства Јужне Србије у Сурдулици укупно је утрошено 5.444.000,00 

динара из средства Министарства привреде.  

 

Програм подстицања регионалног и локалног развоја у 2017. години  

 

У трећем кварталу 2017. године, кроз Меру суфинансирања јединица локалних самоуправа за израду пројектно-

техничке документације на основу Одлуке о измени и допуни одлуке о распореду и коришћењу средстава за 

суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације у 2017. години 

(„Службени гласник РС“ број 69/17 од 14. јула 2017. године), прихваћена су још 3 пројекта за 3 јединице локалне 

самоуправе, што чини 20 укупно подржаних јединица локалних самоуправа и 19 пројеката са подручја Региона 

Јужне и Источне Србије.  

 

Након спроведеног поступка јавне набавке од стране 18 јединица локалних самоуправа за 17 пројеката одобрен је 

коначан износ од 42.594.570,00 динара, док је за преостале две локалне самоуправе спровођење поступка јавне 

набавке у току.  

 

Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа је припремила 

Програм мера о распореду и коришћењу средстава за субвенције за мала и средња привредна друштва, предузетнике 

и пољопривредне задруге у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа у 2017. години. Међутим, како Програм још 

увек није усвојен на седници Владе, у периоду јул – септембар 2017. године није дошло до реализације активности 

из области економског опоравка.  

 

2017/4 

Као наставак успешног спровођења иницијативе ''2016- година предузетништва'', донета је одлука да се период од  

2017. до 2027. године прогласи Деценијом предузетништва у Србији за чије спровођење је  обезбеђено преко 18,2 
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милијарди РСД из буџета и других јавних извора (Фонд за развој, АОФИ и др),  од чега је 7,6 милијарди РСД 

бесповратних средстава, са циљем да се допринесе остварењу паметног, одрживог и инклузивног раста сектора 

МСПП, у наредних десет година. За највећи број програм који су окончани у току је прегледање захтева.  

За реализацију Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2017. години опредељена су средства у 

укупном износу од од 567.720.592,00 РСД. У априлу 2017. године, Министарство привреде је расписало Јавни позив 

за привредне субјекте који желе узети учешће у реализацији Програма подршке малим предузећима у набавци 

опреме у 2017. години. Средства опредељена Програмом намењена су суфинансирању набавке нове производне 

опреме и опреме директно укључене у процес производње. Програм реализује Министарство привреде у сарадњи са 

Развојном агенцијом Србије и одабраним пословним банкама и лизинг компанијом. У оквиру реализације овог 

Програма, до сада је запримљено 425 захтева за доделу бесповратних средстава, 396 захтева је одобрено од чега 67 

уговора су закључена са привредним субјектима чије је седиште на територији Југоисточне Србије (Сврљиг, 

Алексинац, Ћуприја, Ниш, Прокупље, Јагодина и Краљево, Прешево, Бујановац и Медвеђа). Укупна вредност 

додељених бесповратних средстава намењених реализацији ових 67 уговора је 82.972.630,38 РСД. Програм је 

завршен 19. септембра 2017. године. 

За реализацију Програма подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте, за који је Јавни позив затворен 

30. јуна 2017. године, опредељена су средства у износу од 3.000.000.000,00 РСД – 600.000.000,00 РСД у виду 

бесповратних средстава која додељује Министарство привреде и 2.400.000.000,00 РСД који додељује Фонд за развој 

Републикe Србије у виду кредита. Програм реализује Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој 

Републике Србије. У току реализације овог програма одобрена су  бесповратна средства за 130 привредних субјеката 

у укупној вредности од 311.445.773,12 РСД. Међу привредним субјектима којима су одобрена бесповратна средства 

је један привредни субјект са седиштем на територији општине Бујановац, у вредности од 387.800,00 динара. За 

привредне субјекте са седиштем на територији Југоисточне Србије, којих има 8, одобрена су бесповратна средства у 

вредности од 21.808.444,83 динара. 

За реализацију Програма подстицања развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама у привреди, опредељена 

су бесповратна средства која додељује Министарство привреде у износу 242.976.037,75 динара, као и евентуално 

неутрошена бесповратна средства по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте, уз 

кредитна средства Фонда за развој у складу са Програмом. Привредни субјекти који испуњавају услове Програма, 

могу остварити право на финансијску подршку у износу до 20% бесповратних средстава од вредности 

инвестиционог улагања. Преостали износ вредности пројекта финансираће се из кредита Фонда за развој. Програм 

реализује Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије. Јавни позив по овом програму 

је затворен 1. децембра 2017. године. У току реализације овог програма до сада су одобрена бесповратна средства за 

58 привредних субјеката у укупној вредности од 185.144.103,95 РСД. Остали захтеви су у фази обраде. Међу 

привредним субјектима којима су одобрена бесповратна средства је један привредни субјект са седиштем на 

територији општине Прешево, у вредности од 4.000.000,00 динара. За привредне субјекте са седиштем на територији 

Југоисточне Србије, којих има 5, одобрена су бесповратна средства у вредности од 7.285.554,5 динара. 

За реализацију Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању 

у 2017. години  опредељена су финансијска средства у износу од 833.333.333,33 РСД - 250.000.000,00 РСД 

представљају бесповратна средстава која додељује Министарство привреде, док се преосталих 583.333.333,33 РСД 

додељује у форми кредита Фонда за развој Републике Србије. Предметни Програм реализује Министарство привреде 

у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије. По програму из 2017. године одобрено је, до 15.12.2017. године, 

укупно 264 захтева у износу од 194,3 милиона РСД бесповратних средстава и 449,2 милиона РСД кредитних 

средстава. Међу привредним субјектима којима су одобрена средства по Програму  има један привредни субјект из 

Бујановца, два из Власотинца,  један из Трговишта и један из Ћићевца. 

За реализацију Програма Министарства привреде – Стандардизовани сет услуга за микро, мала предузећа и 

предузетнике у 2017. години опредељена су средства у износу од 35.562.554,00  РСД. Програм реализује 

Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије, а преко 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. Програм је почео са реализацијом крајем априла. У 

оквиру реализације Програма, у периоду мај-септембар 2017. године  одржано је 175 обука са 2.040 полазника, 98 

промоција и 8653 пружених информација. 
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За реализацију Програма Ученичка компанија Министарство привреде определило је средства у 2017. години у 

износу од 10.000.000,00 РСД. Програм „Ученичка компанија“ спроводи организација „Достигнућа младих у Србији“. 

У школској 2017/18 години у реализацији овог програма учествује 20 средњих стручних школа и гимназија са 

територије Бољевца, Медвеђе, Прешева, Бојника, Лебана, Владичиног Хана, Врања, Сурдулице, Блаца, Бујановца, 

Књажевца, Кучева, Сврљига и Власотинца.  

С обзиром на то да је  развојни програм Европски ПРОГРЕС на крају  – није било нових значајнијих активности у 

периоду извештавања. 

Програм за подршку развоја пословне инфраструктуре  

У четвртом кварталу 2017. године закључена су три уговора укупне вредности 45.300.210,00 динара, од чега је 

учешће Министарства привреде 20.646.722,00 динара, а остатак представља учешће локалне самоуправе. У току је 

спровођење поступка јавне набавке за два пројекта. Завршена је физичка реализација за пет пројеката. 

За реализацију пројеката у извештајном периоду укупно је утрошено 28.287.079,00 динара из средства Министарства 

привреде. До краја 2017. године предвиђено је да се утроши још 2.013.692,27 динара. 

Програм подстицања регионалног и локалног развоја у 2017. години 

У четвртом кварталу 2017. године Министарство привреде је завршило реализацију Уредбе о утврђивању Програма 

подстицања регионалног и локалног развоја у 2017. години („Службени гласник РС” бр. 5/17, 102/17), кроз: 

1. Меру суфинансирања јединица локалних самоуправа за израду пројектно-техничке документације у оквиру које је 

на основу Одлуке о распореду и коришћењу средстава за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду 

пројектно-техничке документације у 2017. години („Службени гласник РС“ бр. 33/17, 69/17, 91/17, 106/17) и 

закључених уговора  са ЈЛС укупно  подржано суфинансирање 21-ог пројекта за 21 јединицу ЈЛС  са подручја 

Региона Јужне и Источне Србије средствима у износу од 45.901.170,48 динара.  

2. Мере суфинансирања годишње чланарине јединица локалних самоуправа за рад и пословање акредитованих 

регионалних развојних агенција 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) у оквиру које је подржано 18 јединица локалне самоуправе  са подручја 

Региона Јужне и Источне Србије средствима у износу од 11.889.670,94 динара. 

Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа је у току 2017. 

године припремила Програм мера о распореду и коришћењу средстава за субвенције за мала и  средња привредна 

друштва, предузетнике и пољопривредне задруге у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа у 2017. години. 

Међутим, како Програм није усвојен на седници Владе, у периоду октобар – децембар 2017. године није дошло до 

реализације активности из области економског опоравка. 

 

2018/1 

 

Уредбом о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2018. години („Службени 

гласник РС”, број 14/18), утврђен је Програм подршке за набавку опреме у 2018. години. Министарство привреде, 

26.02.2018. године, расписало је Јавни позив банкама и лизинг компанијама за партнерство у програму подршке за 

набавку опреме. За набавку нове опреме је обезбеђено око 560 милиона динара бесповратних средстава, за која ће 

предузетници моћи да конкуришу најраније крајем марта, када се планира расписивање јавног позива за привредне 

субјекте, и када се одаберу партнерске банке и лизинг компаније са најповољнијим каматама. Министарство 

привреде у оквиру наведеног Програма додељује бесповратна средства микро предузећима, малим предузећима, 

предузетницима и задругама за набавку производне опреме/машина са циљем олакшавања финансирања набавке 

производне опреме и јачања њихове конкурентности. Ова помоћ се додељује у висини од 25 одсто нето вредности 

опреме, 70 одсто чине кредити банака или лизинг компанија, а преосталих пет одсто је учешће самог привредног 

субјекта. 
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Уредбом о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2018. години („Службени 

гласник РС”, број 14/18), утврђен је Програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2018. години. За 

реализацију Програма опредељена су бесповратна средства која додељује Министарство привреде у износу 

500.000.000,00 динара. Привредни субјекти који испуњавају услове Програма, могу остварити право на финансијску 

подршку у износу до 20% бесповратних средстава од вредности инвестиционог улагања. Преостали износ вредности 

пројекта финансираће се из кредита Фонда за развој. Програм реализује Министарство привреде у сарадњи са 

Фондом за развој Републике Србије. Јавни позив по овом програму објављен је 26. фебруара 2018. године, тако да се 

први резултати очекују у следећем кварталу. 

 

За реализацију Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању 

у 2018. години  опредељена су финансијска средства у износу од 833.333.333,33 РСД - 250.000.000,00 РСД 

представљају бесповратна средстава која додељује Министарство привреде, док се преосталих 583.333.333,33 РСД 

додељује у форми кредита Фонда за развој Републике Србије. Предметни Програм реализује Министарство привреде 

у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије. Јавни позив по овом програму објављен је 26. фебруара 2018. 

године, тако да се први резултати очекују у следећем кварталу. 

 

Уредбом о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 

2018. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција („Службени гласник РС”, број 

14/18), утврђен је  Програм стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике (ССУ) у 

2018. години. Овај  програм нефинасијске подршке је намењен потенцијалним и постојећим микро, малим и 

средњим предузећима и предузетницима и има за циљ унапређење доступности, обима и квалитета услуга подршке 

за овај сектор. Све услуге потенцијална  и постојећа микро, мала и средња предузећа и предузетници могу да користе 

у 16 акредитованих регионалних развојних агенција у  Србији и све услуге су бесплатне. Програмом су обухваћене 

следеће врсте услуга: 

 

Организација промотивних активности на тему предузетништва: 

 

Пружање информација у вези са: започињањем пословања,националним програмима за подршку малим и средњим 

предузећима и предузетницима, уз помоћ за подношење пријава,доступним извори финансирања (домаћим и 

страним) за МСПП, пословним удруживањем МСПП; иновацијама; стандардима квалитета,правним прописима и 

обавезама, порезима и таксама. 

 

Обуке: Како започети сопствени бизнис – Start-up пакет; Припрема бизнис плана и пословање са банкама; 

Финансијско управљање; Извоз – за оне који први пут извозе; Маркетинг и продаја и друге обуке. 

 

Саветодавне услуге: 

-  Помоћ при изради пословног плана за кредите за почетнике и осталих кредита код Фонда за развоји 

 Гаранцијског фонда Војводине и за субвенције за самозапошљавање код Националне службе за запошљавање, 

-  Помоћ у припреми документације и пријаве за Програме које спроводе Министарство привреде и 

Развојна агенција Србије и помоћ при регистрацији и оснивању МСПП. 

Менторинг  представља заједнички рад ментора и предузећа/предузетника у циљу превазилажења тренутне 

ситуације и налажења најповољнијих решења за будуће пословање 

 

Први резултати по овом Програму очекују се у следећем кварталу. 

 

За реализацију Програма Ученичка компанија Министарство привреде определило је средства у 2018. години у 

износу од 10.000.000,00 РСД.. Програм „Ученичка компанија“ спроводи организација „Достигнућа младих у 

Србији“. У школској 2017/18 години у реализацији овог програма учествује 20 средњих стручних школа и гимназија 

са територије Бољевца, Медвеђе, Прешева, Бојника, Лебана, Владичиног Хана, Врања, Сурдулице, Блаца, Бујановца, 

Књажевца, Кучева, Сврљига и Власотинца.  

 

Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте у циљу реализације  активности 10.2  спроводи следеће 

програме/мере: 

 

Програм за подршку развоја пословне инфраструктуре односно развоја пословних зона 

 

У првом кварталу 2018. године закључен je један нови уговор за пројекат “Изградња саобраћајнице, фекалне и 

атмосферске канализације, водоводне мреже, телекомуникационе мреже и електроенергетске инсталације у 
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индустријској зони Чукарка у Прешеву“ укупне вредности 28.800.801,00 динара, од чега је учешће Министарства 

привреде 14.220.396,00 динара, а остатак представља учешће општине Прешево.  

 

Такође, настављена је реализација пет пројеката и завршена је реализација два пројекта.  У току је спровођење 

поступка јавне набавке за један пројекат.  

 

За реализацију пројеката у извештајном периоду укупно је утрошено 13.470.627,74 динара из средства Министарства 

привреде. До краја марта 2018. године предвиђено је да се утроши још 2.953.823,70 динара. 

 

Програм подстицања регионалног и локалног развоја у 2018. години 

     

У циљу подршке регионалном и локалном развоју у 2018. години донета је Уредба о утврђивању Програма 

подстицања регионалног и локалног развоја у 2018. години („Службени гласник РС” број 14/18).  

 

Министарство привреде реализује наведени Програм кроз: 

1. Меру суфинансирања јединица локалних самоуправа за израду пројектно-техничке документације, за 

коју су обезбеђена средства у износу од 143.000.000,00 динара. За наведену меру објављен је и Јавни позив 

(„Службени гласник РС” број 16/18) који траје од 6. марта до 20. марта 2018. године. 

           2. Меру суфинансирања годишње чланарине јединица локалних самоуправа за рад и пословање акредитованих 

регионалних развојних агенција, за коју су обезбеђена средства у износу од 30.000.000,00 динара. Суфинансирање 

чланарине врши се за јединице локалне самоуправе разврстане у трећу, четврту групу развијености и девастиране у 

складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе 

(„Службени  гласник РС”, број 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 2018. године.  

 

Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа је у буџету за 

2018. годину издвојила средства у износу од 40.000.000,00 динара за субвенције за мала и  средња привредна 

друштва, предузетнике и пољопривредне задруге у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа. Програм за доделу 

субвенција ће бити достављен Влади на усвајање, након чега ће бити расписан конкурс на основу којег ће средства 

бити додељена. 

 
2018/2 

 

За реализацију Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2018. години опредељена су средства 

у укупном износу од 556.322.062,00 РСД. Средства опредељена Програмом намењена су суфинансирању набавке 

нове производне опреме и опреме директно укључене у процес производње. Програм реализује Министарство 

привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и одабраним пословним банкама и лизинг компанијом. У оквиру 

реализације овог Програма, до сада је запримљен 175 захтева за доделу бесповратних средстава, 138 захтева је 

одобрено од којих су 26 уговора закључена са привредним субјектима чије је седиште на територији Јужне и 

Источне Србије - 1 уговор је закључена са привредним субјектима са седиштем у Прешеву, 6 уговора у Нишу, 3 

уговора у Врању, 3 уговора у Пожаревацу, један у Гаџином Хану, девет уговора у Лесковцу, и седам уговора са 

привредним субјектима чије је седиште у Прокупљу, Бору, Књажевцу и Пожаревцу. Укупна вредност додељених 

бесповратних средстава намењених реализацији ових 26 уговора је 59.000.225,21 РСД. 

 

Уредбом о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2018. години („Службени 

гласник РС”, број 14/18), утврђен је Програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2018. 

години. За реализацију Програма опредељена су бесповратна средства која додељује Министарство привреде у 

износу 500.000.000,00 динара. Привредни субјекти који испуњавају услове Програма, могу остварити право на 

финансијску подршку у износу до 20% бесповратних средстава од вредности инвестиционог улагања. Преостали 

износ вредности пројекта финансираће се из кредита Фонда за развој. Програм реализује Министарство привреде у 

сарадњи са Фондом за развој Републике Србије. Јавни позив по овом програму објављен је 26. фебруара 2018. 

године. У току реализације овог програма до сада су одобрена бесповратна средства за 41 привредни субјект у 

укупној вредности од 162.040.048,38 РСД. Остали захтеви су у фази обраде. Међу привредним субјектима којима су 

одобрена бесповратна средства су три привредна субјекта са седиштем на територији Нишавског округа, у вредности 

од 30.737.481,50 динара.  
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За реализацију Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у 

пословању у 2018. години  опредељена су финансијска средства у износу од 833.333.333,33 РСД - 250.000.000,00 

РСД представљају бесповратна средстава која додељује Министарство привреде, док се преосталих 583.333.333,33 

РСД додељује у форми кредита Фонда за развој Републике Србије. Предметни Програм реализује Министарство 

привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије. Јавни позив по овом програму објављен је 26. фебруара 

2018. oд тада је бесповратним средствима подржаних привредних субјеката било: из Алексинца један са 1.274.940,00 

РСД, из Лесковца два са укупно  850.698,00 РСД, из Бујановца један са 392.770,08 РСД, и из Ниша 10 са укупном 

цифром од 3.454.491,86 РСД. Укупан износ утрошених бесповратних средстава је 5.972.899,94 РСД. 

 

За реализацију Програма Министарства привреде – Стандардизовани сет услуга за микро, мала предузећа и 

предузетнике у 2018. години опредељена су средства у износу од 20.000.000,00 РСД. 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.Програм реализује Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом 

Србије, а преко 16 акредитованих регионалних развојних агенција. Програм је почео са реализацијом крајем марта. У 

оквиру реализације Програма, у периоду март-мај 2018. године одржано је 65 обука са 793 полазника, 38 промоција, 

445 сати саветодавних услуга и 1755  пружених информација. 

 

ЕУ Подршка општинском развоју - ЕУ ПРО је програм ЕУ који ће допринети равномернијем социо економском 

развоју, путем јачања конкурентности 99 општина у 2 региона: Шумадија и западна Србија и јужна и источна 

Србија. Укупна вредност програма је 25 милиона евра. Програм спроводи УНОПС. ЕУ ПРО је наставак ранијих 

програма Европски прогрес, ЕУ прогрес.У оквиру Програма спровешће се Јавни позив за набавку опреме и пружање 

услуга предузетницима, микро и малим предузећима. Циљ позива је повећан тржишни потенцијал, допринос ланцу 

вредности и отварање нових радних места у корисничким предузећима. Индикативни укупни износ средстава који је 

доступан у оквиру овог позива је 4,5 милиона евра и очекује се да ће до 150 корисника добити средства. Позив ће се 

спровести у две фазе – кроз припрему пројектних концепта (чији је рок 6. јул 2018.године) и разрађених пројеката за 

пројекте који су позитивно оцењени у првој фази (за шта је очекивани рок 8. септембар 2018. године). У оквиру прве 

компоненте пројекта предвиђена је подршка намењена унапређењу конкурентности новоформираних и постојећих 

предузећа и повећању њихове продуктивности кроз набавку опреме и пружање додатних/пратећих услуга (4,5 

милиона евра). У оквиру ове компоненте, предвиђена је и подршка намењена организацијама које пружају подршку 

привредницима у циљу унапређења њихових капацитета за подршку пословном сектору (600.000 евра). Први 

резултати по овом Програму очекују се у следећем кварталу. 

 

За реализацију Програма Ученичка компанија Министарство привреде определило је средства у 2018. години у 

износу од 10.000.000,00 РСД. Програм „Ученичка компанија“ спроводи организација „Достигнућа младих у Србији“. 

У школској 2018/19 години у реализацији овог програма учествује 20 средњих стручних школа и гимназија са 

територије Бољевца, Медвеђе, Прешева, Бојника, Лебана, Владичиног Хана, Врања, Сурдулице, Блаца, Бујановца, 

Књажевца, Кучева, Сврљига и Власотинца.  

 

Програм за подршку развоја пословне инфраструктуре односно развоја пословних зона 

 

У другом кварталу 2018. године закључен je уговор укупне вредности 37.030.690,00 динара, од чега је учешће 

Министарства привреде 16.148.467,00 динара. 

Такође, настављена је реализација четири пројеката и завршена је реализација два пројекта.  

За реализацију пројеката у извештајном периоду укупно је утрошено 19.085.974,20 динара из средства Министарства 

привреде.   

 

 

Програм подстицања регионалног и локалног развоја у 2018. години 

 

У извештајном периоду након расписаног Јавног позива („Службени гласник РС” број 16/18) за Меру 

суфинансирања јединица локалних самоуправа за израду пројектно-техничке документације пристигло је 113 

пријава за 110 јединица локалне самоуправе.  

 

Са подручја Региона Јужне и Источне Србије поднето је 39 пријава за 40 јединица локалне самоуправе. Након 

еваулације донета је Одлука о распореду и коришћењу средстава за суфинансирање ЈЛС за израду пројектно-

техничке документације у 2018. години („Службени гласник РС”, бр. 31/18). 
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Одлуком су прелиминарно одобрена средства у висини од 143.000.000,00 динара за 57 јединица локалне самоуправе 

за суфинансирање реализације 54 пројеката.  

 

На подручју Региона Јужне и Источне Србије подржано је 17 јединица локалне самоуправе и то: Бојник, Дољевац, 

Житорађа, Смедеревска Паланка, Трговиште, Сокобања, Лесковац, Бабушница, Прешево, Мало Црниће, Алексинац, 

Зајечар, Лебане, Прокупље, Бор, Куршумлија, Петровац на Млави у износу од 46.133.751,00 динара. Након 

спроведеног поступка јавне набавке од стране јединица локалне самоуправе утврдиће се коначан износ средстава. 

 

За Меру суфинансирања годишње чланарине јединица локалних самоуправа разврстаних у трећу и четврту 

групу и девастирана подручја  за рад и пословање акредитованих регионалних развојних агенција подношење 

пријава траје до 1. октобра 2018. године. 

 

Програм мера о распореду и коришћењу средстава за субвенције за мала и  средња привредна друштва, предузетнике 

и пољопривредне задруге у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа у 2018. години је у фази усвајања на седници 

Владе Републике Србије, након чега ће бити расписан конкурс за расподелу средстава.  

 

2018/3 

 

За реализацију Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2018. 

години опредељена су средства у укупном износу од 556.322.062,00 РСД. Средства 

опредељена Програмом намењена су суфинансирању набавке нове производне опреме 

и опреме директно укључене у процес производње. Програм реализује Министарство 

привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и одабраним пословним банкама и 

лизинг компанијом. У оквиру реализације овог Програма, до сада је запримљен 270 

захтева за доделу бесповратних средстава, 226 захтева је одобрено од којих су 46 

уговора закључена са привредним субјектима чије је седиште на територији Јужне и 

Источне Србије - 1 уговор је закључена са привредним субјектима са седиштем у 

Прешеву, 16 уговора у Нишу, 5 уговора у Врању, 3 уговора у Пожаревцу, један у 

Гаџином Хану, 12 уговора у Лесковцу и 8 уговора са привредним субјектима чије је 

седиште у Прокупљу, Бору, Књажевцу и Пожаревцу. Укупна вредност додељених 

бесповратних средстава намењених реализацији ових 46 уговора је 101.423.098,2 РСД. 

 

Уредбом о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 

2018. години („Службени гласник РС”, број 14/18), утврђен је Програм подстицања 

предузетништва кроз развојне пројекте у 2018. години. За реализацију Програма 

опредељена су бесповратна средства која додељује Министарство привреде у износу 

500.000.000,00 динара. Привредни субјекти који испуњавају услове Програма, могу 

остварити право на финансијску подршку у износу до 20% бесповратних средстава од 

вредности инвестиционог улагања. Преостали износ вредности пројекта финансираће 

се из кредита Фонда за развој. Програм реализује Министарство привреде у сарадњи са 

Фондом за развој Републике Србије. Јавни позив по овом програму објављен је 26. 

фебруара 2018. године. У току трећег квартала 2018. године одобрена су бесповратна 

средства за 52 привредна субјекта у укупној вредности од 234.884.796,24 РСД. Остали 

захтеви су у фази обраде. Међу привредним субјектима којима су одобрена 

бесповратна средства су четири са седиштем у Лесковцу, у вредности од 16.712.605,68 

динара, као и један са седиштем у Лебану коме су додељена бесповратна средства у 

вредности од 3.300.000,00 динара. 
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За реализацију Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску 

подршку за почетнике у пословању у 2018. години  опредељена су финансијска 

средства у износу од 833.333.333,33 РСД - 250.000.000,00 РСД представљају 

бесповратна средстава која додељује Министарство привреде, док се преосталих 

583.333.333,33 РСД додељује у форми кредита Фонда за развој Републике Србије. 

Предметни Програм реализује Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој 

Републике Србије. Јавни позив по овом програму објављен је 26. фебруара 2018. 

године. У периоду јул-септембар 2018. године подржано је 30 привредних субјеката и 

то: из Ниша 19 са 11,22 милиона РСД, из Алексинца 1 са 1,27 милиона РСД, из Зубиног 

потока 1 са 880.845,00 РСД, из Варварина 1 са 300.000,00 РСД, из Лесковца 2 са 

850.698,00 РСД, из Бујaновца 1 са 392.770,00 РСД, из Трговишта 1 са 630.000,00 РСД, 

из Рашке 1 са 270.000,00 РСД, из Врања 2 са 1,03 милиона РСД и из Бруса 1 са 

735.450,00 РСД. Укупан износ утрошених бесповратних средстава је око 17,6 милиона  

РСД. 

 

За реализацију Програма Министарства привреде – Стандардизовани сет услуга за 

микро, мала предузећа и предузетнике у 2018. години опредељена су средства у 

износу од 20.000.000,00 РСД. 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. Програм реализује Министарство привреде у сарадњи са Развојном 

агенцијом Србије, а преко 16 акредитованих регионалних развојних агенција. Програм 

је почео са реализацијом крајем марта. У оквиру реализације Програма, у периоду јун-

јул 2018. године одржано је 16 обука са 195 полазника,  промоција 11, 16 сати 

саветодавних услуга и 91  пружена информација.  

 

ЕУ Подршка општинском развоју - ЕУ ПРО је програм ЕУ који ће допринети 

равномернијем социо економском развоју, путем јачања конкурентности 99 општина у 

2 региона: Шумадија и Западна Србија и Јужна и Источна Србија, укључујући и 

општине које су предмет Акционог плана за мањине. 

Укупна вредност програма је 25 милиона евра. Програм спроводи УНОПС. ЕУ ПРО 

је наставак ранијих програма Европски прогрес, ЕУ прогрес. У оквиру Програма 

спровешће се Јавни позив за набавку опреме и пружање услуга предузетницима, 

микро и малим предузећима. Циљ позива је повећан тржишни потенцијал, допринос 

ланцу вредности и отварање нових радних места у корисничким предузећима. 

Индикативни укупни износ средстава који је доступан у оквиру овог позива је 4,5 

милиона евра и очекује се да ће до 150 корисника добити средства. Позив ће се 

спровести у две фазе – кроз припрему пројектних концепта (чији је рок 6.јул 2018.г.) и 

разрађених пројеката за пројекте који су позитивно оцењени у првој фази (за шта је 

очекивани рок 8. септембар 2018. г.). У оквиру прве компоненте пројекта предвиђена је 

подршка намењена унапређењу конкурентности новоформираних и постојећих 

предузећа и повећању њихове продуктивности кроз набавку опреме и пружање 
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додатних/пратећих услуга (4,5 милиона евра). У оквиру ове компоненте, предвиђена је 

и подршка намењена организацијама које пружају подршку привредницима у циљу 

унапређења њихових капацитета за подршку пословном сектору (600.000 евра). Први 

резултати по овом Програму очекују се у следећем кварталу. 

У оквиру програма ЕУ ПРО објављени су позиви за: 

 израду техничке документације за економску инфраструктуру; 

 изградњу економске инфраструктуре; 

 подршку микро и малих предузећа. 

Након извршене евалуације достављених предлога, биће познати резултати позива. 

 

За реализацију Програма Ученичка  компанија Министарство привреде определило 

је средства у 2018. години у износу од 10.000.000,00 РСД. Програм „Ученичка 

компанија“ спроводи организација „Достигнућа младих у Србији“. У школској 2018/19 

години у реализацији овог програма учествује 20 средњих стручних школа и гимназија 

са територије Бољевца, Медвеђе, Прешева, Бојника, Лебана, Владичиног Хана, Врања, 

Сурдулице, Блаца, Бујановца, Књажевца, Кучева, Сврљига и Власотинца.  

 

Програм за подршку развоја пословне инфраструктуре односно развоја пословних 

зона 

 

У трећем кварталу 2018. године настављена је реализација три пројекта и завршена је 

реализација два пројекта.  

За реализацију пројеката у извештајном периоду укупно је утрошено 25.645.111,00 

динара из средства Министарства привреде.   

Такође, напомињемо да је у претходном кварталу извршено плаћање још 800.000,00 

динара, након слања Извештаја.  

 

Програм подстицања регионалног и локалног развоја у 2018. години 

 

У извештајном периоду кроз Меру суфинансирања јединица локалних самоуправа 

за израду пројектно-техничке документације на основу Одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за суфинансирање јединица 

локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације у 2018. години 

(„Службени гласник РС“ број 69/18 од 14. септембра 2018. године), прихваћено је још 5 

пројекта за 5 јединица локалне самоуправе и прелиминарно одобрен износ од 

11.526.600,00 динара, што чини 22 укупно подржане јединице локалне самоуправе за 

21 пројекат са подручја Региона Јужне и Источне Србије. 

Након спроведеног поступка јавне набавке од стране 15 јединица локалних самоуправа 

за 16 пројеката одобрен је коначан износ од 34.086.618,00 динара док је за преосталих 7 

локалних самоуправа спровођење поступка јавне набавке у току.  

За Меру суфинансирања годишње чланарине јединица локалних самоуправа 

разврстаних у трећу и четврту групу и девастирана подручја  за рад и пословање 

акредитованих регионалних развојних агенција подношење пријава траје до 1. 

октобра 2018. године. 
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Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац 

и Медвеђа је припремила Програм мера о распореду и коришћењу средстава за 

субвенције за мала и  средња привредна друштва, предузетнике и пољопривредне 

задруге у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа у 2018. години. Програм je усвојен 

на седници Владе одржаној 22.08.2018. године. Током септембра месеца биће расписан 

конкурс за расподелу средстава. 

 

  

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 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 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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 

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. 



  

687 

 

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. 

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 
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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, 

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)“. 



  

689 

 

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 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 
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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. 

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 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 
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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.  

2017/2 

У Приврeднoj кoмoри Србиje 9. мajа 2017. године је oдржaн сeминaр Рeзултaти и пeрспeктивa сaрaдњe у рeгиoну 

БСEЦ – 25. гoдинa нaкoн oснивaњa. Јaвнoсти и приврeди су прeдстaвљени рeзултaти и пeрспeктивa сaрaдњe сa 

зeмљaмa црнoмoрскoг рeгиoнa, eвидeнтирajу eвeнтуaлни прoблeми и тeшкoћe у пoслoвaњу, нa чиjeм рeшaвaњу би сe 

рaдилo у нaрeднoм пeриoду кaкo би сe пoмoглo приврeдницимa дa лaкшe oбaвљajу свoj пoсao. Такође су 

прeдстaвљeни рeзултaти дoсaдaшњих aктивнoсти у oквиру БСEЦ нa нивoу Србиje, трeнутнe aктивнoсти и oчeкивaњa 

у нaрeднoм пeриoду.  

Нa сeминaр су учествовали прeдстaвници држaвних oргaнa Рeпубликe Србиje (министaрствa спoљних пoслoвa, 

приврeдe, тргoвинe, туризмa и тeлeкoмуникaциja, грaђeвинaрствa, сaoбрaћaja и инфрaструктурe), приврeдници, 

Упрaвa цaринa, приврeднe кoмoрe члaницe Пoслoвнoг сaвeтa Oргaнизaциje зa црнoмoрску eкoнoмску сaрaдњу (БСEЦ 

БЦ), прeдстaвници aмбaсaдa зeмaљa БСEЦ и мeђунaрoдних oргaнизaциja кoje сe бaвe oвoм тeмoм. 

Кaдa je рeч o Србиjи, тржиштa зeмaљa члaницa БСEЦ су вeoмa знaчajнa. Укупнa рoбнa рaзмeнa Србиje сa зeмљaмa 

члaницaмa БСEЦ-a зa 12 мeсeци 2016. изнoсилa je прeкo шeст милиjaрди дoлaрa. Извoз зa 12 мeсeци у oвe зeмљe 

дoстигao je 2,7 милиjaрди дoлaрa и учeствуje у укупнoм извoзу Србиje сa 18,1%. Увoз je врeдан 3,7 милиjaрдe дoлaрa 

и изнoси 19,3% укупнoг увoзa Србиje. БСEЦ имa 12 зeмaљa члaницa: Aлбaниja, Jeрмeниja, Aзeрбejџaн, Бугaрскa, 

Грузиja, Грчкa, Moлдaвиja, Румуниja, Рускa Фeдeрaциja, Рeпубликa Србиja, Рeпубликa Tурскa и Укрajинa. 

Приврeднa кoмoрa Србиje, Нeмaчкo-српскa приврeднa кoмoрa (AХК Србиja), прeдстaвништвa нeмaчкe приврeдe нa 

Зaпaднoм Бaлкaну (AХК) и нeмaчкo Удружeњe зa упрaвљaњe мaтeриjaлимa, увoз и лoгистику (БME e.В), 31. маја 

2017. године у хотелу Crowne Plaza oргaнизовале су jeднoднeвни Б2Б скуп Нeмaчкa инициjaтивa зa прoнaлaжeњe 

дoбaвљaчa у рeгиoну Зaпaднoг Бaлкaнa, у oквиру кojeг су сe 142 кoмпaниje из рeгиoнa сaстале сa 24 нeмaчкe фирмe 

зaинтeрeсoвaнe зa успoстaвљaњe пoслoвних кoнтaкaтa сa прoизвoђaчимa из Србиje и рeгиoнa. 

Зaинтeрeсoвaнe нeмaчкe кoмпaниje прeтeжнo су из oблaсти мeтaлoпрeрaдe, дoбaвљaчкoг сeктoрa зa aутoиндустриjу, 

сeктoрa прeрaдe и прoизвoдњe мaтeриjaлa oд плaстикe, eлeктрoиндустриje. 

Oвoгoдишњa, трeћa Нeмaчкa инициjaтивa зa прoнaлaжeњe дoбaвљaчa у рeгиoну Зaпaднoг Бaлкaнa, први пут сe, 

пoслe Дoртмундa и Mинхeнa, oдржaла, вaн Нeмaчкe – у Србиjи. 

У првом кварталу 2017. године пет од девет закључених Уговора о додели средстава подстицаја биће реализовани у 

јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености сврстане у трећу и четврту групу, укључујући и 

девастирана подручја (Sveti Nikola Doo Sečanj – трећа група, Доо Brasina-Shoes Мали Зворник – четврта група, 

Soylemez Rubber&Plastic Doo Žitorađa – девастирано подручје, Biogen RS doo Medveđa – девастирано подручје и 

Gruner Serbian Doo Vlasotince – четврта група). 
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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. 

У првом кварталу 2017. године, током реализације постојећих уговора, омогућено је запошљавање 235 лица на 

неодређено и 688 лица на одређено време, односно укупно 923 новозапослена лица у јединицама локалне самоуправе 

које су према степену развијености сврстане у трећу и четврту групу, укључујући и девастирана подручја. 

Период за испуњење уговорне обавезе запошљавања одређеног броја лица, која је основ за исплату транши, дужи је 

од посматраног квартала. Наиме, број запослених у посматраном кварталу 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 посматраног квартала када су транше исплаћене. 

Додатно, уговорима се предвиђа запошљавање значајно већег броја лица од оног који је тренутно реализован. 

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 

преузетих обавеза. 

Развојна агенција Србије указује на чињеницу 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. 

Привлачење инвестиција у општини Ириг, која је сврстана у III групу развијености ради побољшања економског 

положаја грађана односи се на све грађане, а подстицаји који се спроводе а који директно доприносе положају 

припадницима мањинских заједница су: 

1. Унапређење привредних грана, технолошког нивоа, приступа новим технологијама промоцији и развоја; 

2. Унапређење заштите животне средине; 

3. Развој привредних друштава и предузетништва и унапређење услова за повећање запослености; 

4. Унапређење и развој људских ресурса; 

5. Унапређење инфраструктуре на локалном нивоу. 

6. Унапређење међуопштинске, међурегионалне, прекограничне и међународне сарадње у питањима од 

заједничког интереса. 

Општина Житиште поседује регистар предвиђених локација за радне и индустријске зоне, поред поменутог поседује 

промотивни материјал са наведеним локацијама за инвестирање мерама подршке на румунском језику. У првој 

половини године општини се обратио заинтересовани потенцијални инвеститор из Румуније, а комуникација са њим 

се обављала на румунском и енглеском језику. 

Град Крушевац има усвојену Стратегију за унапређивање положаја Рома града Крушевца за период 2015-2020. 

године. Представник Регионалне привредне коморе је учествовао у изради Локалног акционог плана за 

запошљавање, током 2015. године. Након тога су именовани тимови за имплементацију у којој није било 

представника Регионалне привредне коморе. Међутим, на састанцима везаним за запошљавање ромске популације 

су укључивани представници Регионалне Привредне коморе, посебно у реализацији пројекта "Оснажити", који се 

бави проблемима сакупљача секундарних сировина. С обзиром да је у току поновно формирање радних група за 

имплементацију Стратегије, а у циљу укључивања и оних институција које су значајне за процес имплементације и 

значајни актери на локалном нивоу по питању запошљавања, Регионална привредна комора ће именовати 

представника који ће се бавити имплементацијом Локалног акционог плана за запошљавања и дати свој допринос у 

ефикасној примени истог. 

У току другог квартала 2017. године настављене су активности везане за увођење дуалног система образовања у 

школе на територији Јужнобачког управног округа. Предат је Предлог плана уписа 2017/2018. годину који је на 

разматрању. 

У складу са тим, за припаднике мађарске националне мањине на територији Новог Сада предложено је 30 места у 

гимназији и 80 места у средњим стручним школама. За припаднике словачке националне мањине на територији 

Новог Сада предвиђено је 30 места у средњим стручним школама. У општини Бечеј, за припаднике мађарске 



  

693 

 

националне мањине, планирано је 30 места у гимназији и 99 места у средњим стручним школама. У Темерину је 

планирано 60 места за упис у средњу стручну школу за припаднике мађарске националне мањине, док је у Бачком 

Петровцу предложено 60 места у гимназији и 30 места у средњим стручним школама за припаднике словачке 

националне мањине. 

Својим учешћем на Сусајму 2017, који је одржан у периоду од 1. до 3. јуна 2017. године, Привредна комора Србије – 

Регионална привредна комора Севернобанатског управног округа (ПКС-РПК СБУО) остварила је бројне контакте са 

излагачима, посетиоцима, као и тренутним и потенцијалним инвеститорима из иностранства, међу којима су и 

инвеститори из Мађарске и Румуније. 

Првог дана одржавања Сусајма 2017, као и на самом отварању сајма, присутни су били представници Мађарско-

српске трговинско-индустријске коморе жупаније Чонград и Сегедин, са којом РПК Севернобанатског управног 

округа остварује већ дугогодишњу сарадњу. У међусобним билатералним разговорима, представљена им је 

могућност инвестирања на територији коју покрива ПКС-РПК Севернобанатског управног округа, бројни уступци и 

погодности за инвеститоре из иностранства, као и подстицаји за запошљавање. Гости Сусајма били су и 

представници Мађарске националне трговинске куће, као и представници општинске управе Мађарске из Сегедина, 

Баје, Ерда и Макоа, којима су такође у међусобним разговорима представљени инвестициони и привредни 

потенцијали општина у надлежности ПКС- РПК Свевернобанатског управног округа. 

Дугог дана одржавања Сусајма 2017, на штандовима општина из Мађарске презентоване су могућности оснивања 

нових предузећа, као и отварања представништава њихових предузећа и компанија на територији коју покрива ПКС 

– РПК СБУО, као и бројне погодности које су понуђене страним инвеститорима. 

Свим потенцијалним страним инвеститорима понуђена је могућност образовања радне снаге по дуалном систему 

образовања, односно учењем кроз рад, која би била стручно оспособљена за рад у конкретном страном предузећу, 

односно компанији, са циљем подстицања и привлачења страних инвестиција из земаља у окружењу. Понуђена је 

чак и могућност образовања посебних одељења ученика, која би била формирана стриктно за потребе конкретног 

инвеститора, који би отворио компанију на нашој територији. 

Представник ПКС - РПК Суботица је члан Савета за запошљавање града Суботице. На састанку савета одржаног 

дана 11. маја 2017. године расправљало се о Јавном позиву послодавцима за доделу субвенција за запошљавање 

незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2017. години и о Јавном 

конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2017. години. Једна 

од основних активности била је укључивање Рома у мере активне политике запошљавања. 

У оквиру 84. Међународног сајма пољопривреде, 18. маја 2017. године у Новом Саду, одржан је Војвођанско-

мађарски пословни форум, на којем је Привредна комора Војводине свечано потписала тројни уговор о сарадњи са 

Мађарско-трговинском и индустријском комором и Мађарско-српским пословним саветом. Представници 

Привредне коморе Србије – Регионалне привредне коморе Севернобачког управног округа присуствовали су овом 

догађају и том приликом ступили су у контакт са многим привредницима са територије обе државе. 

2017/3 

Развојна агенција Србије обавештава да ће убудуће податке о висини утрошених буџетских средстава за исплату 

транши по основу закључених Уговора о додели средстава подстицаја, као и о броју новозапослених лица у истом 

периоду у јединицама локалне самоуправе које су по степену развијености сврстане у трећу и четврту групу, у коју 

спадају и девастирана подручја, за сваки квартал бити у могућности да достави тек по истеку тог квартала, т.ј. у 

наредном извештају. 

 

Имајући у виду све горе наведено, у наставку ће бити приказани подаци који се односе на други квартал 2017. 

године. 

 

Када је реч о постојећим уговорима, у истом периоду, из буџетских средстава, по основу подстицаја, исплаћено је 

35.048.670,91 динара привредном друштву „FALKE SERBIA DOO LESKOVAC“ које послује у јединици локалне 

самоуправе која је према степену развијености сврстана у трећу групу. 

 

У другом кварталу 2017. године, током реализације постојећих уговора, омогућено је запошљавање 332 лица на 
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неодређено и 84 лица на одређено време, односно укупно 416 новозапослених лица 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 посматраног квартала. Наиме, број запослених у посматраном кварталу 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 посматраног квартала када су транше исплаћене. 

 

Додатно, уговорима се предвиђа запошљавање значајно већег броја лица од оног који је тренутно реализован. 

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. 

 

Агенција указује на чињеницу 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. 

 

Приврeднa кoмoрa Србиje je организовала трeћи нaступ прeдстaвникa прeхрaмбeнe и прaтeћих индустриja нa Сajму 

пoљoприврeдних и агроиндустријских прoизвoдa кojи сe oдржaо oд 27. дo 30. сeптeмбрa 2017. гoдинe у Приштини. У 

склoпу aктивнoсти зa jaчaњe кaпaцитeтa пoљoприврeднe и прeхрaмбeнe индустриje ПКС је учествовала у 

oргaнизaциjи нaступa нa oвoм сajму сa циљeм дa сe олакшаjу и пoдстaкну тргoвинa, инвeстициje, oснивaњe 

зajeдничких прeдузeћa, учeствoвaњe у прojeктимa зa jaвнe нaбaвкe, кao и нaступ нa трeћим тржиштимa. 

 

Taкoђe, oд изузeтнoг знaчaja je и пoтeнциjaл oвe грaнe приврeдe зa зajeдничким мeђунaрoдним прojeктимa кojи ћe 

дoпринeти и уклaњaњу тргoвинских бaриjeрa. 

 

Нa штaнду ПКС су учествовале 34 кoмпaниje из сeктoрa пoљoприврeдe и прeхрaмбeнe индустриje, a представиле су 

сe тoкoм три сajaмскa дaнa. Приврeдну делегацију oд близу 100 приврeдникa је прeдвoдио прeдсeдник ПКС Maркo 

Чaдeж.  

 

У току трећег квартала 2017. године, настављене су активности везане за увођење дуалног система образовања у 

школе на територији Јужнобачког управног округа. Усвојен је План уписа за 2017/2018. годину. У складу са тим, за 

припаднике мађарске националне мањине на територији Новог Сада обезбеђено је 18 места у гимназији и 63 места у 

средњим стручним школама. За припаднике словачке националне мањине на територији Новог Сада обезбеђено је 30 

места у средњим стручним школама. У општини Бечеј, за припаднике мађарске националне мањине, обезбеђено је 

25 места у гимназији и 104 места у средњим стручним школама. У Темерину је уписано 24 ученика у средњу стручну 

школу, припадника мађарске националне мањине, док је у Бачком Петровцу уписано 42 ученика у гимназији и 14 

ученика у средњим стручним школама, припадника словачке националне мањине.  

 

За представнике мађарске националне мањине, дана 22.8.2017. године, одржано је предавање на тему важећих 

пореских и царинских прописима у Р. Србији. У заједничкој организацији са Мађарским културним центром 

„Непкер“, ПКС - РПК Суботица узела је активно учешће позивањем својих чланова, те је тако допринела успешној 

реализацији тематике састанка и ширењу информација које су од значаја за рад и пословање привредника у региону. 

 

Дана 15.9.2017. године у Суботици у ПКС - РПК Суботица одржан је први састанак поводом иницијативе за 

организацију конференције Балканске асоцијације хотелијера - БАХА 2018. Кроз сарадњу Привредне коморе 

Жупаније Чонград и Регионалне привредне коморе Севернобачког управног округа, као и града Сегедина и града 

Суботице планира се привлачење инвеститора за улагање у туризам на Палићу. 

 

С обзиром на то да у трећу групу развијености у складу са Законом о регионалном развоју спадају јединице локалне 

самоуправе чији је степен развијености у распону од 60% до 80% републичког просека, из РПК Златиборског 

управног округа у трећој групи развијености су Ивањица, Нова Варош и Прибој као јединице локалне самоуправе 

територијално у овој привредној комори.   

Према усвојеној законској класификацији у четврту групу развијености са Златиборског округа  сврстано је 

Пријепоље као јединица локалне самоуправе чији је степен развијености испод 60% републичког просека, па су у  

регионалној привредној комори и чланице које раде и послују на подручју ове општине. 

 

При томе поред наведеног, у складу са Законом о регионалном развоју Пријепоље је сврстано истовремено и у 
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девастирана подручја. 

 

По питању активности за чију су реализацију у складу са Акционим планом за остваривање права националних 

мањина задужене регионалне привредне коморе у циљу привлачења инвестиција у општинама из Златиборског 

округа које су у складу са Законом о регионалном развоју по развијености сврстане у III и IV групу, и у трећем 

кварталном извештајном периоду спроведене активности треба посматрати кроз потпуно равноправно учешће свих 

чланица коморе. 

 

Међу чланицама регионалне привредне коморе са територија наведених општина има и представника привредних 

субјеката који припадају националним мањинама и ове наше чланице биле су активни учесници у раду коморе као 

представници привредних субјеката чланица са ових територија, с обзиром на то да су позивани и били су укључени 

у свим спроведеним пословима у регионалној комори.  

 

- 19.8.2017. године - одржан је трећи Фестивал воћних ракија – Жестивал у Ужицу. Ова сајамско-привредна 

манифестација са међународним карактером одржана је у сарадњи града Ужица са ПКС- Регионалном привредном 

комором Ужице, Регионалном развојном агенцијом Златибор, Пољопривредно саветодавно стручном службом 

Ужице, Клубом привредника «Западна Србија» и Туристичком организацијом Регија Западна Србија. Циљ фестивала 

био је да афирмише, промовише и унапреди производњу и пласман воћних ракија, као и туристичких и других 

потенцијала читаве регије и да поред произвођача из Србије окупи произвођаче воћних ракија земаља из окружења, 

произвођачe и диструбутерe пољопривредне механизације и опреме за справљање, складиштење и паковање ракија. 

Излагало је укупно 100 излагача, 25 дестилерија и 34 пољопривредна газдинстава. 

 

- 6.9.2017. године - у Регионалној привредној комори Златиборског управног округа у Ужицу организован је 

састанак између чланова делегације Амбасаде Казахстана и представника Златиборског управног округа са 

привредницима овог региона који имају пословну сарадњу са фирмама из Казахстана или желе да успоставе сарадњу 

и тржишну размену на овом тржишту кроз увозно-извозне послове (сарадња Амбасаде Казахстана, Златиборског 

управног округа и ПКСрбије - РПК Ужице са привредницима региона путем потписивања споразума о сарадњи 

између Амбасаде Казахстана и Златиборског управног округа). Делегацији Амбасаде представљене су фирме: 

ИМПОЛ СЕВАЛ а.д. Ужице, Kомпанија АТЛАС д.о.о.Ужице, УНИТРАГ доо Ужице, ЗЛАТИБОРАЦ д.о.о. Ужице, 

ЕС KОМЕРЦ, Пријепоље, Туристичка ораганизација Регије Западне Србије, Полиестер Цеви д.о.о. Прибој, Фасил 

АД Ариље, Фабрика металних производа „БЕ-БЕ“ а.д. Бајина Башта, Златиборски Еко Аграр ДОО Чајетина, Crown 

forest Ивањица, и Kомпанија "Ратко Митровић"доо Пожега.  

 

- 10.9.2017. године - одржан је Караван „Дух младости“ у Ужицу. Манифестацију је организовало Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја, Привредна комора Србије, школе и представници компанија укључених у 

процес имплементације дуалног образовања за потребе нових профила кадрова потребних у дрвној и металској 

индустрији овог региона. Караван је промовисао едукацију о значају дуалног образовања за Србију, као и 

предузетничког образовања у систему високошколских институција у оквиру националног модела студентске праксе 

у оквиру пројекта „Мој град, мој избор, моја каријера“. Циљ ове активности привредне коморе био је да што више 

представника надлежних институција система и привредних друштава буде укључено у дуални модел образовања. 

Уз добру сарадњу са средњим стручним школама ове активности треба да помогну у формирању нових образовних 

профила који су неопходни за потребе привреде у дрвопрерађивачкој грани и металској индустрији. Показало се да 

је овакав вид сарадње у функцији привредног раста и развоја целог региона, па и шире.   

 

Активности обиласка чланица привредне коморе - у редовним активностима на обиласку фирми чланица које се 

обављају од представника стручних служби регионалне коморе по гранама привреде и секторима индустрија, 

пољопривреда и услуге и у трећем кварталном извештајном периоду у континуитету су биле заступљене и чланице 

са територије општина Ивањица, Нова Варош, Прибој и Пријепоље.    

 

На седници Савета за унапређивање положаја Рома града Крушевца за период 2015 - 2020. године, одржаној 

29.6.2017. године донета су Решења о именовању Комисија за имплементацију Стратегије за унапређивање положаја 

Рома града Крушевца за период 2015 - 2020. године. Именоване су укупно 4 Комисије - Комисија за образовање, 

здравство, запошљавање и становање. Представнику ПКС - Регионалне привредне коморе Крушевац, припало је 

задужење у области запошљавања ромске популације на територији града Крушевца. Ово је у складу са циљем II 

Акционог плана који гласи - повећање запошљивости Рома и Ромкиња.  

 

Скупштина општине Алибунар донела је Одлуку о усвајању Локалног акционог плана запошљавања на територији 

општине Алибунар. Локалним акционим планом за запошљавање планиране су и реализоване мере активног 
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запошљавања и припадника националних мањина, пре свега у јавном сектору. У 2016. години мерама 

самозапошљавања и стручном праксом обухваћено је 17 припадника националних мањина.  

 

Општина Ковин конкурисала је за пројекат: „Санација саобраћајница у блоку 116“. Износ тражених средстава је 

25.995.170,30 динара. Реализација пројекта је у току, а средства су одобрена у потпуности на конкурсу који је 

расписала Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине за финансирање и суфинансирање 

пројеката у области локалног и регионалног економског развоја.  

 

Општина Ковин конкурисала је за пројекат: „Изградња кишне канализације у блоку 116 у Ковину“. Износ тражених 

средстава је 27.522.680,40 динара. Реализација пројектата је у току, а средства су одобрена у потпуности на конкурсу 

који је расписала Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине за финансирање и суфинансирање 

пројеката у области комуналне хидротехнике. 

 

На територији општине Мали Иђош функционише индустријски парк „Small Steps“. Индустријски парк ради на 

привлачењу страних инвестиција. 

 

Општина Пландиште наводи: 

1. Пројекат „Паметне урбане услуге путем униформних стандарда квалитета јавне инфраструктуре за већу 

енергетску ефикасност- БАНАТСМАРТ“, ЦБЦ - прекогранична сарадња. Укупна вредност пројекта 

1.631.506,80 евра, учешће ЕУ 1.386.780,77 евра. Активност је у току. 

2. Обнова Дома културе у Милетићеву, преко Управе за капитална улагања. Укупна вредност пројекта око 

10.000.000,00 динара. Активност је у току. 

3. Реконструкција и адаптација свлачионице за фудбалере у Великој Греди, преко Управе за капитална 

улагања. Укупна вредност пројекта око 5.000.000,00 динара. Активност је у току. 

4. Реконструкција комплетне зграде ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Пландишту, преко Канцеларије за управљање 

јавним улагањима Републике Србије. Укупна вредност пројекта 100.000.000,00 динара. Активност је 

реализована.  

 

У општини Сечањ формиране су радне зоне чијом се промоцијом мотивише привлачење инвестиција. 

 

Oпштина Житиште поседује регистар предвиђених локација за радне и индустријске зоне. Поред поменутог, 

поседује промотивни материјал са наведеним локацијама за инвестирање о мерама подршке на румунском језику.  

 
2017/4  

 

Развојна агенција Србије обавештава да није у могућности да у Извештају 2017/4 достави тражене податке из 

четвртог квартала, а како исти није окончан, те да ће убудуће податке о висини утрошених буџетских средстава за 

исплату транши по основу закључених Уговора о додели средстава подстицаја, као и о броју новозапослених лица у 

истом периоду у јединицама локалне самоуправе које су по степену развијености сврстане у трећу и четврту групу, у 

коју спадају и девастирана подручја, за сваки квартал бити у могућности да достави тек по истеку тог квартала, т.ј. у 

наредном извештају. 

 

Сходно томе, у трећем кварталу 2017. године потписан је један уговор („GRAMMER SYSTEM DOO ALEKSINAC“ – 

четврта група развијености јединица локалне самоуправе) који ће се реализовати у јединицама локалне самоуправе 

које су према степену развијености сврстане у трећу и четврту групу, укључујући и девастирана подручја. 

 

Када је реч о постојећим уговорима, у наставку следи кратак преглед инвестиција реализованих у јединицама 

локалне самопураве које су према степену развијености сврстане у трећу и четврту групу, укључујући и девастирана 

подручја, у трећем кварталу  2017. године, као и висина утрошених буџетских средстава:  

 

 

Редни 

број 
Назив инвеститора 

Утрошена буџетска 

средства (у РСД) 

Јединица локалне 

самоуправе и степен 

развијености исте 

1. 
„BizLink Technology SRB друштво са 

ограниченом одговорношћу Прокупље“ 
41.834.816,76 

 

Прокупље 

(III група) 
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2. 

„Привредно друштво за производњу 

котлова и грејних тела ФОС доо 

Сурдулица“ 

88.851.373,00 

 

Сурдулица 

(девастирано подручје) 

3. 

„Пољопривредно-рибарско предузеће 

Свети Никола друштво са ограниченом 

одговорношћу Сечањ“ 

102.156.309,52 

 

 

Сечањ 

(III група) 

4. „МДГ доо Пријепоље “  20.568.826,40 

 

Пријепоље 

(девастирано подручје) 

 

У трећем кварталу 2017. године, током реализације постојећих уговора, омогућено је запошљавање 167 лица на 

неодређено и 271 лице на одређено време, односно укупно 438 новозапослених лица 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 посматраног квартала. Наиме, број запослених у посматраном кварталу 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 посматраног квартала када су транше исплаћене. 

 

Додатно, уговорима се предвиђа запошљавање значајно већег броја лица од оног који је тренутно реализован. 

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 

преузетих обавеза. 

 

Агенција указује на чињеницу 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. 

 

Привредна комора Србије је заједно са Привредном комором Београда, градом Београдом и CEDEF-ом  учествовала 

у организацији инвестиционог форума „Београдски инвестициони дани 2017“, који се одржао 10. новембра 2017. 

године у Сава центру. Циљ овог инвестиционог форума поред представљања инвестиционих пројеката града 

Београда и привлачења потенцијалних инвеститора, је било и представљање инвестиционих пројеката из приватног 

сектора, као и представљање значаја регионалне сарадње између главних градова Западног Балкана. Посебно треба 

да се истакне да је организован велики број Б2Б састанака, а посебно су организовани састанци са компанијама и 

инвеститорима који желе директно да разговарају о могућим облицима сарадње. С обзиром на значај који има ова 

манифестације, у уводном делу су се обратили Ана Брнабић, премијер Републике Србије, Синиша Мали, 

градоначелник  Београда и Марко Чадеж, председник Привредне коморе Србије. Привредна комора Србије је 

прикупила неколико инвестиционих пројеката из приватног сектора и имала модераторе на два панела. Конкретније, 

Ненад Ђурђевић, директор сектора за Економске односе са иностранством, је био модератор Првог Панела – Панел 

градоначелника, Даница Миловановић, директор Центра за регионалну сарадњу и иницијативе, је била модератор 

Трећег Панела – Олакшавање трговине у региону и Мирослав Милетић, саветник председника Привредне коморе 

Србије, је држао презентацију на тему „Међукоморска регионална сарадња“. Око 400 учесника из земље и региона, 

из јавног и приватног сектора, је посетило инвестициони форум „Београдски инвестициони дани 2017“. 

 

Представник ПКС - РПК Суботица је члан Савета за запошљавање града Суботице. На 12. седници Савета за 

запошљавање града Суботице, одржаног дана 17.11.2017. године, говорило се о пристиглим захтевима по Јавном 

позиву додела субвенција послодавцима за отварање нових радних места за октобар месец и давање мишљења за 

потписивање уговора за коришћење средстава. Овај јавни позив се односио на категорије теже запошљивих лица у 

коју категорију спадају поред осталих и Роми као национална мањина. 

 

ПКС - РПК Суботица је била суорганизатор сусрета, који је одржан у периоду од 16. до 18. новембра 2017. године, 

између представника 17 привредних друштава из Бијелог Поља, Берана и Мојковца са представницима привредних 

друштава из Суботице и Мишићева. Циљ сусрета је био успостављање боље привредне сарадње два региона. Сусрет 

је употпуњен и са културно-уметничким програмом. 

  

Промотивна активност под називом “Конференција о запошљавању у прекограничном подручју” која је одржана 

23.10.2017. године, реализована је  у оквиру пројекта Мрежа подршке мобилности радне снаге у прекограничном 



  

698 

 

подручју ( “Labour Mobility Network in the cross-border area” – RORS 5). Током одржавања наведене Конференције, 

ПКС-РПК Севернобанатског управног округа је у сарадњи са Начелником Севернобанатског управног округа, 

градском управом града Кикинде и Националном службом за запошљавање промовисао инвестиционе могућности 

свих Општина које су у надлежности ПКС-РПК Севернобанатског управног округа (Кикинда, Чока, Нови Кнежевац) 

пред 17 румунских послодаваца. 

 

У периоду од 21.9. до 24.9.2017. године, у граду Кикинди, одржана је 32 по реду Манифестација под називом “Дани 

лудаје”, а у оквиру тога 23.9.2017. године и “Мини Сајам предузетника“, који је међународног карактера. “Мини 

Сајма предузетника”, поред бројних домаћих окупио је и велики број гостију и излагача из иностранства. У оквиру 

“Мини Сајма предузетника” представницима привредних друштава и Привредних комора из Хрватске, Босне и 

Херцеговине и Румуније презентоване су инвестиционе могућности града Кикинде, као и општина које су у 

надлежности ПКС-РПК Севернобанатског управног округа (Кикинда, Чока, Нови Кнежевац).  

 

Дана 05.12.2017. године је званично отворена школа енглеског језика у Регионалној привредној комори Расинског 

управног округа. Полазника има 25, група је инклузивног карактера, има и представника националних мањина и 

већинске популације. Доминирају лица са средњом стручном спремом, има и оних са високим школама струковних 

студија, и мањи број факултетски образованих. Оно што је заједничко свима, јесте да су то лица са евиденције 

Националне службе за запошљавање, дакле тренутно незапослена лица. Школа ће оквирно трајати од 6 месеци до 

годину дана, зависно од тога којим темпом полазници буду напредовали. На крају курса, полазници ће добити 

сертификате.  

 

На територији општине Бела Црква функционише индустријски парк „Бела Црква“ и активно се ради на 

инфрастуктурном уређењу (саобраћајна, канализациона и електромрежа) и привлачењу инвестиција. Скупштина 

општине Бела Црква усвојила је, у децембру месецу, буџет за 2018. годину. У буџету је локална самоуправа 

определила одређена средства у складу са Законом о регионалном развоју. Реализован је пројекат прекограничне 

сарадње Србије и Румуније, под називом „Чувари традиције“, а у виду реконструкције и адаптације Дома културе у 

насељеном месту Кусић. Започете су активности на реализацији пројекта реконструкције фасаде ОШ „Жарко 

Зрењанин“ у Белој Цркви. Пројекат је подржао Покрајински скретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине – националне заједнице Нови Сад. Започете су активности на реализацији пројекта 

реконструкције објеката  Предшколске установе „Анђелка Ђурић“ у Белој Цркви. Пројекат је подржао Покрајински 

скретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Нови Сад.   

 

Градска управа Кикинда наводи да је у свом буџету определила одређени износ средстава за 2017. годину, те је у 

току адаптација и санирање 3 ромске куће.   

 

Сваке године општина Ковин унапређује услове пословања у постојећим радним зонама. Поред сопствених 

средстава општина Ковин редовно конкурише за суфинансирање планираних пројеката од Министарстава или 

Секретаријата. 

 

2018/1 

 

Развојна агенција Србије обавештава да није у могућности да у Извештају 2018/1 достави тражене податке из првог 

квартала 2018. године (1. јануар – 31. март 2018. године), а како исти није окончан, те да ће убудуће податке о 

висини утрошених буџетских средстава за исплату транши по основу закључених Уговора о додели средстава 

подстицаја, као и о броју новозапослених лица у истом периоду у јединицама локалне самоуправе које су по степену 

развијености сврстане у трећу и четврту групу, у коју спадају и девастирана подручја, за сваки квартал бити у 

могућности да достави тек по истеку тог квартала, т.ј. у наредном извештају. 

У наставку ће бити приказани подаци који се односе на четврти квартал (1. октобар – 31. децембар) 2017. године. 

 

У четвртом кварталу (1. октобар – 31. децембар) 2017. године потписана су три уговора са Министарством који ће се 

реализовати у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености сврстане у трећу и четврту групу, 

укључујући и девастирана подручја и чиме ће у наредном периоду бити отворено 442 нова радна места. У наставку 

следи преглед потписаних уговора, заједно са планираним бројем новозапослених лица и јединицом локалне 

самоуправе у којој ће се инвестициони пројекат реализовати: 

 

Редни 

број 
Назив инвеститора 

Планирани број 

новозапослених лица 

Јединица локалне 

самоуправе 

1 „Стефано-примо доо Кнић, Љуљаци“  300 Књажевац (IV група) 
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2 
„Друштво за производњу трговину и услуге 

FUSH доо Београд” 
115 

Лесковац/Грделица (III 

група) 

3 
„Привредно друштво за пољопривреду, трговину 

и услуге Ћирић Агро МЂЖ доо Тител” 
27 Тител (III група) 

 

Члан 18. став 1. Уредбе прописује да се додела средстава у складу са поменутом уредбом спроводи путем јавног 

позива за доделу средстава. Јавни позив, у складу са ставом 2. истог члана, објављује Министарство, уз претходну 

сагласност министарства надлежног за послове финансија.  

 

Члан 35. став 3. Уредбе прописује да: „Ради реализације инвестиционих пројеката који се спроводе у складу са овом 

уредбом, а код којих је планирано запошљавање до 100 лица, средства која су опредељена Решењем о употреби 

средстава текуће буџетске резерве 05 Број: 401-12547/2016 од 26. децембра 2016. године у висини 420.000.000,00 

динара, пренеће се Агенцији до 31. децембра 2016. године и реализовати до утрошка средстава.“. Сагласно 

наведеном, Агенција је уговорна страна код уговора о додели средстава подстицаја за инвестиционе пројекте којима 

се обезбеђује запошљавање до 100 лица. 

 

На основу наведеног, дана 17. марта 2017. године Министарство je објавило јавни позив за доделу средстава 

подстицаја за директне инвестиције.  

У складу претходно наведеним, а по основу јавног позива, у четвртом кварталу (1. октобар – 31. децембар) 2017. 

године, Агенција је потписала једанаест уговора који ће се реализовати у јединицама локалне самоуправе које су 

према степену развијености сврстане у трећу и четврту групу, укључујући и девастирана подручја и чиме ће у 

наредном периоду бити отворено 379 нових радних места. У наставку следи преглед потписаних уговора, заједно са 

планираним бројем новозапослених лица и јединицом локалне самоуправе у којој ће се инвестициони пројекат 

реализовати: 

 

Редни 

број 
Назив инвеститора 

Планирани број 

новозапослених лица 

Јединица локалне 

самоуправе 

1 
„Друштво са ограниченом одговорношћу за 

производњу и промет робе Трилорд, Сврљиг“ 
30 

Сврљиг (девастирано 

подручје) 

2 
„Предузеће за производњу промет и услуге С.Ц.С. 

Плус доо Књажевац“ 
35 Књажевац (IV група) 

3 
„Производно-трговинско друштво CROWN FOREST 

доо Прилике“ 
40 Ивањица (III група) 

4 
„Друштво за производњу и трговину на велико и мало 

STIM-IMPORT доо Лозница” 
50 Крупањ (IV група) 

5 

„Привредно друштво за производњу амбалаже од 

пластике МИТИЋ-ПЛАСТ ДОО Лесковац-С. 

Кумарево” 

50 Лесковац (III група) 

6 
„Привредно друштво за производњу, трговину и извоз 

GRIN INTERNATIONAL доо Књажевац“ 
32 Прокупље (III група) 

7 
„Производно-трговинско  предузеће NATURA 

TRADE доо, Лозница“ 
51 Лозница (III група) 

8 
„Друштво за производњу, трговину и увоз-извоз  

SANATEX доо,Сјеница“ 
20 Сјеница (IV група) 

9 
„Друштво за производњу, прераду и промет NELLI 

доо,Лозница“ 
50 Лозница (III група) 

10 
„Друштво за производњу, трговину на велико и мало 

и инжењеринг PLASTCENTAR-18 доо Сврљиг” 
11 

Сврљиг (девастирано 

подручје) 

11 „DOO EMILIO STECHER Пријепоље” 10 

Пријепоље 

(девастирано 

подручје) 

  

Када је реч о постојећим уговорима, за инвестиционе пројекте реализоване у јединицама локалне самопураве које су 

према степену развијености сврстане у трећу и четврту групу, укључујући и девастирана подручја, у четвртом 

кварталу  2017. године није било исплате средстава. 

 

У четвртом кварталу 2017. године, током реализације постојећих уговора, омогућено је запошљавање 441 лица на 

неодређено и 160 лица на одређено време, односно укупно 601 новозапослено лице у јединицама локалне 
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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 посматраног квартала. Наиме, број запослених у посматраном кварталу 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 посматраног квартала када су транше исплаћене. 

 

Додатно, уговорима се предвиђа запошљавање значајно већег броја лица од оног који је тренутно реализован. 

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. 

 

Агенција указује на чињеницу 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. 

 

Привредна комора Србије је заједно са општином Сврљиг организовала скуп „Дани Сврљига у Београду – промоција 

инвестиционих потенцијала“, који се одржао 23.2.2018. године. Циљ манифестације је да се подржи развој малих 

општина на југоистоку Србије. На скуп су били позвани представници  националних мањина које живе у општини 

Сврљиг, a скупу су присуствовали државни секретар Министарства државне управе и локалне самоуправе, државни 

секретар у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, директор Националне службе за запошљавање, 

председник општине Медвеђа, председница општине Сврљиг и привредници и задруге са територије општине 

Сврљиг. На скупу су представљени привредни и туристички потенцијали општине. Око 80 учесника је 

присуствовало скупу.  

  

Представник ПКС - РПК Суботица је члан Савета за запошљавање града Суботице. У првом кварталу одржане су две 

седнице Савета за запошљавање града Суботице, дана 18.01.2018. године  и  01.02.2018. године.  На дневном реду 

седница је било разматрање и усвајање предлога за израду Локалног акционог плана запошљавања за 2018. годину. 

Локалним акционим планом запошљавања за 2018. годину дефинисане су категорије теже запошљивих лица и начин 

њиховог субвенционисања од стране града. У категорију теже запошљивих лица спадају поред осталих и Роми као 

национална мањина. 

 

ПКС - РПК Суботица је била организатор радног састанка на којем је учествовао генерални конзул Црне Горе 

Миодраг Канкараш, а који је одржан 23.02.2018. године. Циљ сусрета је био успостављање боље привредне сарадње 

два региона.  

 

Регионална привредна комора Расинског управног округа је одржала више различитих презентација на тему 

подстицајних средстава и могућности за инвеститоре. Комора континуирано пружа информације и даје подршку 

заинтересованим инвеститорима. Комора је у континуираној сарадњи са локалним самоуправама Расинског округа и 

даје подршку у привлачењу инвеститора. 

 

У току I квартала 2018. године, настављене су активности у вези са дуалним системом образовања у школе на 

територији Јужнобачког управног округа. У фебруару 2018. године одржан је састанак на коме су учествовали 

представници ПКС – РПК Јужнобачког управног округа, а у вези са Планом уписа  у средње школе за 2018/2019. 

годину, тј уписним квотама.  

 

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. 

 

Општина Жабаљ наводи да је према степену развијености уврштена у III  групу у складу са Законом о регионалном 

развоју. Такође, наводи да је: 

 - 25. марта 2018. године у непосредној близини насељеног места Госпођинци  положен камен темељац за 

изградњу фабрике за прераду и конзервисање  краставаца компаније „Mamminger Konserven” из Савезне 

Републике Немачке што  представља огроман значај за развој Општине Жабаљ. Овај изузетно важан 

 пројекат вредности 2,5 милиона евра довешће до запошљавања око три стотине   радника уз значајно 

унапређење и развој сектора услуга у области пољопривредне  делатности.   
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 - Општинско веће је на својој 82.  седници одржаној 19. марта 2018. године  донело Решење о образовању 

Комисије за капиталне инвестиције Општине  Жабаљ са циљем да иста до 10. априла текуће године изврши 

рангирање  капиталних пројеката средње и велике вредности по секторима, а који могу бити  предложени за 

финансирање у поступку припреме и доношења буџета за  буџетску и наредне две фискалне године, 

укључујући и потребна средства до  завршетка капиталног пројекта, односно након три фискалне године. Поменута 

 комисија је именована на мандатни период од две године. 

 

Градска управа Кикинда је у свом буџету определила одређени износ средстава за 2018. годину, те се у истој планира 

адаптација и санирање 10 ромских кућа. Такође, планира се и санација канализационог система у ромском насељу на 

територији града Кикинде. 

 

Општина Ковин завршила је дуготрајан процес формирања нове индустријске зоне у блоку 119 у Ковину. Простор 

блока 119, површине 22 хектара намењен је радној зони за изградњу пословно производних садржаја. Формирано је 

18 парцела, а 2015. године парцеле су инфраструктурно опремљене – урађена је саобраћајна сигнализација, 

атмосферска канализација, водоводна мрежа, канализациона мрежа, телекомуникациона мрежа, електро мрежа, јавно 

осветљење. Недостаје изградња комплетне гасоводне мреже, али су наведене парцеле у непосредној близини ГМРС. 

 

Општина Мерошина наводи учешће на јавном конкурсу за одабир партнерских општина ради суфинансирања и 

учешћа у имплементацији пројекта „Побољшање услова живота Рома и других маргинализованих група, превенција 

ирегуларних миграција и подстицање реинтеграције повратника у Србију“ у 2018. години и сарадњу са Екуменском 

хуманитарном организацијом (ЕХО) из Новог Сада. 

 

Општина Пландиште наводи реализацију пројекта „Програм развоја вртића“, намењен адаптацији и унутрашњем 

уређењу вртића у Јерменовцима, где се програм рада одвија на српском и мађарском језику. Учесници Пројекта су: 

општина Пландиште, Bethlen Gàbor из Мађарске и Национални савет мађарске националне мањине. Предвиђена 

средства су у износу од 2.500.000,00 динара. 

 

2018/2 

 

Према одредби члана 13. став 5. Закона о улагањима: „Уговоре о додели подстицајних средстава обезбеђених из 

буџета Републике Србије са улагачем закључује министарство надлежно за послове привреде уз претходну 

сагласност Владе.“. 

 

Имајући у виду наведену одредбу закона, те да уговоре са инвеститорима закључује Министарство привреде, 

Развојна агенција Србије нема могућност вођења евиденције о утрошеним буџетским средствима за исплату транши 

по основу Уговора о додели средстава подстицаја који су закључени са Министарством, као ни о броју 

новозапослених лица у истом периоду, те се за поменуте податке обраћа Министарству које има могућност да 

тражене податке, који су неопходни за израду Извештаја о спровођењу Акционог плана, достави Агенцији тек по 

окончању сваког квартала када Централни регистар обавезног социјалног осигурања и финансијска служба 

Министарства исте обради и достави. 

 

На основу свега горе наведеног, Агенција овим путем обавештава да није у могућности да у Извештају 2018/2 

достави тражене податке из другог квартала 2018. године (01. април – 30. јун 2018. године), а како исти није окончан, 

те да ће убудуће податке о висини утрошених буџетских средстава за исплату транши по основу закључених 

Уговора о додели средстава подстицаја, као и о броју новозапослених лица у истом периоду у јединицама локалне 

самоуправе које су по степену развијености сврстане у трећу и четврту групу, у коју спадају и девастирана подручја, 

за сваки квартал бити у могућности да достави тек по истеку тог квартала, т.ј. у наредном извештају. 

 

Имајући у виду све горе наведено, у наставку ће бити приказани подаци који се односе на први квартал (01. јануар – 

31. март) 2018. године. 

 

Када је реч о постојећим уговорима, у првом кварталу 2018. године, из буџетских средстава, по основу подстицаја, 

исплаћено је 17.770.905,00 динара привредном друштву „RAPP ZASTAVA WINCHES DOO GRUŽA-KNIĆ“ које 

послује у јединици локалне самоуправе која је према степену развијености сврстана у трећу групу. 

 

У првом кварталу 2018. године, током реализације постојећих уговора, омогућено је запошљавање 354 лица у 

јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености сврстане у трећу и четврту групу, укључујући и 

девастирана подручја. 



  

702 

 

 

Напомињемо да је период за испуњење уговорне обавезе запошљавања одређеног броја лица, која је основ за 

исплату транши, дужи од посматраног квартала. Наиме, број запослених у посматраном кварталу 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 посматраног квартала када су транше исплаћене. 

 

Додатно, уговорима се предвиђа запошљавање значајно већег броја лица од оног који је тренутно реализован. 

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. 

 

Агенција указује на чињеницу 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. 

 

РПК Ужице je ради припреме предлога пројеката за Програм прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина 

2014 - 2020.године организовала информативне радионице 19. и 20.04.2018. године у сарадњи са  Министарством за 

европске интеграције Владе РС и Заједничким  техничким секретаријатом Програма прекограничне сарадње Србије 

у РПК, али закључно са истеком II квартала извештајног периода ове године није било никакве даље реализације 

активности на том плану у овој регионалној привредној комори.  

 

Секција примарне прераде дрвета Удружења за шумарство, прераду дрвета, индустрију намештаја и папира, одржана 

је у РПК Ужице 18.04.2018. године.   

 

Обука о примени Правилника о малим количинама примарних производа које служе за снабдевање потрошача на 

подручју за обављање тих делатности и о одступањима  која се односе на мале субјекте у пословању храном 

животињског порекла, одржана је у РПК Ужице у периоду од 26 - 27.04.2018. године. 

 

У области континуираног усавршавања овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању у РПК 

оджане су две едукације: 02.06.2018. године на тему Преваре у осигурању и 19.05.2018. године на тему Добровољно 

здравствено осигурање – основне карактеристике. Едукација на тему Могућност продаје одабраних врста 

имовинских осигурања биће одржана 23.06.2018. године.  

 

ПКС-Регионална привредна комора Расинског управног Округа континуирано ради на привлачењу страних 

инвестиција, тако што има понуду са атрактивним инвестиционим локацијама, најпре на веб сајту, а потом 

организује и презентације инвестиционих локација у својим просторијама, као и Сајмове, националне и 

међународне, на којима је могуће упознати потенцијалне инвеститоре и охрабрити их да улажу у Расински округ. 

 

Ту су и пројекти у којима наша Комора учествује - тренутно се ради на два пројекта - пројекат на тему „Породично 

предузетништво и идентификација компетенција младих незапослених људи, који припадају угроженим 

категоријама, укључујући наравно и националне мањине, у сарадњи са организацијом Tree House, Крушевац.  

 

Други пројекат јесте пројекат у сарадњи са општином Трстеник „Иновативни генератор запошљавања“ на тему: 

Повећање запошљавања кроз јачање активности младих, раног стицања радног искуства и предузетничке праксе, 

укључујући и националне мањине. 

 

Поред ових континуираних активности, ПКС-РПК Расинског управног Округа, већ пуних шест месеци организује 

бесплатан курс Енглеског језика за националне мањине и већинску популацију, ради се по Кејмбриџ програму, 

основни ниво.  

 

Делегација Господарске коморе Федерације БиХ посетила је ПКС-РПК Суботица са циљем да се сагледају 

могућности за реализацију туристичких пројеката како би се привукли страни гости и упослили туристички и 

пратећи капацитети оба региона. Посебан нагласак се жели ставити на разраду идеја за организацију заједничких 

винских рута и као нова идеја жели се разрадити имплементација пројекта за путеве сира. Изражено је интересовање 

за развој сарадње у оквиру дрвне индустрије за коју постоји добра сировинска база, а модерни прерадни капацитети 

са дизајном светског нивоа су расположиви у привредним друштвима у региону ПКС-РПК Суботица, где су већином 

запослени припадници хрватске националне мањине.    
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Представник ПКС - РПК Суботица је члан Савета за запошљавање Града Суботице. У другом кварталу одржана је 

једна седница Савета за запошљавање Града Суботице. На дневном реду седнице је било разматрање реализације 

Локалног акционог плана запошљавања за 2018. годину. Објављен је оглас за субвенционисање привредних 

друштава, почетника у бизнису и предузетника за запошљавање према условима одређеним Локалним акционим 

планом запошљавања за 2018. годину, где су дефинисане  категорије теже запошљивих лица и начин њиховог 

субвенционисања од стране града. У категорију теже запосљивих лица спадају поред осталих и Роми као национална 

мањина. 

 

Општина Бач улаже у постојећу радну зону, где је тренутно у припреми пројектна документација за јавну расвету у 

истој. Такође, у изради је План детаљне регулације за нову радну зону. Цене закупа парцела у постојећој радној зони 

су веома повољне (100 динара по м2). Општина у буџету за 2018. годину има опредељена средства за адаптацију 

неколико објеката за које постоји стално интересовање потенцијалних инвеститора. 

 

На територији општине Бела Црква функционише индустријски парк „Бела Црква“ и активно се ради на 

инфрастуктурном уређењу (урађена је канализациона мрежа) и привлачењу инвестиција.  

Реализован је пројекат реконструкције фасаде ОШ „Жарко Зрењанин“ у Белој Цркви, средствима која је определио 

Покрајински скретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. 

Реализован је пројекат реконструкције објеката Предшколске установе „Анђелка Ђурић“ у Белој Цркви, средствима 

која је определио Покрајински скретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне 

заједнице. 

Реализован је пројекат „Изградња дечјег игралишта у Градском парку у Белој Цркви“, а који је подржало 

Министартсво државне управе и локалне самоуправе РС. Средства су опредељена на основу награде у такмичењу 

градова и општина у оквиру наградне игре „Узми рачун и победи 2017“. Износ средстава је 3.500.000,00 РСД. 

Започете су активности на реализацији пројекта „Чишћење Градског језера у Белој Цркви“. Пројекат је подржао 

Покрајински скретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад. Вредност пројекта износи 

5.000000,00 РСД. 

 

Општина Босилеград је организовала неколико форума са циљем привлачења домаћих и страних инвеститора. 

Инвеститор из Русије је регистровао фирму у Босилеграду под називом „Агроњива“ и са њим су при крају преговори 

око започињања производње и прераде пољопривредних производа у бившем погону фабрике „Здравље“ из 

Лесковца.  

Имајући у виду да је општина Бујановац сврстана у IV групу по развијености у складу са Законом о регионалном 

развоју, исту судбину деле и Срби и припадници националних мањина који живе у Бујановцу. Друштвено - 

економски положај становника, нарочито у руралним срединама је посебно тежак. Свим активностима тежи се 

побољшању квалитета живота свих становника и интерес је да се привуку разни инвеститори. До сада страни 

инвеститори нису улагали средства  у општину Бујановцу.  

Општина Димитровград је од последње класификације општина и градова по развјености 2014. године сврстана у IV 

категорију – најнеразвијенијих општина. У том смислу предности при привлачењу инвестиција огледају се у нижим 

критеријумима за остваривању права на државне подстицаје инвестицијама кроз Уредбу о условима и начину 

привлачења директних страних инвестиција, некада кроз SIEPA, или кроз програме НСЗ – подстицају за 

запошљавање и самозапошљавање, програме Владе за подстицај јавне инфраструктуре и сл. Међутим, општина 

Димитровград није имала инвестицију у привреди која је помогнута тим средствима, већ има исказане намере мањих 

инвестиција у привреди у новоформираној Радној зони Белеш која је делом финансирана средствима Владе 

Републике Србије. Након реализације тих инвестиција може се рећи да су одређене „greenfield“ иневстиције 

привучене. Досадашње инвестиције у привреди односиле су се на куповину и улагања у постојеће објекте 

некадашњих друштвених предузећа. 

 

Општина Оџаци наводи изградњу инфраструктуре у ромском насељу у Дероњама. Средства за ту намену су 

обезбеђена из пројекта који суфинансира Европска унија, а суфинансирање у висини од 15% локална самоуправа. 

Изграђена је атмосферска канализација, улична расвета 210 метара, асфалтни пут у дужини од 432 метара, водоводна 

мрежа у дужини 515 метара.  

Реализација пројекта „Да сваки Ром има дом“ је суфинансиран од стране Европске уније и општине Оџаци у висини 

од 15%. Изградња 34 стамбених јединица на територији општине Оџаци за потребе расељавања ромског насеља 

Ново Насеље из Богојева. Изградња је у току и до краја септембра биће стечени услови за становање.  
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Имајући у виду да је општина Медвеђа сврстана у IV групу по развијености у складу са Законом о регионалном 

развоју, исту судбину деле и Срби и припадници националних мањина који живе у Медвеђи. Друштвено - економски 

положај становника, нарочито у руралним срединама је посебно тежак. Свим активностима тежи се побољшању 

квалитета живота свих становника и интерес је да се привуку разни инвеститори. 

 

Град Нови Пазар расписао Јавни позив за изградњу 9 кућа за интерно расељена лица ромске националности, као и 

расписивање тендера за изградњу водоводне и канализационе мреже у ромском насељу Блажево.   

 

У Општини Параћин је у току реализација пројекта за који је потписан Меморандум о сарадњи  "Техничка помоћ за 

унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима" који финансира Европска 

унија.  

 

2018/3 

 

Развојна агенција Србије наводи да је од 19. маја 2018. године на снази Уредба о 

условима и начину привлачења директних инвестиција („Сл. гласник РС“, бр. 37/2018) 

(у даљем тексту: Уредба 2). 

 

Уредбом 2 између осталог, ближе су уређени критеријуми, услови и начин привлачења 

директних инвестиција, вођење евиденције о одобреним подстицајима, као и друга 

питања од значаја за привлачење директних инвестиција. 

 

Чланом 9. став 1. тачке 1) – 4) Уредбе 2 дефинисано је за које инвестиционе пројекте се 

могу доделити средства, а који се односе на улагања од посебног значаја, улагања 

којима се реализују инвестициони пројекти код којих се врши запошљавање више од 

100 нових запослених, улагања у сектору пољопривреде и улагања у сектору услуга 

хотелског смештаја и то за: 

 

1) инвестиционе пројекте у производном сектору код којих оправдани трошкови 

улагања у материјална и нематеријална средства износе најмање 500.000 евра и 

којима се обезбеђује запошљавање више од 100 нових запослених на неодређено 

време повезаних са инвестиционим пројектом; 

 

2)  инвестиционе пројекте у сектору услуга међународне трговине код којих 

оправдани трошкови улагања у материјална и нематеријална средства износе 

најмање 150.000 евра и којим се обезбеђује запошљавање више од 100 нових 

запослених на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом;  

 

3) инвестиционе пројекте у сектору пољопривреде код којих оправдани 

трошкови улагања у материјална и нематеријална средства износе најмање 

2.000.000 евра и којима се обезбеђује запошљавање најмање 25 нових 

запослених на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом; 

 

4) инвестиционе пројекте у сектору услуга хотелског смештаја чија је 

минимална вредност 2.000.000 евра и којима се обезбеђује запошљавање 

најмање 70 нових запослених на неодређено време повезаних са инвестиционим 

пројектом. 
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Чланом 10. став 1. тачке 1) – 6) Уредбе 2 дефинисано је за које инвестиционе пројекте 

се могу доделити средства, а код којих се врши запошљавање до 100 нових запослених 

и то за: 

 

1) инвестиционе пројекте у производном сектору код којих оправдани трошкови 

улагања у материјална и нематеријална средства износе најмање 100.000 евра и 

којима се обезбеђује запошљавање најмање 10 нових запослених на неодређено 

време односно отварање најмање 10 нових радних места повезаних са 

инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према 

степену развијености разврстане у девастирана подручја; 

 

2)  инвестиционе пројекте у производном сектору код којих оправдани трошкови 

улагања у материјална и нематеријална средства износе најмање 200.000 евра и 

којима се обезбеђује запошљавање најмање 20 нових запослених на неодређено 

време односно отварање најмање 20 нових радних места повезаних са 

инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према 

степену развијености разврстане у четврту групу;  

 

3) инвестиционе пројекте у производном сектору код којих оправдани трошкови 

улагања у материјална и нематеријална средства износе најмање 300.000 евра и 

којима се обезбеђује запошљавање најмање 30 нових запослених на неодређено 

време односно отварање најмање 30 нових радних места повезаних са 

инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према 

степену развијености разврстане у трећу групу; 

 

4) инвестиционе пројекте у производном сектору код којих оправдани трошкови 

улагања у материјална и нематеријална средства износе најмање 400.000 евра и 

којима се обезбеђује запошљавање најмање 40 нових запослених на неодређено 

време односно отварање најмање 40 нових радних места повезаних са 

инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према 

степену развијености разврстане у другу групу; 

 

5) инвестиционе пројекте у производном сектору код којих оправдани трошкови 

улагања у материјална и нематеријална средства износе најмање 500.000 евра и 

којима се обезбеђује запошљавање најмање 50 нових запослених на неодређено 

време односно отварање најмање 50 нових радних места повезаних са 

инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према 

степену развијености разврстане у прву групу; 

 

6) инвестиционе пројекте у сектору услуга које могу бити предмет међународне 

трговине чија је минимална вредност 150.000 евра и којим се обезбеђује 

запошљавање најмање 15 нових запослених на неодређено време односно 

отварање најмање 15 нових радних места повезаних са инвестиционим 

пројектом. 
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 Врста и висина средстава која се могу доделити прописана су члановима 22-26 

 Уредбе 2. 

 

Члан 27. став 1. тачке 1) – 4) Уредбе 2 дефинише улагање од посебног значаја за 

Републику Србију као: 

 

1) 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, а којим се 

у основна средства корисника средстава улаже најмање пет милиона евра или 

отвара више од 500 нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом 

ако се улагање реализује у јединици локалне самоуправе која се разврстава у 

прву или другу групу према степену развијености, или којим се у основна 

средства корисника улаже више од два милиона евра или се отвара више од 100 

нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом, ако се улагање 

реализује у јединици локалне самоуправе која се разврстава у трећу или 

четврту групу према степену развијености, односно у девастирано подручје; 

 

2) које се реализује на територији једне или више јединица локалне самоуправе и 

подстиче реализацију развојних приоритета једне или више јединица локалне 

самоуправе у функцији повећања њихове конкурентности. Одлуку којом се 

утврђује развојни приоритет јединице локалне самоуправе доноси скупштина 

или веће јединице локалне самоуправе, а ако се улагање реализује на територији 

више јединица локалне самоуправе одлуком коју доносе надлежни органи тих 

јединица локалне самоуправе утврђује се заједнички развојни приоритет уз 

претходно прибављено мишљење Агенције; 

 

3) улагање на основу усвојених билатералних споразума; 

 

4) улагање на основу споразума о прекограничној сарадњи. 

 

Из свега горе наведеног јасно се види да су у Уредби 2, као и у Уредби 1 која јој је 

претходила, критеријуми за инвестирање у трећој и четвртој групи (укључујући и 

девастирана подручја) 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. 

 

Према одредби члана 13. став 5. Закона о улагањима: „Уговоре о додели подстицајних 

средстава обезбеђених из буџета Републике Србије са улагачем закључује 
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министарство надлежно за послове привреде уз претходну сагласност Владе“. 

 

Имајући у виду наведену одредбу закона, те да уговоре са инвеститорима закључује 

Министарство привреде, Развојна агенција Србије нема могућност вођења евиденције о 

утрошеним буџетским средствима за исплату транши по основу Уговора о додели 

средстава подстицаја који су закључени са Министарством, као ни о броју 

новозапослених лица у истом периоду, те се за поменуте податке обраћа Министарству 

које има могућност да тражене податке, који су неопходни за израду Извештаја о 

спровођењу Акционог плана, достави Агенцији тек по окончању сваког квартала када 

Централни регистар обавезног социјалног осигурања и финансијска служба 

Министарства исте обради и достави. 

 

На основу свега горе наведеног, Агенција овим путем обавештава да није у могућности 

да у Извештају 2018/3 достави тражене податке из трећег квартала 2018. године (01. јул 

– 30. септембар 2018. године), а како исти није окончан, те да ће убудуће податке о 

висини утрошених буџетских средстава за исплату транши по основу закључених 

Уговора о додели средстава подстицаја, као и о броју новозапослених лица у истом 

периоду у јединицама локалне самоуправе које су по степену развијености сврстане у 

трећу и четврту групу, у коју спадају и девастирана подручја, за сваки квартал бити у 

могућности да достави тек по истеку тог квартала, т.ј. у наредном извештају. 

 

Имајући у виду све горе наведено, у наставку ће бити приказани подаци који се односе 

на други квартал (01. април – 30. јун) 2018. године. 

 

У другом кварталу (01. април – 30. јун) 2018. године потписана су три уговора 

(„Eurotay društvo sa ograničenom odgovornošću d.o.o. Kraljevo“ – трећа група, „BizLink 

Technology SRB društvo sa ograničenom odgovornošću Prokuplje“ – трећа група и „MDG 

doo Prijepolje“ – девастирано подручје) који ће се реализовати у јединицама локалне 

самоуправе које су према степену развијености сврстане у трећу и четврту групу, 

укључујући и девастирана подручја. 

 

Када је реч о постојећим уговорима, према информацијама добијеним од стране 

Министарства привреде у истом периоду, из буџетских средстава, по основу 

подстицаја, исплаћено је 90.405.481,50 динара привредном друштву „Magna Seating 

d.o.o. Odžaci“ које послује у трећој групи. 

 

У другом кварталу 2018. године, током реализације постојећих уговора, омогућено је 

запошљавање 676 лица 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 посматраног квартала. Наиме, број 

запослених у посматраном кварталу представља само део обавезе запошљавања која је 
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била основ за исплату. То значи да је Корисник средстава одређени број запослених 

морао да запосли и пре посматраног квартала када су транше исплаћене. 

 

Додатно, уговорима се предвиђа запошљавање значајно већег броја лица од оног који је 

тренутно реализован. 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. 

 

Агенција указује на чињеницу 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. 

 

Представник ПКС - РПК Суботица је члан Савета за запошљавање Града Суботице. У 

другом кварталу одржанe су 3 седнице Савета за запошљавање Града Суботице. На 

дневном реду седница је било разматрање извештаја о спровођенју мера АПЗ по 

Споразуму за јавни конкурс за организовање јавних радова на којима се ангажују 

незапослена лица из теже запошљивих категорија.  Локалним акционим планом 

запошљавања за 2018. годину су дефинисане  категорије теже запошљивих лица и 

начин њиховог субвенционисања од стране града. У категорију теже запошљивих лица 

спадају поред осталих и Роми као национална мањина. У посматраном периоду сходно 

објављеним критеријумима запослено је 23 лица код 17 послодаваца. Ангажовањем 

нових запослених у привредним друштвима долази се до ширења пословања и 

стварања могућности за даље инвестиције у интересу побољшања животног стандарда 

у региону.  

 

Учешће у организацији  делегација чланова ПКС- Регионална привредна комора 

Севернобачког управног округа на сајмовима и привредним манифестацијама у земљи 

и иностранству: 

а) Сајам ИНТЕРАГРО у Бијељини , Република Српска,  20 - 22. септембра  уз 

учешће 3 предузећа  са територије РПК Суботица, 

 

б) Учешће у организацији делегације чланова ПКС- Регионална привредна 

комора Севернобачког управног округа на привредној манифестацији ЗрБизНет 

20.09.2018. у Зрењанину на којем учествује већи број чланова Парламента 

привредника ПКС-РПК Суботица и 3 привредна друштва из региона. 

 

Чланови ПКС-РПК Суботица су из вишенационалних средина и присуство 

истих на наведеним манифестацијама пружа могућност представљања 

потенцијала региона и самих предузећа за развој привредне сарадње и отварање 

могућности за привлачење и остварење нових инвестиција у подручју ПКС-РПК 

Суботица, где бенефите могу имати и представници националних мањина који 

су или ће бити запослени у тим предузећима. 
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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 
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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; 

27. ЛАПЗ – Обуке на захтев послодавца - 21 лице. 

Број44 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 

                                                      
44 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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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 

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. 
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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 

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 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:  
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- 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. 

2017/2 

У другом кварталу 2017. године је од укупног броја незапослених, који износи 659.698 лица, 229.774 незапослених 

лица са евиденције Националне службе за запошљавање било обухваћено мерама активне политике запошљавања. У 

овом периоду укупно је 25.303 лица припадника националних мањина било укључено у неку од мера активне 

политике запошљавања (11,01 % од укупног обухвата лица активним мерама).  

Посматрано по мерама активне политике запошљавања, следећи број припадника националних мањина је био 

укључен у: 

 Саветовање за запошљавање (процена запошљивости и израда ИПЗ) - 22.077 лица; 

 Информисање о могућностима за развој каријере - 177 лица; 

 Саветовање о могућностима за развој каријере - 108 лица; 

 Селекцију за послодавце - 129 лица; 

 Селекцију за додатно образовање и обуку - 120 лица; 

 Клуб за тражење посла - 42 лица; 

 Обуку за активно тражење посла - 516 лица; 

 Тренинг самоефикасности - 42 лица; 

 Мотивационо-активационе обуке за лица без квалификација и нискоквалификована лица - 934 лица;  

 Радионицу за превладавање стреса услед губитка посла - 16 лица; 

 Остале обуке и радионице у организацији посредовања -107 лица; 

 Сајмови за запошљавање – 4.184 лица; 

 Обука за предузетништво - 288 лица; 

 Обука за тржиште рада - 1 лице; 

 Обука за тржиште рада ИПА 2012 - 180 лица; 

 Стручна пракса ССС – практична знања и вештине - 33 лица; 

 СПЗ за неквалификована лица – 3 месеца одређено – 1 лице; 

 СПЗ за неквалификована лица – 6 месеци неодређено – 4 лица; 

 Стицање практичних знања за незапослене са најмање средњом школом – 2 лица; 

 Стручна пракса ВШС – 9; 

 Стручна пракса ВСС – 32; 

 Информисање и саветовање за развој предузетништва – 327 лица; 

 Субвенција за самозапошљавање – 45 лица; 

 Субвенција за самозапошљавање – Роми - 21 лице; 

 Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради самозапошљавања – 1 лице; 

 Лицa са инвалидитетом - 1 лице; 

 Субвенција за отварање нових радних места - 178 лица; 

 Субвенција зараде за ОСИ без радног искуства -6 лица; 

 ОСИ – Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним 

радним местима – 2 лица;  
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 ОСИ – Самозапошљавање РОМИ – 1 лице; 

 Обука за тржиште рада ОСИ - 1 лице; 

 Стручна пракса ЛАПЗ ВСС - 3 лица; 

 Стручна пракса ЛАПЗ ВШС - 1 лице; 

 Јавни радови – 474 лица; 

 ОСИ – Јавни радови – 156 лица; 

 ЛАПЗ - Субвенција послодавцима за отварање нових радних места – 3 лица; 

 Приправници ЛАПЗ ВСС – 3 лица; 

 ЛАПЗ – Обуке на захтев послодавца – 22 лица; 

 ЛАПЗ – Јавни радови – 16 лица. 

С обзиром да је Национална служба за запошљавање расписала јавне позиве/конкурсе за реализацију финансијских 

мера 7. фебруара 2017. 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, као и ефекти Јавног конкурса за организовање спровођења 

јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са инвалидитетом у 2017. години – 

Пројекат ИПА 2012, који је расписан 2. јуна 2017. године. 

У складу са Националним акционим планом запошљавања за 2017. годину (Службени гласник РС, број 92/2016)1 

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 субвенција за самозапошљавање). 

У периоду јануар-март 2017. године у мере активне политике запошљавања (и услуге) укључено је 33.704 

незапослених лица, од којих је 1.017 Рома (473 Ромкиње). Незапослена лица пријављена на евиденцији Националне 

службе за запошљавање која су се изјаснила као припадници ромске националне мањине имају статус теже 

запошљивих лица и приоритетно се укључују у програме и мере активне политике запошљавања, уз уважавање 

карактеристика регистроване незапослености Рома и Ромкиња, као и потреба исказаних од стране послодаваца. 

Укљученост Рома и Ромкиња у мере АПЗ у првом кварталу 2017. године  

МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

Роми 

Укупно Жене 

Сајмови запошљавања 318 126 

Клуб за тражење посла 4 2 

Обука за активно тражење посла за квалификована лица 49 21 

Мотивационо-активациона обука за лица без квалификација и нискоквалификована лица 406 213 

Тренинг самоефикасности 14 4 

Радионица за превладавање стреса услед губитка посла 1 0 

Едукативне услуге у Пословном центру 95 38 

Обуке за тржиште рада 3 3 

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих 19 10 

Јавни радови 47 19 
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Обуке за тржиште рада IPA 2012 61 37 

Извор: НСЗ, Извештај о реализацији Споразума о учинку НСЗ за период јануар-март 2017. године45 

Национална служба за запошљавање у Лесковцу у циљу смањења незапослености спроводи низ мера активне 

политике запошљавања за сва лица која се налазе на евиденцији и активно траже посао. На највећи број јавних 

позива и конкурса сва заинтересована лица имају једнака права, а селекција се врши на основу услова и критеријума 

предвиђених јавним позивима и конкурсима. Јавним позивом намењеним послодавцима који запошљавају лица из 

категорије теже запошљивих, припадници ромске националне мањине категорисани су као теже запошљиви, чиме 

им је дат приоритет приликом запошљавања. Такође, редовни јавни позив за самозапошљавање, Роме категорише 

као теже запошљиве, због чега приликом рангирања добијају додатне поене. Јавни позив предвиђа финанасирање 

производње, услуге и заната. Обзиром да се припадници ромске националне мањине баве претежно трговином, 

расписује се посебан јавни позив за Роме, којим је предвиђен финанасирање трговине. 

У периоду од 1. јанура 2017. године до 1. јуна 2017. године није забележено ангажавање лица, припадника других 

националних мањине, осим Рома, који су били ангажавани по следећим програмима: 

- Функционално образовање одраслих – 58 лица 

- Јавни радови – 2 лица 

- Обука ,, Пут до успешног предузетништва“ – 8 лица 

- Програм самозапошљавања – програм одобрен за 6 лица, склопљених уговора 5. 

Буџетом Општине Житиште за 2017. предвиђено је 20.000.000,00 динара за мере активне политике запошљавања, у 

које ће приоритет искључиво имати теже запошљиве категорије незапослених. Тренутно су актуелни конкурси 

Стручна пракса 2017. и Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из 

категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2017. години, које Локални савет за запошљавање 

реализује у сарадњи са Националном службом за запошљавање. Средства опредељена за ова два јавна позива су 

7.000.000,00 (3.850.000,00 буџет ЛС, 3.150.000,00 буџет Републике Србије). Такође, у току је реализација спровођења 

јавних радова на територији Оштине Житиште, за које је опредељено 12.500.000,00 из буџета општине. У јавним 

радовима су ангажовани и припадници националних мањина - четири припадника мађарске националне мањине, два 

припадника ромске националне мањине и један припадник румунске националне мањине. 

По завршеном јавном позиву за стручну праксу обрађени подаци о ангажованим лицима садржаће и информацију о 

заступљености националних мањина. 

 
2017/3  

 

У трећем кварталу 2017. године од укупног броја незапослених који износи 628.866 лица, 179.973 незапослених лица 

са евиденције Националне службе за запошљавање било је обухваћено мерама активне политике запошљавања. У 

овом периоду укупно је 18.945 лица припадника националних мањина било укључено у неку од мера активне 

политике запошљавања (10,53 % од укупног обухвата лица активним мерама).  

 

Посматрано по мерама активне политике запошљавања, следећи број припадника националних мањина је био 

укључен у: 

 

 Саветовање за запошљавање (Процена запошљивости и израда ИПЗ) – 17.953 лица; 

 Информисање о могућностима за развој каријере - 56 лица; 

 Саветовање о могућностима за развој каријере - 60 лица; 

 Селекцију за послодавце - 71 лица; 

 Селекцију за додатно образовање и обуку - 2 лица; 

 Клуб за тражење посла - 31 лица; 

 Обуку за активно тражење посла - 275 лица; 

 Тренинг самоефикасности - 29 лица; 

                                                      
45

 Подаци о укључености незапослених лица у програме и мере активне политике запошљавања чији су 

јавни позиви завршени, биће садржани у Извештају о реализацији Споразума о учинку НСЗ за II квартал 

2017. године 
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 Мотивационо - активациону обуку за лица без квалификација и нискоквалификована лица - 487 лица;  

 Радионицу за превладавање стреса услед губитка посла - 14 лица; 

 Остале обуке и радионице у организацији посредовања - 35 лица; 

 Сајмове за запошљавање – 190 лица; 

 Обука на захтев послодавца – 3 

 Обука за тржиште рада ИПА 2012 - 31 лице; 

 Стручна пракса ВСС – 3; 

 Стручна пракса ВШС – 2; 

 Стручна пракса ССС – 7; 

 СПЗ за неквалификована лица – 6 месеци неодређено време – 1 лице; 

 Стицање практичних знања за незапослене са најмање средњом школом – 3 лица 

 Информисање и саветовање за развој предузетништва – 134 лица; 

 Обука за предузетништво - 16 лица; 

 Субвенција за самозапошљавање – 15 лица; 

 Субвенција за самозапошљавање – Роми - 15 лице; 

 Субвенција за отварање нових радних места - 37 лица; 

 Лицa са инвалидитетом - 1 лице  

 Јавни радови – 6 лица; 

 Јавни радови ИПА 2012 – 140 лица; 

 ОСИ – Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним 

радним местима – 2 лица;  

 ЛАПЗ – Субвенција за самозапошљавање - 31 

 ЛАПЗ - Субвенција послодавцима за отварање нових радних места – 58 лица; 

 Стручна пракса ЛАПЗ ВСС - 4 лица; 

 Стручна пракса ЛАПЗ ВШС - 2 лица; 

 Стручна пракса ЛАПЗ ССС - 5 лица; 

 ЛАПЗ – Обуке на захтев послодавца – 9 лица; 

 ЛАПЗ – Јавни радови – 341 лица. 

 

На евиденцији Националне службе за запошљавање (стање на дан 30.6.2017. године) евидентирано је 26.706 

незапослених лица - Рома, што је за 464 лица мање, односно 1,7% него у претходном месецу, а у односу на јун 2016. 

године за 1.275 лица више, односно 5,0%.  

 

Учешће незапослених лица - Рома по регионима је следеће: 

 Шумадије и Западне Србије 14,7%, 

 Јужне и Источне Србије 43,9%, 

 Косово и Метохија 6,1 %, 

 Београдски регион 7,5%, 

 Војводина 27,8%. 

 

Од укупно 26.706 незапослених Рома, 12.507 или 46,8 % су жене. 

 

Карактеристике регистроване незапослености Рома/Ромкиња 

Незапослена лица - Роми Учешће 

Жене 46,8% 

Млади до 30 година 31,8% 

Старији од 50 година 18,7% 

Лица без квалификација/нискоквалификовани     (I и II степен стручне спреме) 89,5% 

Лица са средњом стручном спремом (III – V степен) 10,0% 

Лица са вишим и високим образовањем (VI – VIII степен) 0,5% 

Дугорочно незапослени 66,8% 

  Извор: НСЗ  

 

Партиципација незапослених Рома и Ромкиња у мерама активне политике запошљавања у првих шест месеци 2017. 

године 

 

Незапослени Роми, као једна од категорија теже запошљивих лица имају приоритет приликом укључивања у мере 

активне политике запошљавања које реализује НСЗ, а у складу са годишњим НАПЗ. 
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МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

Укупан број лица 

укључених у мере Роми 

Укупно Жене 

Сајмови запошљавања 43.139 990 400 

Клуб за тражење посла 2.174 15 9 

Обука за активно тражење посла за квалификована лица 13.957 130 54 

Мотивационо-активациона обука за лица без квалификација и 

нискоквалификована лица 
7.548 

854 429 

Тренинг самоефикасности 1.657 24 6 

Радионица за превладавање стреса услед                   губитка посла 607 1 0 

Едукативне услуге у Пословном центру 10.533 154 56 

Стручна пракса 2.717 1 0 

Стицање практичних знања за вишкове запослених и дугорочно 

незапослена лица 
178 

1 1 

Стицање практичних знања за                неквалификована лица 94 4 2 

Обуке за тржиште рада 74 3 3 

Обуке на захтев послодавца 185 0 0 

Субвенција за запошљавање незапослених                  лица из 

категорије теже запошљивих 

 

1.919 

 

127 

 

71 

Јавни радови 4.751 429 152 

Субвенција за самозапошљавање 2.228 79 30 

Субвенција за ОСИ без радног искуства 197 4 1 

Прилагођавање радног места 3 0 0 

Радна асистенција 5 0 0 

УКУПАН БРОЈ ЛИЦА 91.966 2.816 1.214 

      

Обуке за тржиште рада IPA 2012*** 3.648 122 71 

 
   

УКУПАН БРОЈ ЛИЦА*** 95.614 2.938 1.285 

  

Током првих шест месеци 2017. године, у мере активне политике запошљавања укључено је 2.938 Рома. Такође је 

187 Рома прошло кроз процес селекције, 69 Рома је саветовано и 65 Рома информисано о могућностима за развој 

каријере, док је информативно саветодавним услугама у пословном центру обухваћено 192 припадника ромске 

националности.  

 

Напомиње се да је обухват незапослених лица мерама активне политике запошљавања условљен карактеристикама 

незапосленог лица, заинтересованошћу за укључивање у конкретну меру, као и заинтересованошћу послодаваца 

(нпр. обука за познатог послодавца, субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих, 

јавни радови и сл.).  

 

Национални савет хрватске националне мањине истиче да није упознат са мерама које се предузимају у циљу 

запошљавања припадника хрватске националне мањине. Законска решења којима се забрањује запошљавање у 

јавном сектору додатно отежавају већ тешку економску ситуацију припадника хрватске националне мањине. Ово је 

посебно осетљиво, јер велики број младих стручњака из мањинских заједница, не може добити адекватно запослење.   

 

Скупштина општине Бачка Паланка је на својој 16. седници одржаној дана 3.8.2017. године донела Одлуку о 

усвајању Локалног акционог плана за Роме у општини Бачка Паланка за период од 2016-2020. године („Службени 

лист Општине Бачка Паланка“, бр. 25/2017), у коме је једна од приоритетних области и запошљавање ромске 

популације кроз стварање услова за смањење незапослености и спровођење обука и тренинга у циљу њиховог 

укључивања у процес активног тражења посла.   
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Општина Ковин сваке године доноси Локални акциони план запошљавања за чију реализацију се буџетом општине 

обезбеде финансијска средства. Поред сопствених средстава, сваке године се конкурише код Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања за суфинансирање ЛАП-а. Општина Ковин има и координатора за Роме, 

као и усвојен Локални акциони план за Роме и буџетом обезбеђена средства за његову реализацију. Поред тога, 

Група за ЛЕР сваке године конкурише за додатна средства код Покрајинског секретаријата за привреду, 

запошљавање и равноправност полова.  

 

Национална служба за запошљавање на територији општине Кула је у току 2017. године организовала Јавни позив 

незапосленима ромске националности за доделу субвенција за самозапошљавање у 2017. години, као и обуке по 

ИПА пројекту (ЕУ помоћ теже запошљивих група). Обуке су организоване за потребе тржишта рада за стицање 

знања и вештина обуке кандидата.  

 

Према подацима Националне службе за запошљавање испостава Мали Иђош, мерама активне политике 

запошљавања, следећи број припадника националних мањина је био укључен у: 

 - Самозапошљавање, конкурс НСЗ – 10 лица; 

 - Запошљавање теже запошљивих лица – 10 лица; 

 - Стручне праксе – 3 лица; 

 - Јавни радови – 16 лица; 

 - Сајам запошљавања – 45 лица. 

 

Редовно се одржавају обуке од стране НСЗ на мађарском језику (обука за активно тражење посла, обука за 

превазилажење стреса, мотивациона обука).  

 

Oпштинa Мерошина у погледу унапређења запошљивости и подстицања запошљавања незапослених припадника 

националних мањина може поменути јавне радове као једну од мера активне политике запошљавања.  

 

Општина Пландиште наводи да је на јавним радовима које је спроводила Национална служба за запошљавање, на 

територији општине запослено 15 лица са основном школом из категорије теже запошљивих, којом су обухваћени и 

припадници националних мањина. Конкурс је обухватио период април-август. На јавним радовима у периоду 

септембар - јануар, Национална служба за запошљавање са општинском управом запослиће 22 лица, из категорије 

теже запошљивих лица, којом су обухваћени и припадници националних мањина. Учешће општине су средства у 

износу од 1.960.000,00 динара.  

 

Град Пожаревац наводи да је, према информацијама од стране Националне службе за запошљавање филијале 

Пожаревац, укључивање лица ромске припадности у јавне радове било у већем броју, посебно у претходним 

годинама. Јавним радовима спроведеним у периоду мај – август 2017. године, у граду Пожаревцу и градској 

општини Костолац обухваћено је 16 лица ромске припадности. Тренутно су актуелни јавни радови који се 

суфинансирају, односно спроводе се заједничким средствима локалне самоуправе и РС – такозвани Јавни радови 

ЛАПЗ (по локалном акционом плану за запошљавање). У граду Пожаревцу и градској општини Костолац, по јавним 

радовима ЛАПЗ ангажовано је укупно 33 лица ромске припадности. 

 

Општина Сечањ наводи да се овакве активности спроводе у оквиру јавних радова.  

 

Општина Србобран је дана 28.9.2017. године расписала Јавни конкурс за доделу средстава почетницима у пословању 

и микро, малим, средњим привредним друштвима и предузетницима. Износ који се додељује по овом конкурсу, у 

складу са опредељеним средствима у буџету општине за 2017. годину, износи 3.500.000,00 динара. Конкурс је 

намењен свим лицима са територије општине Србобран, односно нису предвиђени приоритети приликом доделе 

средстава који би се тицали националне припадности. 

 

Општина Стара Пазова наводи да је кординатор за ромска питања у оквиру Канцеларије за инклузију Рома спровео 

обуке за писање цв-а, мотивационог писма, бизнис плана. Пружена је помоћ и подршка за аплицирање за субвенције. 

Једна субвенција је одобрена код НСЗ за отварање фризерске радње, друга субвенција је одобрена код Регионалне 

развојне агенције.  

 

Акционим планом за запошљавање општине Тител за 2017. годину, као једна од мера запошљавања предвиђени су 

јавни радови за 15 лица у износу од 1.966.440,00 динара. Јавни радови су предвиђени за теже запошљиве категорије, 

у које спадају и припадници ромске националне мањине. 
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Општина Владичин Хан наводи да су припадници ромске националне мањине укључени у програм Јавни радови и 

ангажовани су неколико месеци преко Националне службе за запошљавање. Учесник у финансирању јавних радова 

је јединица локалне самоуправе и Министарство за рад, запошљавање и борачка и социјална питања. 

 

Национална служба у сарадњи са градском управом Вршац, на годишњем нивоу расписује конкурсе у циљу 

запошљавања – Јавни радови, Стручна пракса и самозапошљавање.  

 

Општина Жабаљ наводи да Канцеларија за инклузију Рома прати конкурсе за заснивање радног односа.  

 

Буџетом Општине Житиште за 2017. годину, предвиђено је 20.000.000,00 динара за мере активне политике 

запошљавања, у којима ће приоритет искључиво имати теже запошљиве категорије незапослених лица. Актуелни 

конкурси су: „Стручна пракса 2017.“ и „Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање 

незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2017. години“, које Локални 

савет за запошљавање реализује у сарадњи са Националном службом за запошљавање. Средства опредељена за 

наведена два јавна позива су 7.000.000,00 динара (3.850.000,00 је из буџета ЛС, док је 3.150.000,00 динара из буџета 

Републике Србије). Такође, у току је реализација спровођења јавних радова на територији Општине Житиште, за које 

је опредељено 12.500.000,00 динара из буџета ЈЛС. У јавним радовима су ангажовани и припадници националних 

мањина – 4 припадника мађарске националне мањине, 2 припадника ромске националне мањине и један припадник 

румунске националне мањине. По завршеном јавном позиву за стручну праксу, обрађени подаци о ангажованим 

лицима ће у себи садржати и информацију о заступљености националних мањина.  

 
2017/4  

 

У четвртом кварталу 2017. године од укупног броја незапослених који износи 617.376 лица, 193.295 незапослених 

лица са евиденције Националне службе за запошљавање  било је  обухваћено мерама активне политике  

запошљавања.  У овом периоду  укупно је 19.659 лица припадника националних  мањина било укључено у неку од 

мера активне  политике запошљавања  (10,17 % од укупног обухвата лица активним мерама).  

 

Посматрано по мерама активне политике запошљавања, следећи број припадника националних мањина је био 

укључен у: 

 

 Саветовање за запошљавање (Процена запошљивости и израда ИПЗ) – 18.186 лица; 

 Информисање о могућностима за развој каријере - 82 лица; 

 Саветовање о могућностима за развој каријере - 92 лица; 

 Селекцију за послодавце - 81 лице; 

 Селекцију за додатно образовање и обуку - 15 лица; 

 Клуб за тражење посла - 38 лица; 

 Обуку за активно тражење посла - 283 лица; 

 Тренинг самоефикасности - 59 лица; 

 Мотивационо - активациону обуку за лица без квалификација и нискоквалификована лица - 468 лица;  

 Радионицу за превладавање стреса услед губитка посла - 4 лица; 

 Остале обуке и радионице у организацији посредовања - 67 лица; 

 Сајмове за запошљавање – 808 лица; 

 Први циклус „Друга шанса“ ФООО – 146 лица; 

 Други циклус „Друга шанса“ ФООО – 249 лица; 

 Трећи циклус „Друга шанса“ ФООО – 225 лица; 

 Обука на захтев послодавца – 8 лица; 

 Обука за тржиште рада ИПА 2012 - 14 лица; 

 Стручна пракса ВШС – 1 лице; 

 Стручна пракса ССС – 3 лица; 

 СПЗ за неквалификована лица – 6 месеци неодређено време – 1 лице; 

 Стицање практичних знања за незапослене са најмање средњом школом – 3 лица; 

 Информисање и саветовање за развој предузетништва – 181 лице; 

 Обука за предузетништво - 72 лица; 

 Субвенција за самозапошљавање – 6 лица; 

 Субвенција за самозапошљавање –  Роми - 2 лица; 

 Субвенција за отварање нових радних места - 36 лица; 

 Лицa са инвалидитетом  - 2 лица;  

 Јавни радови ИПА 2012 – 1 лице; 

 Обука за тржиште рада ОСИ – 9 лица; 
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 ЛАПЗ – Субвенција за самозапошљавање – 23 лица; 

 ЛАПЗ - Субвенција послодавцима за отварање нових радних места – 47 лица; 

 Стручна пракса ЛАПЗ ВСС - 2 лица; 

 Стручна пракса ЛАПЗ ССС - 4 лица; 

 ЛАПЗ – Обуке на захтев послодавца – 2 лица; 

 ЛАПЗ – Јавни радови – 25 лица. 

 

Унапређење положаја Рома на тржишту рада посебно је препознато у стратешким документима Републике Србије – 

Националној стратегији  запошљавања за период 2011-2020. године, Програму реформи политике запошљаавња и 

социјалне политике (ЕСРП), као и годишњим националним акционим плановима запошљавања. Област запошљавања 

Рома посебно је обрађена и у оквиру Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у РС за период од 

2016. до 2025. године и мере предивђене овим документом имају за циљ подстицање укључивања радно способних 

Рома на формално тржиште рада, подизање запошљивости, запошљавања и економско оснаживање, посебно Рома и 

Ромкиња који припадају категоријама вишеструко теже запошљивих незапослених лица.  

У складу са Националним акционим планом запошљавања за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 

92/2016)46, 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. годину 

(укључујући и посебан јавни позив незапосленима ромске националности за доделу субвенције за 

самозапошљавање).  

 

Стање на тржишту рада - регистрована незапосленост Рома/Ромкиња 

 

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 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 запошљавања47. 

 

Према подацима Националне службе за запошљавање, на дан 31. октобар 2017. године, на евиденцији незапослених 

лица налазило се 26.093 припадника ромске националне мањине, од којих је 12.273 жена. 

 

Посматрано према образовној структури, најзаступљенија су лица без квалификација/ са ниским нивоом 

квалификација (I и II ССС) - 23.323 лица, односно 89,38% укупног броја. 

 

Посматрано према старосној структури, учешће Рома/Ромкиња до 30 година је 31,2%, док је учешће лица преко 50 

година 19,2%. 

 

Од укупног броја евидентираних незапослених лица, категорији дугорочно незапослених припада 69,7% 

Рома/Ромкиња. 

 

Партиципација припадника ромске националне мањине у мерама активне политике запошљавања 

 

Према подацима Националне службе за запошљавање, закључно са 30. новембром 2017. године у мере активне 

политике запошљавања укључено је укупно 4.51348 незапослених припадника ромске националне мањине, од којих 

је 1.901 Ромкиња: 

                                                      
46 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. 
47

 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, при чему се приоритет или ексклузивитет приликом укључивања у 

поједине програме и мере активне политике запошљавања даје појединим категоријама теже запошљивих лица (међу 

којима су и припадници ромске националне мањине). 
48 Наведени број садржи и 228 незапослених Рома/Ромкиња чије је укључивање у мере активне политике 

запошљавања подржано средствима из ИПА 2012 програмског циклуса (обука за тржиште рада и програм јавних 

радова). 
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МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
Роми 

Укупно Жене 

Сајмови запошљавања 1.412 588 

Клуб за тражење посла 27 14 

Обука за активно тражење посла за квалификована лица 239 94 

Мотивационо-активациона обука за лица без квалификација и 

нискоквалификована лица 
1.342 620 

Тренинг самоефикасности 29 7 

Радионица за превладавање стреса услед губитка посла 1 0 

Едукативне услуге у Пословном центру 186 72 

Стручна пракса 5 4 

Стицање практичних знања за вишкове запослених и дугорочно 

незапослена лица 
4 2 

Стицање практичних знања за неквалификована лица 4 2 

Обуке за тржиште рада 7 4 

Обуке на захтев послодавца 1 0 

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже 

запошљивих 
218 117 

Јавни радови 666 219 

Субвенција за самозапошљавање 140 47 

Субвенција за ОСИ без радног искуства 4 1 

УКУПАН БРОЈ ЛИЦА која су учествовалa у мерама АПЗ 4.285 1.791 

   
Обуке за тржиште рада IPA 2012 151 88 

Јавни радови ИПА 2012 77 22 

 

У периоду 1. јануар - 31. октобар 2017. године, регистрована су 3.644 случаја запошљавања лица ромске 

националности са евиденције Националне службе за запошљавање (од којих 37,4% чине жене).  

Неповољна образовна структура незапослених Рома/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. 

Активности које ће се реализовати из система политике запошљавања у наредном периоду, биће условљене, на 

стратешком нивоу,  процесом приступања Европској унији (усаглашавање са општим европским оквиром политике 

запошљавања, али и елементима утврђеним у националном Акционом плану за Поглавље 19) и националним 

реформским процесима и документима од значаја и утицаја на област политике запошљавања, односно на 

оперативном нивоу, стањем и кретањима на тржишту рада и положајем појединих категорија незапослених лица. У 

том смислу, наставиће са спровођењем политике једнаких могућности за све на тржишту рада односно, када су у 

питању незапослени Роми/Ромкиње, реализоваће се активности из система активне политике запошљавања које су у 

функцији унапређења запошљивости (стицање основне функционалне писмености, знања, вештина и компетенција 

за којима постоји потражња на тржишту рада), подршке развоју предузетништва (кроз објављивање посебног јавног 

позива за доделу субвенције за самозапошљавање незапослених припадника ромске националне мањине) и 

подстицања запошљавања и радног ангажовања. 

 

Национални савет македонске националне мањине наводи да је у овом кварталу Министар за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић и Амбасадорка Р.Македоније у Р.Србији Вера Јовановска Типко заједно 

са председником националног савета македонске националне мањине Борчетом Величковским, посетили припаднике 

македонске националне заједнице у Јабуци и Пландишту, где је разговарано на јавним трибинама са мештанима на 

унапређењу решавања питања из ове области. 
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Скупштина општине Бела Црква усвојила је, у децембру месецу, буџет за 2018. годину. У буџету је локална 

самоуправа определила одређена средства за спровођење мера активне политике запошљавања, а у складу са 

Локалним акционим планом запошљавања. 

 

Општина Беочин наводи континуирано унапређење запошљивости и подстицање запошљавања незапослених 

припадника националних мањина у јавном комуналном предузећу због постојања сталне потребе. 

 

Општини Кула наводи да је у протекла три месеца у Кули, Апатину, Сурдулици и Владичином Хану спроведена 

обука у склопу SEED-пројекта који финансира Аустријска амбасада и која се бави могућностима запошљавања теже 

запосливих категорија. На обуци су били и полазници националних мањина који су се обучавали у отпочињању 

сопственог бизниса. У оквиру пројекта одржане су три врсте обука и 60 полазника је прошло ову обуку. Такође по 

завршеној обуци уз осмишљен бизнис план моћи ће да конкуришу за бесповратна средства за започињање 

сопственог бизниса. Вредност овог пројекта је 350.000,00 евра.  

 

Националана служба за запошљавање града Лесковца наводи да у периоду од  1. јанура 2017. године до 30. новембра 

2017. године није забележено ангажавање лица, припадника других националних мањина, осим Рома, који су били 

ангажавани по следећим програмима: 

- Функционално образовање одраслих – 74 лица 

- Јавни радови – 6 лица 

- Обука ,, Пут до успешног предузетништва“ – 8 лица 

- Програм самозапошљавања – програм одобрен за 8 лица, склопљених уговора 6.  

 

Oпштинa Мерошина у погледу унапређења запошљивости и подстицања запошљавања незапослених припадника 

националних мањина, наводи јавне радове као једну од мера активне политике запошљавања.  

 

Градска општина Нишка Бања предузимала је мере за унапређење запошљивости незапослених припадника 

националних мањина, превасходно из категорије теже запошљивих, реализацијом  пројеката јавних радова. 

 

Нови Пазар у великом постотку заостаје за просеком незапослених лица који је на републичком нивоу око 12%. Са 

стопом незапослености преко 55% социјално-економски статус Бошњака је угрожен. Када су у питању категорије 

теже запошљивих стање је такође незадовољавајуће. 

 

Општина Тител наводи да је у току израда Локалног акционог плана запошљавања за 2018. годину, а уз примену 

Смерница за израду, спровођење и праћење програма и мера активне политике запошљавања за теже запошљива 

лица, издате од стране Националне службе за запошљавање РС, а финсиране од стране Европске уније. Примена 

ових смерница омогућиће „таргетирање рањивих/теже запошљивих лица и њихово укључивање у програме и мере 

активне политике запошљавања“, у нашем случају припадника ромске националне мањине.  

 

Општина Кучево и општина Голубац реализују пројекат „Иницијатива за инклузију“ – „И лепо и чисто и корисно“ 

који финансира ГИЗ у укупној вредности 195.000 евра са обавезом учешћа општине Кучево у износу од 10.000 евра. 

Општина Кучево, у 2017. и 2018. години добија 70% вредности пројекта где је предвиђена куповина једног смећара 

за пет амбалажу, контејнера за различите врсте отпада и изградњу трансфер станице, а што ће имати за крајњи циљ 

поред заштите животне средине и упошљавање ромске популације.  

  

2018/1 

 

У првом кварталу 2018. године од укупног броја незапослених који износи 624.518 лица, 188.038 незапослених лица 

са евиденције Националне службе за запошљавање  било је  обухваћено мерама активне политике  запошљавања.  У 

овом периоду  укупно је 19.613 лица припадника националних  мањина било укључено у неку од мера активне  

политике запошљавања  (10,43 % од укупног обухвата лица активним мерама).  

 

Посматрано по мерама активне политике запошљавања, следећи број припадника националних мањина је био 

укључен у: 

 Саветовање за запошљавање (Процена запошљивости и израда ИПЗ) – 19.089 лица; 

 Информисање о могућностима за развој каријере - 29 лица; 

 Саветовање о могућностима за развој каријере - 86 лица; 

 Селекцију за послодавце - 90 лицa; 

 Селекцију за додатно образовање и обуку - 2 лица; 

 Клуб за тражење посла - 47 лица; 

 Обуку за активно тражење посла - 351 лицe; 



  

728 

 

 Тренинг самоефикасности - 34 лица; 

 Мотивационо - активациону обуку за лица без квалификација и нискоквалификована лица - 514 лица;  

 Радионицу за превладавање стреса услед губитка посла - 15 лица; 

 Остале обуке и радионице у организацији посредовања - 30 лицe; 

 Сајмове за запошљавање – 41 лицe; 

 Први циклус „Друга шанса“ ФООО – 3 лица; 

 Други циклус „Друга шанса“ ФООО – 1 лице; 

 Трећи циклус „Друга шанса“ ФООО – 2 лица; 

 Обука на захтев послодавца – 3 лица; 

 Информисање и саветовање за развој предузетништва – 380 лица; 

 Обука за предузетништво - 224 лица; 

 Исплата новчане накнаде у једнократном износу – 1 лице; 

 Субвенција за отварање нових радних места – 1 лице; 

 Лицa са инвалидитетом  - 1 лице;  

 ОСИ – Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новотвореним 

радним местима – 1 лице; 

 Стручна пракса ЛАПЗ ВСС – 1 

 Стручна пракса ЛАПЗ ВСС  Град Лесковац са оценом преко 9 – 1 

 ЛАПЗ јавни радови - 1 

 

С обзиром да је област запошљавања Рома и Ромкиња посебно обрађена у Стратегији за социјално укључивање 

Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године, Декади Рома и Оперативним закључцима са 

семинара о социјалном укључивању Рома и Ромкиња, а посебно имајући у виду да је унапређење положаја Рома на 

тржишту рада препознато у Националној стратегији  запошљавања за период 2011-2020. године, мере и активности 

утврђене годишњим оперативним документом из области запошљавања – Националним акционим планом 

запошљавања имају за циљ подстицање укључивања радно способних Рома/Ромкиња на тржиште рада, подизање 

запошљивости, запошљавање и самозапошљавање, посебно оних који припадају категоријама вишеструко теже 

запошљивих незапослених лица. 

 

Стање на тржишту рада - регистрована незапосленост Рома/Ромкиња 

 

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 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 запошљавања49. 

 

Према подацима Националне службе за запошљавање, на дан 31. децембар 2017. године, на евиденцији 

незапослених лица налазило се 26.456 припадника ромске националне мањине, од којих је 12.411 жена. Учешће ове 

категорије незапослених лица у укупној регистрованој незапослености (618.827 незапослених лица) износило је 

4,3%. 

 

Партиципација припадника ромске националне мањине у мерама активне политике запошљавања 

 

У оквиру политике запошљавања, незапослени Роми/Ромкиње утврђени су као категорија лица којима је потребно 

пружити додатну помоћ и подршку у процесу интеграције или реинтеграције на тржиште рада и имају приоритет 

приликом укључивања у програме и мере активне политике запошљавања. Међутим, неповољна образовна 

структура регистроване незапослености Рома/Ромкиња (око 90% Рома/Ромкиња пријављених на евиденцију 

Националне службе за запошљавање је без квалификација или са ниским нивоом квалификација) и даље представља 

кључни отежавајући фактор њиховог конкурентног иступања на тржишту рада, условљава њихову примарну 

укљученост у програме додатног образовања (ради стицања функционалне писмености), програме краткорочне 

                                                      
49

 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, при чему се приоритет или ексклузивитет приликом укључивања у 

поједине програме и мере активне политике запошљавања даје појединим категоријама теже запошљивих лица (међу 

којима су и припадници ромске националне мањине). 
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акције и радног ангажовања (нпр. програм јавних радова) и утиче на низак ниво интересовања за њихово 

запошљавање/радно ангажовање. 

 

Током 2017. године  мерама активне политике запошљавања обухваћено је 5.140 незапослених Рома/Ромкиња 

(2.252 жене), што представља учешће од 3,54% у укупном броју незапослених укључених у мере АПЗ (145.356 лица).  

Средствима из ИПА 2012 програмског циклуса у мере АПЗ (обука за тржиште рада, јавни радови и клуб за 

тражење посла) укључено је још 339 незапослених Рома/Ромкиња.  

 

Табеларни преглед учешћа незапослених Рома/Ромкиња у мерама АПЗ, 2017. година 

МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
Роми у мерама 

Укупно Жене 

Сајмови запошљавања 1.454 604 

Клуб за тражење посла 28 15 

Обука за активно тражење посла за квалификована лица 253 102 

Мотивационо-активациона обука за лица без квалификација и нискоквалификоване 1.430 663 

Тренинг самоефикасности 30 7 

Радионица за превладавање стреса услед губитка посла 1 0 

Едукативне услуге у Пословном центру 194 74 

Стручна пракса 5 4 

Стицање практичних знања за вишкове запослених и дугорочно незапослене 5 2 

Стицање практичних знања за неквалификована лица 4 2 

Функционално основно образовање 684 384 

Обуке за тржиште рада 7 4 

Обуке на захтев послодавца 5 3 

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих 231 122 

Јавни радови 665 219 

Субвенција за самозапошљавање (општи и посебан јавни позив за Роме) 140 46 

Субвенција за ОСИ без радног искуства 4 1 

УКУПНО 5.140 2.252 

Обуке за тржиште рада ИПА 2012 151 88 

Јавни радови ИПА 2012 77 22 

Клубови за тражење посла ИПА 2012 111 59 

УКУПНО ИПА 2012 339 169 

Извор: Извештај о реализацији Споразума о учинку НСЗ за период јануар-децембар 2017. године 

 

За реализацију мера активне политике запошљавања у 2018. обезбеђена су већа средства у односу на 2017. годину 

(3,65 милијарди динара у 2018. години у односу на 2,8 милијарди динара у 2017. години), док су за мере активне 

политике запошљавања и професионалну рехабилитацију особа са инвалидитетом у Буџетском фонду за 

професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом обезбеђена средства у износу 

од 550 милиона динара. Планирано је да се у мере активне политике запошљавања у 2018. години укључи 132.200 

незапослених лица. Очекује се да још 1.512 незапослених лица буде укључено у мере средствима директног гранта 

НСЗ (ИПА 2013).  

 

У складу са Националним акционим планом запошљавања за 2018. годину и закљученим Споразумом о учинку за 

2018. годину, Национална служба за запошљавање је дана 14. фебруара 2018. године расписала 10 јавних позива и 

конкурса за реализацију мера активне политике запошљавања у 2018. години (укључујући и посебан Јавни позив 

незапосленима ромске националности за доделу субвенције за самозапошљавање), док је Јавни позив за реализацију 

обуке за потребе послодавца за запосленог објављен 28. фебруара 2018. године. 

 

Покрајински секретаријат за привреду и туризам наводи да су у оквиру спровођења мера активне политике 

запошљавања, кроз програме запошљавања, самозапошљвања, стручне праксе и јавних радова, јавни позиви били 

усмерени и на запошљавање теже запошљивих категорија, међу којима су поред особа са инвалидитетом, 



  

730 

 

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. 

 

Национални савет ромске националне мањине наводи да је у сарадњи са Министарством државне управе и локалне 

самоуправе и Националном службом за запошљавање у поступку потписивања Споразума који има за циљ 

укључивање већег броја лица ромске националне мањине са завршеним високим школама и факултетима на програм 

стручне праксе у јавним установама. Национални савет ромске националне мањине је на својој званичној интернет 

страници расписао Конкурс, који је објављен 19. фебруара 2018. године и на који се пријавило 38 лица.   

 

Национални савет словеначке националне мањине наводи да обавештава припаднике словеначке мањинске 

заједнице о радним местима са условом познавања словеначког језика у Републици Србији. 

 

Национални савет египатске мањине наводи да нема примене стратегије запошљавања и економског оснаживања 

рањивих група, те да због тога нема позитивних кретања у области социјалног, материјалног и стамбеног статуса 

рањивих група и мањинских заједница са мање од 5.000 припадника.  

 

Општина Бабушница наводи да су припадници ромске националне мањине често ангажовани на јавним радовима. 

 

Општина Бела Паланка наводи да је у сарадњи са националном службом за запошљавање подстакла 4 ромска 

предузетника да покрену сопствени бизнис, који су том приликом добили субвецију за самозапошљавање. Такође је 

доласком инвеститора, почетком године, 10-так Ромкиња добило посао у области текстилне индустрије.  

  

Општина Бечеј наводи спровођење пројекта „Иницијатива за инклузију“, коју реализује Стална конференција 

градова и општина у сарадњи са немачком организацијом за техничку сарадњу (ГИЗ) и у оквиру којег ће у Општини 

Бечеј бити запослено 20 лица ромске националности са евиденције Националне службе за запошљавање, на 

пословима примарне и секундарне селекције комуналног отпада. ГИЗ је за реализацију обезбедио 200.000 евра, 

пројекат траје до краја 2018. године, а планирано је да се у међувремену нађе модел за наставак ангажовања на 

пословима предвиђеним актуелним пројектом. Партнери на пројекту су локална самоуправа, предузеће за одношење 

комуналног отпада „Потисје-Бечеј“, НВО „Ђина“, Центар за социјални рад и Национална служба за запошљавање.  

Овим се повезује радно ангажовање, образовање, подизање свести о екологији, посебно рециклажи. Сви 

новозапослени ће прохађати одређену обуку и добити интерни сертификат.  Општина Бечеј ће суфинансирати 

пројекат са шест милиона динара, уз напомену да ће се два вратити по окончању пројекта.   

 

Општине Житиште наводи да је буџетом за 2018. годину предвиђено око 10.000.000,00 динара за мере активне 

политике запошљавања, приоритет ће искључиво имати теже запошљиве категорије незапослених лица.   

 

Градска управа Кикинда у плану за 2018. годину има ангажовање теже запошљиве групу на пословима у 

пластеницима. План је да се ова иницијатива реализује у наредном временском периоду. 

 

Општина Ковин сваке године доноси Локални акциони план запошљавања за чију реализацију се буџетом општине 

обезбеде финансијска средства. Поред сопствених средстава, сваке године се конкурише код Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања за суфинансирање ЛАПЗ-а.  

 

Град Лесковац наводи да Национална служба за запошљавање у циљу смањења незапослености спроводи низ мера 

активне политике запошљавања за сва лица која се налазе на евиденцији и активно траже посао. На највећи број 

јавних позива и конкурса сва заинтересована лица имају једнака права, а селекција се врши на основу услова и 

критеријума предвиђених јавним позивима и конкурсима. Јавним позивом намењеним послодавцима који 

запошљавају лица из категорије теже запошљивих, припадници ромске националне мањине категорисани су као 

теже запошљиви, чиме им је дат приоритет приликом запошљавања. Такође, редовни јавни позив за 

самозапошљавање, Роме категорише као теже запошљиве, због чега приликом рангирања добијају додатне поене. 

Јавни позив предвиђа финанасирање производње, услуге и заната. Обзиром да се припадници ромске националне 

мањине баве претежно трговином, расписује се посебан јавни позив за Роме, којим је предвиђен финанасирање 

трговине. 

 

У периоду од 01. јанура 2018. године до 20.03.2018. године није забележено ангажавање лица, припадника других 

националних мањине, осим Рома, који су били ангажовани по следећим програмима: 

 -   Програм самозапошљавања – програм одобрен за 6 лица, склопљених уговора 6. 
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 - Пројекат: Економско оснажени Роми/Ромкиње путем легализације рада  индивидуалних сакупљача 

секундарних сировина, укључивањем сакупљача у  легалне токове. Пројекат  је реализован уз подршку ЕУ 

Прогреса у  2016-2017.  години и још увек је у току.  

 

Према подацима из Националне службе за запошљавање испостава Мали Иђош, конкурс за самозапошљавање 

отворен је до 16.04.2018. године. Конкурс за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на  

новоотвореним радним местима отворен је до 30.11.2018. године. Конкурс за јавне радове отворен је до 02.04.2018. 

године. Сајмови запошљавања очекују се током априла у Суботици, и током септембра у Бачкој Тополи. И даље се 

редовно одржавају мотивационе обуке и обуке за писање биографије на мађарском језику. 

 

У децембру 2017. године, општина Параћин је усвојила Стратегију за унапређење положаја Рома општине Параћин 

за период 2018-2021. године и Локални акциони план за унапређење запошљавања, образовања, здравља и становања 

Рома за период од јануара 2018 - децембара 2021. године.  

 

Град Пожаревац у сарадњи са Удружењем Рома Браничевског округа и Удружења за развој предузетништва 

,,ПОСТАРТ'' Пожаревац, а уз подршку немачке развојне сарадње коју спроводи - ГИЗ, организује бесплатну обуку за 

шивење за 50 кандидата/кандидаткиња, а у оквиру пројекта ,,Подршка одрживом запошљавању Рома на територији 

Града Пожаревца''. Обука ће почети 9. марта 2018. године. Укупно трајање обуке је три месеца. Евентуални путни 

трошкови полазника обуке падају на терет Пројекта. По завршетку обуке, кандидати који су успешно завршили обуку 

и положили завршни тест добиће сертификате о завршеној обуци.  Град Пожаревац у сарадњи са Удружењем Рома 

Браничевског округа и Удружења за развој предузетништва ,,ПОСТАРТ“ Пожаревац, а уз подршку немачке развојне 

сарадње коју спроводи - ГИЗ, организује бесплатну обуку за прозводни процес брикетирања за 20 кандидата, а у 

оквиру пројекта ,,Подршка одрживом запошљавању Рома на територији Града Пожаревца“. Обука ће почети 2. 

априла 2018. године. Укупно трајање обуке је три месеца, с тим што ће трећи месец обуке бити организован на јесен 

2018. године, како би били испуњени неопходни временски предуслови за реализацију практичног дела обуке. 

Евентуални путни трошкови полазника обуке падају на терет Пројекта. По завршетку обуке, предавач/ментор ће 

израдити извештај за сваког полазника обуке, а 15 најуспешнијих полазника биће упослено у новоформираном 

предузећу које ће се бавити производним процесом брикетирања. 

 

На седници Скупштине општине Сечањ усвојен је Акциони план запошљавања за 2018. годину.  

 
2018/2 

 

У другом кварталу 2018. године од укупног броја незапослених који износи 594.103 лица, 208.917 незапослених лица 

са евиденције Националне службе за запошљавање  било је  обухваћено мерама активне политике  запошљавања.  У 

овом периоду  укупно је 24.117 лица припадника националних  мањина било укључено у неку од мера активне  

политике запошљавања  (11,54 % од укупног обухвата лица активним мерама).  

 

Посматрано по мерама активне политике запошљавања, следећи број припадника националних мањина је био 

укључен у: 

 

 Саветовање за запошљавање (Процена запошљивости и израда ИПЗ) – 20.601 лица; 

 Информисање о могућностима за развој каријере - 58 лица; 

 Саветовање о могућностима за развој каријере - 44 лица; 

 Селекцију за послодавце - 88 лицa; 

 Селекцију за додатно образовање и обуку – 7 лица; 

 Клуб за тражење посла - 68 лица; 

 Обуку за активно тражење посла - 376 лицa; 

 Тренинг самоефикасности - 36 лица; 

 Мотивационо - активациону обуку за лица без квалификација и нискоквалификована лица - 795 лица;  

 Радионицу за превладавање стреса услед губитка посла - 13 лица; 

 Остале обуке и радионице у организацији посредовања - 14 лица; 

 Сајмове за запошљавање – 4.579 лица; 

 Обуку на захтев послодавца – 19 лица; 

 Стручну праксу ВСС – 53 лица; 

 Стручну праксу ВШС – 4 лица; 

 Стручну праксу ССС – 42 лица; 
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 Стицање практичних знања – 3 месеца одређено – 4 лица; 

 Стицање практичних знања – 6 месеци неодређено – 26 лица; 

 Информисање и саветовање за развој предузетништва – 274 лица; 

 Обуку за предузетништво - 275 лица; 

 Субвенцију за самозапошљавање – 29 лица; 

 Субвенцију за самозапошљавање Роми – 23 лица; 

 Субвенцију за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на нвоотвореним радним 

местима – 246 лица; 

 Лицa са инвалидитетом  - 1 лице;  

 Јавне радове – 365 лица; 

 Субвенцију за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на нвоотвореним радним 

местима ИПА 2013– 8 лица; 

 Субвенцију зараде за ОСИ без радног искуства – 11 лица;  

 Обуку за тржиште рада ОСИ – 7 лица, 

 ОСИ Субвенцију за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на нвоотвореним 

радним местима – 7 лица; 

 ОСИ  Субвенцију за самозапошљавање – 3 лица; 

 ОСИ Јавне радове – 113 лица; 

 ЛАПЗ Субвенцију за самозапошљавање – 3 лица; 

 ЛАПЗ Субвенцију за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на нвоотвореним 

радним местима – 4 лица; 

 Приправнике ЛАПЗ ВСС – 1 лице; 

 Стручну праксу ЛАПЗ ВСС – 3 лица; 

 ЛАПЗ Јавне радове – 36 лица. 

 

С обзиром да је област запошљавања Рома и Ромкиња посебно обрађена Стратегијом за социјално укључивање 

Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године, Декади Рома и Оперативним закључцима са 

семинара о социјалном укључивању Рома и Ромкиња, а посебно имајући у виду да је унапређење положаја Рома на 

тржишту рада препознато у Националној стратегији  запошљавања за период 2011-2020. године, мере и активности 

утврђене годишњим оперативним документом из области запошљавања – Националним акционим планом 

запошљавања имају за циљ подстицање укључивања радно способних Рома/Ромкиња на тржиште рада, подизање 

запошљивости, запошљавање и самозапошљавање, посебно оних који припадају категоријама вишеструко теже 

запошљивих незапослених лица. 

 

Стање на тржишту рада - регистрована незапосленост Рома/Ромкиња 

 

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 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 запошљавања50. 

Према подацима Националне службе за запошљавање (НСЗ), на дан 31. мај 2018. године, на евиденцији 

незапослених лица налазило се 27.108 припадника ромске националне мањине, од којих је 12.799 жена. Учешће ове 

категорије незапослених лица у укупној регистрованој незапослености (594.103 незапослених лица) износило је 

4,56%. 

 

Посматрано према образовној структури, припадници ромске националне мањине без квалификација или са ниским 

нивоом квалификација заступљени су са 89,33% (24.217 лица) у укупној регистрованој незапослености 

                                                      
50

 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, при чему се приоритет или ексклузивитет приликом укључивања у 

поједине програме и мере активне политике запошљавања даје појединим категоријама теже запошљивих лица (међу 

којима су и припадници ромске националне мањине). 
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Рома/Ромкиња, док су лица са високим нивоом образовања заступљена са 0,29% (78 лица). Неповољна образовна 

структура регистроване незапослености Рома/Ромкиња и даље представља кључни отежавајући фактор њиховог 

конкурентнијег иступања на тржишту рада, условљава примарну укљученост у програме додатног образовања, 

програме краткорочне акције и радног ангажовања (нпр. програм јавних радова) и утиче на ниво интересовања 

послодаваца за њихово запошљавање/радно ангажовање. 

 

Посматрано према старосној структури, категорији младих припада 8.285 незапослених Рома/Ромкиња (30,56% 

укупне регистроване незапослености Рома/Ромкиња), док категорији старијих од 50 година припада 5.288 

Рома/Ромкиња (19,51% укупне регистроване незапослености Рома/Ромкиња). Старосна структура незапослених 

Рома/Ромкиња повољнија је у односу на исти параметар укупне регистроване незапослености (21,33% укупне 

регистроване незапослености чине млади до 30 година старости, односно 32,07% регистроване незапослености чине 

старији од 50 година). 

 

Посматрано према трајању незапослености, 69,34% незапослених Рома/Ромкиња има статус дугорочно 

незапослених лица. 

 

Партиципација припадника ромске националне мањине у мерама активне политике запошљавања 

 

Националним акционим планом запошљавања за 2018. годину („Службени гласник РС“, 120/17) незапослени 

Роми/Ромкиње утврђени су као категорија незапослених лица којима је потребно пружити додатну помоћ и подршку 

у процесу интеграције или реинтеграције на тржиште рада и имају приоритет приликом укључивања у програме и 

мере активне политике запошљавања.  

 

У складу са Националним акционим планом запошљавања за 2018. годину и закљученим Споразумом о учинку за 

2018. годину, Национална служба за запошљавање је дана 14. фебруара 2018. године расписала 10 јавних позива и 

конкурса за реализацију мера активне политике запошљавања у 2018. години (укључујући и посебан Јавни позив 

незапосленима ромске националности за доделу субвенције за самозапошљавање), док је Јавни позив за реализацију 

обуке за потребе послодавца за запосленог објављен 28. фебруара 2018. године.  

Током првих пет месеци 2018. године у мере активне политике запошљавања укључено је 2.589 незапослених Рома и 

Ромкиња са евиденције Националне службе за запошљавање51. 

 

Табеларни преглед учешћа незапослених Рома/Ромкиња у мерама активне политике запошљавања, јануар-мај 2018. 

године 

 

МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
Роми Удео у укупном 

броју незапослених 

обухваћених мерама Укупно Жене 

Сајмови запошљавања 1.229 500 3,10% 

Клуб за тражење посла 33 15 1,69% 

Обука за активно тражење посла за квалификована лица 106 44 0,89% 

Мотивационо-активациона обука за лица без квалификација и 

нискоквалификована лица 
708 313 10,82% 

Тренинг самоефикасности 13 5 0,96% 

Радионица за превладавање стреса услед губитка посла 2 0 0,40% 

Едукативне услуге у Пословном центру 130 49 1,42% 

Стручна пракса 6 4 0,17% 

Стицање практичних знања 22 12 6,75% 

Обуке за тржиште рада 2 2 0,87% 

Обуке на захтев послодавца 18 13 13,14% 

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже 

запошљивих 
193 89 12,97% 

                                                      
51

 Уколико се у обзир узму и корисници услуга НСЗ (каријерно информисање и саветовање и селекција 

по захтеву послодавца), као и мере реализоване по основу споразума о техничкој подршци у реализацији 

ЛАПЗ, број незапослених Рома/Ромкиња корисника услуга/мера износи 2.901 лице. 
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Јавни радови 100 42 12,17% 

Субвенција за самозапошљавање 25 12 3,77% 

Субвенција зараде за ОСИ без радног искуства 2 1 1,10% 

УКУПНО 2.589 1.101 3,30% 

Извор: Извештај НСЗ 

 

И у 2018. години подржан је развој регионалне и локалне политике запошљавања. Наиме, дана 7. маја 2018. године 

министар надлежан за послове запошљавања донео је Одлуку о учешћу у финансирању програма или мера активне 

политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2018. години. Овом одлуком 

одобрена су средства за учешће у реализацији 115 локалних акционих планова запошљавања из средстава НСЗ. 

Планирано је да се у мере активне политике запошљавања кроз овај модалитет подршке јединицама локалне 

самоуправе укључи око 6.500 незапослених лица са евиденције НСЗ. Потписивање споразума о сарадњи на 

реализацији локалних акционих планова запошљавања између НСЗ и јединица локалне самоуправе обухваћених 

Одлуком је у току.  

 

Национални савет немачке националне мањине пружа подршку припадницима немачке заједнице у вези 

запошљавања у немачким предузећима у Србији, такође пружа помоћ држављанима Републике Србије да би добили 

визу за рад у Републици Немачкој. 

 

Општина Бач је у извештајном периоду путем јавних радова као мере активне политике запошљавања ангажовала 5 

лица из категорије теже запошљивих. У претходном периоду су такође била ангажована лица за спровођење јавних 

радова (сваке године до 50 лица) међу којима су била и она из категорије теже запошљивих. При њиховом одабиру 

водило се рачуна о припадницима националних мањина. 

 

Национална служба за запошљавање Филијала Вршац, у сарадњи са општином Бела Црква, расписала је Јавни 

конкурс за: 

1. организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са 

инвалидитетом у 2018. години; 

2. за реализацију програма стручне праксе у 2018. години. 

  

Локални акциони план запошљавања општине Бечеј за 2018. годину је усвојен од стране Председника општине Бечеј 

дана 09.02.2018. године. Локални акциони план запошљавања представља основни инструмент спровођења активне 

политике запошљавања у 2018. години. Локалним акционим планом се утврђују приоритети, циљеви и мере за 

унапређење запослености и смањење незапослености на територији Општине Бечеј. 

 

Општина Ковин сваке године доноси Локални акциони план запошљавања за чију реализацију се буџетом општине 

обезбеде финансијска средства. Поред сопствених средстава, сваке године се конкурише код Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања за суфинансирање ЛАПЗ-а. Децембра 2017. године група за ЛЕР 

израдила је Локални акциони план запошљавања за 2018. годину. За реализацију ЛАП-а обезбеђена су средства у 

износу од 8.176.470,59 динара, за финансирање програма јавног рада и програма самозапошљавања. Ова средства 

обезбеђена су од стране Националне службе за запошљавање и општине Ковин заједно.  

Општина Ковин ће са 830.000 динара самостално финансирати програм стручне праксе. 

За све наведене програмске активности, као један од основних критеријума приликом бодовања узет је критеријум 

„приоритетне категорије“ где се поред осталих категорија теже запошљивих лица налазе и Роми. 

Скупштина општине Ковин донела је 25.04.2018 године нови Локални Акциони план за унапређење образовања, 

запошљавања, становања, здравствене и социјалне заштите Рома у општини Ковин за период  2018-2020 године. Од 

априла месеца, општина Ковин више нема ромског координатора. Општина Ковин издвојила је средства за следеће 

пројекте: 

- пројекат -Унапређење образовања Рома - 400.000,00 динара 

- пројекат -Унапређење запошљавања Рома - 20.000,00 динара 

- пројекат -Унапређење здравствене и социјалне заштите Рома -50.000,00 динара 

- пројекат -Унапређење становања  Рома - 3.500.000,00 динара. 
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Градска управа Кикинда је у сарадњи са координатором за ромска питања у претходном временском периоду 

запослила 10 лица ромске популације. 

 

Општина Коцељева наводи да је ромска национална мањина укључена у мере активног запошљавања.  

 

Општина Димитровград наводи да је Националним акционим планом запошљавања једина национална мањина која 

је сврстана у категорију теже запошљивих јесу Роми, те послодавци који запошљавају припаднике те националне 

заједнице, могу да остваре право на подстицај запошљавања од НСЗ. Општина самостално не може да спроводи 

програме запошљавања, већ од сопствених средстава финансира програме који уз суфинансирање или само уз 

техничку подршку спроводи НСЗ. Остале категорије које су дефинасане као теже запошљиве немају националну 

одредницу, већ су базиране на степену економске угрожености или ниског нивоа образовања. Све националне 

заједнице могу равноправно да остварују право на подстицајна средства уколико испуњавају критеријуме НСЗ за 

теже запошљиве категорије незапослених. 

 

Општина Мали Иђош наводи да су Конкурс за самозапошљавање и конкурси за јавне радове спроведени су током 

априла, према подацима Националне службе за запошљавање резултати конкурса још нису познати. Конкурс за 

запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима отворен је до 

краја новембра. Одржан је 24. априла 2018. године, сајам запошљавања у Суботици, који је оцењен као успешан по 

успостављеној сарадњи са послодавцима и по броју посетилаца. Планиран је сајам запошљавања у Бачкој Тополи 24. 

октобара 2018. године. Одржавање обука за писање радне биографије, обуке за активно тражење посла и 

мотивациона обука на мађарском језику су редовне активности.  

 

Општина Сечањ наводи је расписан Конкурс за запошљавање путем јавних радова. 

 

Општина Стара Пазова наводи да је спроведена обука за запошљавање Рома и Ромкиња на тему покретања 

сопственог бизниса и писања бизнис плана.  

 

2018/3 

 

Национална служба за запошљавање наводи да је од 15.06.2018. - 15.09.2018. године, 

односно у трећем кварталу 2018. године од укупног броја незапослених који износи 

563.684 лица, 178.776 незапослених лица са евиденције Националне службе за 

запошљавање  било је  обухваћено мерама активне политике  запошљавања.  У овом 

периоду  укупно је 19.155 лица припадника националних  мањина било укључено у 

неку од мера активне  политике запошљавања  (10,71 % од укупног обухвата лица 

активним мерама).  

 

Посматрано по мерама активне политике запошљавања, следећи број припадника 

националних мањина је био укључен у: 

 

 Саветовање за запошљавање (Процена запошљивости и израда ИПЗ) – 18.381 

лица; 

 Информисање о могућностима за развој каријере - 33 лица; 

 Саветовање о могућностима за развој каријере - 69 лица; 

 Селекцију за послодавце - 109 лицa; 

 Селекцију за додатно образовање и обуку – 5 лица; 

 Клуб за тражење посла - 38 лица; 

 Обуку за активно тражење посла - 302 лицa; 

 Тренинг самоефикасности - 26 лица; 
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 Мотивационо - активациону обуку за лица без квалификација и 

нискоквалификована лица - 480 лица;  

 Радионицу за превладавање стреса услед губитка посла - 12 лица; 

 Остале обуке и радионице у организацији посредовања - 7 лица; 

 Сајмове за запошљавање – 12 лица; 

 Обуку на захтев послодавца – 19 лица; 

 Обуку на захтев послодавца ИПА 2013 – 8 лица; 

 Стручну праксу ВСС –  8 лица; 

 Стручну праксу ВШС – 2 лица; 

 Стручну праксу ССС – 10 лица; 

 Стицање практичних знања – 6 месеци неодређено – 11 лица; 

 Информисање и саветовање за развој предузетништва – 159 лица; 

 Обуку за предузетништво - 80 лица; 

 Субвенцију за самозапошљавање – 17 лица; 

 Субвенцију за самозапошљавање Роми – 27 лица; 

 Субвенцију за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих 

на нвоотвореним радним местима – 60 лица; 

 Лицa са инвалидитетом  - 1 лице;  

 Јавне радове – 45 лица; 

 Субвенцију за самозапошљавање ИПА 2013 – 22 лица; 

 Субвенцију за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих 

на нвоотвореним радним местима ИПА 2013 – 31 лице; 

 Субвенцију зараде за ОСИ без радног искуства – 1 лице;  

 Средства НСЗ Субвенција зараде за ОСИ без радног искуства – 1 лице; 

 ОСИ Субвенцију за запошљавање незапослених лица из категорије теже 

запошљивих на нвоотвореним радним местима – 2 лица; 

 ОСИ средства НСЗ Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије 

теже запошљивих на новоотвореним радним местима – 2 лица; 

 ОСИ  Субвенцију за самозапошљавање – 2 лица; 

 ОСИ Јавне радове – 2 лица; 

 ЛАПЗ субвенција за самозапошљавање – 14 лица; 

 ЛАПЗ субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже 

запошљивих на нвоотвореним радним местима – 47 лица; 

 Стручну праксу ЛАПЗ ВСС – 3 лица; 

 ЛАПЗ Јавне радове – 318 лица. 

 

С обзиром да је област запошљавања Рома и Ромкиња посебно обрађена у Стратегији 

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

2025. године, Декади Рома и Оперативним закључцима са семинара о социјалном 

укључивању Рома и Ромкиња, а посебно имајући у виду да је унапређење положаја 

Рома на тржишту рада препознато у Националној стратегији запошљавања за период 

2011-2020. године, мере и активности утврђене годишњим оперативним документом из 

области запошљавања – Националним акционим планом запошљавања имају за циљ 

подстицање укључивања радно способних Рома/Ромкиња на тржиште рада, подизање 

запошљивости, запошљавање и самозапошљавање, посебно оних који припадају 

категоријама вишеструко теже запошљивих незапослених лица. 
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Стање на тржишту рада - регистрована незапосленост Рома/Ромкиња 

 

Пријављивање лица на евиденцију Националне службе за запошљавање (НСЗ), односно 

начин вођења евиденције и садржај података о лицу дефинисани су Законом о 

запошљавању и осигурању за случај незапослености 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
52

. 

 

На дан 30. јун 2018. године, удео незапослених Рома/Ромкиња на евиденцији НСЗ 

износи 4,55% (26.360 лица, 12.518 жена или 47,49%
53

), што представља повећање од 

0,41 п.п. у односу на исти период претходне године
54

. Наведени податак указује на 

активацију на тржишту рада Рома/Ромкиња, односно већу заинтересованост за активно 

тражење посла и укључивање у мере активне политике запошљавања уз подршку НСЗ. 

 

Преглед образовне структуре регистроване незапослености Рома/Ромкиња,  

30. јун 2018. године 

Образовни 

ниво, 

30.6.2018. 

Незапослена лица 

Удео у укупном 

броју 

незапослених 

Незапослени Роми 

Удео у укупном 

броју 

незапослених 

Рома 

Укупно Жене % Укупно Жене % 

I 174.835 89.765 30,19% 23.142 11.427 87,79% 

II 19.747 10.098 3,41% 433 147 1,64% 

III 127.909 53.018 22,09% 1.722 463 6,53% 

IV 169.277 99.474 29,23% 903 404 3,43% 

V 4.075 856 0,7% 15 0 0,06% 

VI-1 17.252 10.660 2,98% 29 12 0,11% 

VI-2 13.065 8.641 2,26% 33 25 0,13% 

VII-1 52.062 33.234 9% 81 39 0,31% 

VII-2 666 392 0,12% 2 1 0,008% 

VIII 184 96 0,03% 0 0 0% 

Укупно 579.072 306.234  26.360 12.518  

 

                                                      
52

 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, при чему се приоритет или ексклузивитет приликом укључивања у 

поједине програме и мере активне политике запошљавања даје појединим категоријама теже запошљивих лица (међу 

којима су и припадници ромске националне мањине). 
53

 Удео незапослених Ромкиња у укупној регистрованој незапослености Рома мања је од удела 

незапослених жена у укупној регистрованој незапослености (52,89%). 
54

 На дан 30. јун 2017. године, на евиденцији незапослених налазило се 26.706 лица која су се изјаснила 

као припадници ромске националне мањине, што је представљало учешће од 4,14% у укупном броју 

регистрованих незапослених лица. 
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Незапослени Роми без или само са завршеном основном школом учествују са чак 

87,79% у укупној регистрованој незапослености Рома, док је учешће Рома са високим 

образовањем свега 0,32%. Неповољна образовна структура незапослених Рома и 

Ромкиња, која је знатно неповољнија од образовне структуре укупне регистроване 

незапослености, кључни је отежавајући фактор значајнијег обухвата ове категорије 

незапослених мерама активне политике запошљавања усмерених ка стицању додатних 

знања, вештина и компетенција ради конкурентнијег иступања на тржишту рада, као и 

подстицању запошљавања. 

 

Са друге стране, ову категорију незапослених лица карактерише повољна старосна 

структура (која је повољнија у односу на старосну структуру укупне регистроване 

незапослености)55.  

 

 

Преглед старосне структуре регистроване незапослености Рома/Ромкиња,  

30. јун 2018. године 

 

Старосна група Укупно Жене 

15 - 19 година 1,574 750 

20 - 24 године 3,125 1,445 

25 - 29 година 3,378 1,619 

30 - 34 године 3,544 1,750 

35 - 39 година 3,456 1,694 

40 - 44 године 3,324 1,671 

45 - 49 година 2,810 1,330 

50 - 54 године 2,297 1,090 

55 - 59 година 1,820 785 

60 - 65 година 1,032 384 

УКУПНО 26.360 12.518 

 

Дуже од 12 месеци посао тражи 18.417 Рома (8.954 Ромкиње), односно удео дугорочно 

незапослених у категорији незапослених Рома/Ромкиња износи 69,87% или 4,6% у 

укупној регистрованој дугорочној незапослености. 

 

Партиципација припадника ромске националне мањине у мерама активне 

политике запошљавања 

 

Националним акционим планом запошљавања за 2018. годину („Службени гласник 

РС“, 120/17) незапослени Роми/Ромкиње утврђени су као категорија незапослених лица 

којима је потребно пружити додатну помоћ и подршку у процесу интеграције или 

                                                      
55

 Старосна структура укупне регистроване незапослености је веома неповољна. Просечна старост 

незапослених лица је 41 година и 8 месеци (повећање за 8 месеци у односу на 2017. годину), при чему 

број незапослених старијих од 50 година износи 186.754 лица или 32,3% од укупног броја незапослених 

лица на евиденцији НСЗ у јуну 2018. године. Младих до 30 година је 21,4% (или 123.686 лица), што је 

мање у односу на претходну годину за 23.157 лица или 15,8%. 
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реинтеграције на тржиште рада и имају приоритет приликом укључивања у програме и 

мере активне политике запошљавања.  

 

У складу са Националним акционим планом запошљавања за 2018. годину и 

закљученим Споразумом о учинку НСЗ за 2018. годину, НСЗ је дана 14. фебруара 2018. 

године расписала 10 јавних позива и конкурса за реализацију мера активне политике 

запошљавања у 2018. години (укључујући и посебан Јавни позив незапосленима ромске 

националности за доделу субвенције за самозапошљавање), док је Јавни позив за 

реализацију обуке за потребе послодавца за запосленог објављен 28. фебруара 2018. 

године (Јавни позив измењен је 22. августа 2018. године, ради усаглашавања са 

изменама Правилника о ближим критеријумима и условима за укључивање запосленог 

у обуке за потребе послодавца ради стицања додатних знања и вештина („Сл. гласник 

РС“, бр. 13/18 и 57/18)). 

 

Током првих шест месеци 2018. године у мере активне политике запошљавања 

укључено је 3.349 незапослених Рома и Ромкиња са евиденције НСЗ
56

. 

 

Табеларни преглед учешћа незапослених Рома/Ромкиња у мерама активне 

политике запошљавања, јануар-јун 2018. године 

 

МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

Роми Удео у укупном 

броју 

незапослених 

обухваћених 

мерама 

Укупно Жене 

Сајмови запошљавања 1.384 571 3,25% 

Клуб за тражење посла 47 20 1,89% 

Обука за активно тражење посла за квалификована лица 1.015 448 4,58% 

Тренинг самоефикасности 19 8 1,16% 

Радионица за превладавање стреса услед губитка посла 2 0 0,33% 

Едукативне услуге у Пословном центру 143 54 1,47% 

Стручна пракса 9 6 0,22% 

Стицање практичних знања 23 12 5,25% 

Обуке за тржиште рада 2 2 0,91% 

Обуке на захтев послодавца – за незапослене 18 13 10,4% 

Субвенција за запошљавање незапослених лица из 

категорије теже запошљивих 
204 92 12,5% 

Јавни радови 395 159 9,29% 

Субвенција за самозапошљавање 85 37 3,92% 

Субвенција зараде за ОСИ без радног искуства 3 1 1,3% 

УКУПНО 3.349 1.423  

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије 

теже запошљивих на новоотвореним радним местима  

(ИПА 2013) 
7 4 1,56% 

УКУПНО 3.356 1.427  

Извор: Извештај о реализацији СоУ НСЗ за период јануар-јун 2018. године 

                                                      
56

 Уколико се у обзир узму и корисници мера активне политике запошљавања финансираних из средстава 

ИПА 2013, број незапослених Рома/Ромкиња корисника услуга/мера износи 3.356 лице. 
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И у 2018. години подржан је развој регионалне и локалне политике запошљавања. 

Наиме, дана 7. маја 2018. године министар надлежан за послове запошљавања донео је 

Одлуку о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања 

предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2018. години. Овом 

одлуком одобрена су средства за учешће у реализацији 115 локалних акционих планова 

запошљавања из средстава НСЗ. Планирано је да се у мере активне политике 

запошљавања кроз овај модалитет подршке јединицама локалне самоуправе укључи 

око 6.500 незапослених лица са евиденције НСЗ. Закључно са 30. јуном 2018. године 

потписано је 111 споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији 

програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим 

плановима запошљавања. Такође, НСЗ је закључила 41 споразум о техничкој сарадњи 

са јединицама локалне самоуправе на реализацији локалних акционих планова 

запошљавања. Расписивање или одлучивање по расписаним јавним позивима за 

реализацију мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим 

плановима запошљавања је у току. 

 

Током првих шест месеци 2018. године, регистровано је 2.619 случајева 

запошљавања Рома са евиденције НСЗ (960 Ромкиња).  

 

Председник Националног савета немачке националне мањине има одличну сарадњу са 

локалном самоуправом Града Суботице по овом питању.   

 

Скупштина општине Алибунар донела је Одлуку о усвајању Локалног акционог плана 

запошљавања на територији општине Алибунар. Локалним акционим планом за 

запошљавање планиране су и реализоване мере активног запошљавања припадника 

националних мањина пре свега у јавном сектору. У 2018. години мерама 

самозапошљавања и стручном праксом обухваћени су припадници националних 

мањина. 

 

Национална служба у сарадњи са градском управом Вршац, на годишњем нивоу 

расписује конкурсе у циљу запошљавања – Јавни радови, Стручна пракса и 

самозапошљавање. Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који 

се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање  и имају завршену обуку за 

започињање сопственог посла. Субвенција за самозапошљавање додељује се у 

једнократном износу од 180.000,00 динара, односно 200.000,00 динара у случају 

самозапошљавања вишкова запослених или 220.000,00 динара за незапослене особе са 

инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као 

и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.  

 

Општине Житиште наводи да је на јавним радовима у 2018. години ангажовано укупно 

41 лице од чега су 11 лица припадници националних мањина, 2 Румуна, 3 Рома и 6 

Мађара. Уговори су потписани 1. септембра 2018. године. 
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Општина Дољевац је у сарадњи са Националном службом за запошљавање – филијала 

Дољевац путем мера реализације програма активне политике запошљавања – јавних 

радова дана 02.07.2018. године закључила уговоре са 4 лица ромске националности која 

су ангажована на извођењу радова у Јавном комуналном предузећу „Дољевац“ у 

Дољевцу.  

 

Општина Кучево и општина Голубац реализују пројекат „Иницијатива за инклузију“ – 

„И лепо и чисто и корисно“ који финансира ГИЗ. Укупна вредност пројекта је 195.000 

евра, са обавезом учешћа општине Кучево у износу од 10.000 евра. У току је набавка 

једног смећара, набављени су контејнери за различите врсте отпада и изграђена 

трансфер станица. Упошљено је 12 радника и цео пројекат се реализује преко 

Удружења Рома. Крајњи циљ пројекта је заштита животне средине и упошљавање 

ромске популације. 

 

Национална служба за запошљавање - Филијала Лесковац у периоду јул-септембар је 

кроз мере активне политике запошљавањља укључила три лица ромске националности 

- програм самозапошњавања. Субвенције за запошљавање незапослених лица из 

категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима, добило је 3 

послодавца који су ангажовали три лица ромске националноисти. Током јула и августа 

месеца континуирано је вршен упис Рома и Ромкиња за програм – Функционално 

образовање одраслих. Уписано је укупно 64 лица које су изразиле спремност за овај вид 

образовања. 

 

Према подацима Националне службе за запошљавање, испостава Мали Иђош, мерама 

активне политике запошљавања обухваћен је следећи број припадника националних 

мањина: 

 - самозапошљавање, конкурс НСЗ - 2 лица 

 - запошљавање теже запошљивих лица - 5 лица 

 - јавни радови - 6 лица 

 

Дана 28.09.2018. године у Бачкој Тополи одржаће се Сајам запошљавања, образовања и 

привреде. Редовно се одржавају обуке од стране НСЗ на мађарском језику (обука за 

активно тражење посла, мотивациона обука). 

 

Сарадња општине Нови Бечеј и Националне службе за запошљавање филијала 

Зрењанин кроз спровођење активне политике запошљавања путем јавних радова за 

теже запошљиве категорије становништва односно припаднике националних мањина.  

 

Oпштина Србобран је дана 12.07.2018. године, са Националном службом за 

запошљавање расписала јавне позиве, ради реализације мера из Локалног акционог 

плана за запошљавање. У складу са Jaвним конкурсом за организовање спровођења 

јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2018. години, послодавци могу 

организовати спровођење јавних радова, уколико у укупном броју незапослених лица 

која се укључују у програм, има најмање 70% незапослених лица која припадају 



  

742 

 

следећим категоријама: радно способни корисници новчане социјалне помоћи, Роми, 

лица без квалификација/са ниским квалификацијама, вишкови запослених, лица која 

посао траже дуже од 18 месеци. На основу Јавног позива послодавцима за доделу 

субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на 

новоотвореним радним местима у 2018. години. 

 

 

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: 
2016/1-2  

Привредна комора Србије је заједно са Привредном комором Косова*57 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*58, 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 

                                                      
57 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. 
58 Ibid. 
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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. 

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 
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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 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. 

2017/2 

Лица ангажована у Општини Житиште која се баве привлачењем инвестиција поред српског језика користе 

румунски и енглески, а један од помоћника председника општине и руководилац Одељења за привреду говори 

мађарски језик. Поред поменутог, општина Житиште поседује промотивни материјал са наведеним локацијама за 

инвестирање мерама подршке на румунском језику.  

Почетком 2016. године, румунска компанија Zoppas industries исказала је заинтересованост за отварање производног 

погона у Кикинди. Том приликом вођени су преговори са локалном самоуправом, уз стручну помоћ и подршку 

Регионалне привредне коморе Кикинда, која је такође учествовала у самом процесу. Априла месеца 2016. године 

компанија Zoppas industries Serb почиње са радом у Кикинди. РПК Кикинда пружа сву потребну помоћ и учествује у 

њеној промоцији. Отварањем новог погона, као и новог дела планираног за административне послове, компанија 

Zoppas industries Serb почиње да проширује своје пословање. Од почетка до краја II квартала запошљава 300 особа, 

од којих су минимум 10% припадници националних мањина. До сада је реализовано око 80% плана запошљавања, са 

тенденцијом раста.  

Немачка компанија Knott, у чијем саставу се налази и фабрика у Мађарској, већ низ година бележи успешно 

пословање. Проширењем свог пословања из Мађарске на Србију, отвара се фабрика Autoflex Jug у Бечеју, која у свом 

саставу има и фабрику Autoflex livnica Čoka, која запошљава бројне припаднике мађарске националне мањине из 

општине Чока и њене околине. РПК Севернобанатског управног округа (Кикинда) континуираним контактима са 

руководством Autoflexa, путем мејла, телефона, као и личним посетама, доприноси у великој мери новим 

инвестицијама, као и запошљавању.  

Ова фабрика, међу првима се заинтересовала за нови систем дуалног образовања,а заинтересована је и да путем 

система учења кроз рад квалификује будуће раднике у складу са својим потребама. Након бројних контаката слањем 

анкета, упитника, као и личним посетама и позивима, руководство Autoflex livnice Чока, уз сагласност руководства 

Autoflex Jug, донело је одлуку да уђе у систем дуалног образовања, из разлога потребе за стручним профилима који 

су везани за обраду метала. Постојала је тежња да се у Средњој хемијско-прехрамбеној школи у Чоки формира 

одељење по дуалном систему образовања, сходно потребама Autoflex livnice Čoka, међутим то се у овој школској 
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години није остварило. Уласком у сам систем дуалног образовања, повећава се будуће запошљавање ученика након 

завршетка средњошколског образовања, од којих су, највећи број њих на територији општине Чока, припадници 

мађарске националне мањине. 

Дана 2. јун 2017. године ПКС – РПК Суботица примила је делегацију из Привредне коморе Црне Горе и том 

приликом организовала B2B састанке у просторијама РПК Суботица. Делегација Привредне коморе Црне Горе 

обишла је СуСајам и посетила је Удружење Црногораца у Суботици. 

Дана 15. јун 2017. године Привредну комору Србије – РПК Суботица посетила је делегација Трговинско-

индустријске коморе жупаније Чонград и 18 власника и директора предузећа из Мађарске са којима су организовани 

B2B састанци са предузећима из Суботице и Потиског региона. 

 
2017/3 

 

Промоција инвестиционих програма матичних земаља националних мањина у Западнобачком округу. Промоција 

Конкурса Фондације ,,Просперитати“, донације Владе Мађарске, расписаног 1. августа 2017. године.  

 

У Фондацији Владе Мађарске ,,Просперитати“ у току је четврти круг пријева на конкурс који траје до краја месеца 

новембра, а којим се дају бесповратна средства за куповину пољопривредног земљишта ради обрађивања и 

проширења газдинства, субвенионише се куповина породичних кућа на селу за млађе брачне парове и дају се 

бесповратна средства за развој почетницима у бизнису, микро и малим предузећима кроз кредитирање и 

субвенционисање камата на кредите. Регионална привредна комора Суботица нема директан утицај на рад 

Фондације, али кроз контакте са руководством има информације о објављеним конкурсима и резултатима конкурса и 

овлашћена је да кроз своје активности обавештава своје чланове који су заинтересовани за учешће на конкурсима.  

 

20.9.2017. године - заказана је едукација Државна помоћ и Програми за ММСП - презентацију организују Привредна 

комора Србије РПK Златиборског управног округа и Центар за привредна питања ПKС, у сарадњи са Фондом за 

развој РС, РРА Златибор Ужице и Националном службом за запошљавање филијалом Ужице. Циљ стручног скупа је 

информисање привредних друштава ММСП и предузетника о правилима одобравања државне помоћи, актуелним 

програмима државне помоћи намењеним ММСПП и субвенцијама које се одобравају послодавцима преко 

Националне службе за запошљавање ради поспешивања инвестиција и повећања процента запослених, укључујући и 

повећање запослености националних мањина.   

 

Промоција објављеног јавног позива за реализацију циљева Локалног акционог плана Рома града Сомбора. 

 

Национални савет бугарске националне мањине истиче да је, након три реализована форума у 2016. години о 

поспешивању инвестиција из матичне земље, резултат успешно рализована инвестиција на територији Општине 

Босилеград. Успешна фирма из Бугарске отвара погон у Босилеграду за педесетак запослених у текстилној 

индустрији.   

 

Национални савет мађарске националне мањине наводи да је у извештајном периоду настављена континуирана 

активност у вези са програмом „2017, година породичних предузећа“. 

 

Национални савет немачке националне мањине истиче да је поводом посете дипломатске делегације Београду, где су 

учествовали председник и чланови Националног савета немачке националне мањине, тема била могуће поспешивање 

инвестиција у Републици Србији. Председник Националног савета немачке националне мањине на свим форумима у 

иностранству својим усменим излагањем изјављује важност ове тематике – пример Суботица, што се тиче 

инвестиција.  

 

Национални савет грчке националне мањине намерава да искористи недавно потписану билатералану сарадњу 

између Републике Србије и Републике Грчке, у области културне сарадње две државе потписнице, за реализацију 

пројеката из области културе и информисања. Повезивање са грчким заједницама у другим регионима и државним 

институцијама у Републици Грчкој, самостално или билатерално са државним органима Републике Србије, један је 

од приоритета националног савета грчке националне мањине у наредном периоду.  

 

Општина Бечеј активно сарађује са градовима из Мађарске, а та сарадња има позитиван утицај на инвестиције.   
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Општина Чока наводи да постоји сарадња између локалне самоуправе Чока са матичним земаљама националних 

мањина, то јест са побратимљеним локалним самоуправама из Мађарске (град: Бордањ - Bordány, град Деч – Decs), 

Румуније (град: Дета) и Пољске (град: Висла), која је превасходно културног, традиционалног карактера, а постоје 

потенцијали за економску сарадњу. Циљ је поспешивање економске сарадње са матичним земаљама националних 

мањина, ради повећања процента запослености националне мањине у општини Чока. 

 

Општина Кула је 2009. године остварила сарадњу са градом Калоча из Мађарске. Први циљ ове сарадње је био да се 

развију контакти у сврху побољшавања мађарске културе и образовања у општини Кула и други видови међуградске 

сарадње, а крајњи циљ је економско повезивање ове сарадње, а да би се то реализовало важан фактор је развој 

обостране економске привреде.  

 

Фондација Владе Мађарске Просперитати финансира предузетнике, пољопривреднике, микро и мала предузећа. На 

територији општине Мали Иђош велики број припадника мађарске националне мањине је успешно конкурисало за 

средства код Фондације. Општина Мали Иђош припада подручној Канцеларији Бачка Топола. Фондација редовно 

одржава трибине и тако заинтересована лица из прве руке могу да добију потребне информације за даље 

конкурисање.  

 

Општина Пландиште наводи:  

1. Пројекат прекограничне сарадње „Заједно за инклузивну заједницу“ назив програма је „ИНТЕРЕГ ЦБЦ 

РУМУНИЈА-РЕПУБЛИКА СРБИЈА“ 

 Вредност пројекта 73.000 евра (учешће општине 15%, остатак донацација ЕУ, ИПА пројекти). 

 Запослена два лица. 

2. Пројекат „Паметне урбане услуге путем униформних стандарда квалитета јавне инфраструктуре за већу 

енергетску ефикасност- БАНАТСМАРТ“, ЦБЦ - прекогранична сарадња. Укупна вредност пројекта 

1.631.506,80 евра, учешће ЕУ 1.386.780,77 евра. Запослена три лица.  

 

Општина Врбас наводи да на основу Одлуке о делокругу, саставу и начину рада Савета за међунационалне односе 

општине Врбас руководство Општине остварује планску и квалитетну сарадњу са државама матицама чије 

националне мањине живе у Врбасу.  

 Мађарска национална заједница: Општина Врбас и општина Гедре склопиле су споразум о братимљењу 19. 

августа 2017. године у Мађарској. Сарадња ће се остваривати кроз посете делегација, друштвену, културну 

и спортску размену, контактима разних организација и спровођењем пројеката од значаја за обе општине.  

 Црногорска национална заједница: Поводом Дана државности и Дана устанка у Црној Гори, 13. јула 2017. 

године, у Врбасу је на централном градском тргу одржано Црногорско културно вече, које је организовала 

Црногорска културна мрежа у сарадњи са општином Врбас. Председник Владе Црне Горе Душко Марковић 

са састао са Миланом Глушцем, председником општине Врбас у оквиру званичне посете Србији. 

 Русинска и украјинска национална заједница: Пријатељски односи Свидњика и Врбаса дуги су десетак 

година и потврда су добрих односа Словачке и Србије. Једна од тема о којој се разговарало је и могућност 

заједничког наступа пред фондовима Европске уније са разним развојним пројектима. Неке од њих се 

разматрају и размишља се о могућим партнерима, посебно користећи искуство које је стечено кроз пројекте 

јавно-приватног партнерства и кредитирање по ЕСЦО моделу. 

 12. августа 2017. године Врбас и Кострома, град у Руској Федерацији званично су постали градови 

побратими. Споразум о посебним односима два града потписали су Јуриј Журин, градоначелник Костроме, 

и Милан Глушац, председник општине Врбас. Споразум је свечано потписан у Костроми за Дан града, а 

резултат је вишемесечних преговора и вишегодишње успешне сарадње две средине. Споразум отвара 

могућности повезивања у областима од образовања и културе, преко спорта, туризма и заштите животне 

средине, до сарадње у областима привреде и локалне политике.  

 Група пољопривредника из општине Врбас, заједно са представницима локалне самоуправе боравила је од 

30. августа до 1. септембра 2017. године у Горњој Радгони у Словенији и посетила Сајам пољопривреде 

"Агра". Посета Словенији искоришћена је и за потписивање Повеље о међусобној сарадњи Врбаса и 

словеначке општине Моравске Топлице. 

 Општина Врбас и Италијанска хуманитарна организација Интерсос потписале су 11. априла 2017. године 

Меморандум о разумевању у пројекту "Побољшање животних услова интерно расељених лица и 

повратника по реадмисији и подршке одрживог повратка на Косово", који се финансира из ИПА фондова 

Европске уније. Трибину са интерно расељеним лицима која би могла бити укључена у овај пројекат, 

водили су Гвидо Пиетросанти, шеф мисије Интерсоса у Србији и Данијела Илић из Општинске управе 

Врбас. 
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Град Вршац наводи да постоји сарадња са Румунијом и сарадња са Чешком. Постоје удружења преко којих се негује 

културна традиција мањина, кроз протоколе о сарадњи са регионима из Румуније и Чешке.  

 

Лица ангажована у општини Житиште која се баве привлачењем инвестивија, поред српског језика користе и 

румунски и енглески језик, а један од помоћника председника општине и руководилац Одељења за привреду користи 

мађарски језик као матерњи. Поред поменутог, општина Житиште поседује промотивни материјал са наведеним 

локацијама за инвестирање о мерама подршке на румунском језику. У првој половини године општини се обратио 

потенцијални инвеститор из Румуније, а комуникација се обављала на румунском и енглеском језику.    

 

Град Суботица наводи да се реализује обнова зграде Суботичке Синагоге, споменика културе, ради одржавања 

културних садржаја - манифестација, како јеврејске заједнице, тако и припадника других заједница.  

 

2017/4 

 

Дана 07.12.2017. године, ПКС – РПК Суботица посетили су представници Трговинско индустријске коморе 

Жупаније Бекеш из Бекешчабе и Мађарско-српске трговинске индустријске коморе. Скупу су присуствовали и 

председник Скупштине Града Суботице г. Тивадар Бунфорд и генерални конзул Мађарске у Суботици г. Јанош 

Бабић. Посета је организована како би се привредници упознали са привредним потенцијалима ова два региона. У 

разговорима, отворена је и могућност успостављања сарадње са привредницима из Румуније. 

 

У Фондацији Владе Мађарске ,,Просперитати“ у току је четврти круг пријaве на конкурс, који је продужен и траје до 

20.12.2017. године, а којим се дају бесповратна средства за куповину пољопривредног земљишта ради обрађивања и 

проширења газдинства, субвенионише се куповина породичних кућа на селу за млађе брачне парове и дају се 

бесповратна средства за развој почетницима у бизнису, микро и малим предузећима кроз кредитирање и 

субвенционисање камата на кредите. Регионална привредна комора Суботица кроз своје активности обавештава 

чланове који су заинтересовани за учешће на конкурсима.   

 

“Конференција о запошљавању у прекограничном подручју”, одржана је у просторијама ПКС-РПК 

Севернобанатског управног округа, 23.10.2017. године, у оквиру пројекта Мрежа подршке мобилности радне снаге у 

прекограничном подручју (“Labour Mobility Network in the cross-border area” – RORS 5). Конференцији су 

присуствовали: Начелник Севернобанатског управног округа, представник градске управе Града Кикинде, 

директорица Националне службе за запошљавање филијала Кикинда, представници Темишварске Привредне 

коморе, ПКС-РПК Севернобанатског управног округа, као и 17 представника предузећа из Румуније: Moda Tim, 

Bosh, Grafoprint, Zefir,Rossini Sleeve, Transpol, AJOFM, ITM, Leges, Smitfield Romania, Profi, IHM Total Consult, 

Nedian, Lugera&Makler, Gapa, Ecolact i Smitfield Prod. Одржавањем ове конференције учињени су битни кораци у 

привлачењу нових страних инвестиција из Румуније на територији Севернобанатског управног округа. 

Још једна од активности коју смо реализовали у оквиру пројекта Мрежа подршке мобилности радне снаге у 

прекограничном подручју (“Labour Mobility Network in the cross-border area” – RORS 5), била је и одржавање “Сајма 

запошљавања” 24.10.2017. године у просторијама ПКС-РПК Севернобанатског управног округа. Циљ овог Сајма био 

је упознавање страних инвеститора са локалним тржиштем радне снаге и привлачење страних инвестиција на нивоу 

локала, због приступачности и квалитета радне снаге. 

 

Континуирано се ради на одржавању добрих пословних односа са руководством Аутофлекс Ливнице Чока (највећа  

мађарска инвестиција у Округу). На иницијативу директора Аутофлекс Ливнице Чока, ПКС и ПКС-РПК 

Севернобанатског управног округа, иницирана је измена Уредбе о листи неопасног отпада за који се не издаје 

дозвола, са документацијом која прати прекогранично кретање („Сл. гласник РС“, бр. 102/2010), тако да се врста: 

- B1-2 B1010 GA430 Отпаци и остаци од гвожђа и челика, из Листе IIB-3.  

- Неопасан отпад за који се не издаје дозвола за прекогранично кретање отпада приликом транзита преко 

територије Републике Србије, упише - дода и у горњу Листу IIB-2.  

- Неопасан отпад за који се не издаје дозвола за прекогранично кретање отпада приликом увоза у Републику 

Србију, у коју су сврстани Отпаци алуминијума, у ознаци: B1-5 B1010 GA140. 

 

Као једна у низу активности коју спроводи ПКС-РПК Севернобанатског управног округа је и континуирано пружање 

помоћи, информација о добављачима, као и других врста информација компанији Zoppas industries Serb, инвеститору 

из Румуније. Такође, узели смо активно учешће и у отварању њиховог новог погона, који је свечано отворен 

23.11.2017. године, где је планирано запошљавање преко 300 нових радника.  
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Последња у низу активности је и сусрет в.д. директора ПКС-РПК Севернобанатског управног округа, господина 

Тибора Хорвата са представницима Мађарско-Српске коморе и привредницима из Мађарске, на добротворној вечери 

у Суботици, коју је организовао Конзул Јанош Бабић, 13.12.2017. године. Том приликом поделио им је промотивни 

материјал о инвестиционим могућностима Кикинде и упознао их са мерама Извршног већа АП Војводине за 2018. 

годину, а везано за бесповратна средства намењена инвеститорима. 

 
Општина Бечеј активно сарађује са градовима из Мађарске, а та сарадња има позитиван утицај на инвестиције. 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.   

 

Град Суботица наводи да је мађарска влада одобрила да се Војводини упути укупно 50 милијарди форинти, односно 

нешто више од 160 милиона евра. То значи да Мађарска улаже у економско оснаживање војвођанске мађарске 

заједнице два пута већу суму него што је буџет АП Војводине. И из  Суботице су конкурисали пољопривредници, 

приватне фирме итд. 

 

У периоду октобар-децембар 2017. године било је активности на поспешивању инвестиција из матичних земаља 

националних мањина (из Чешке Републике) – пројекат уређења канализационе инфраструктуре у Белој Цркви 

(уграђивање пречистача отпадних вода). 

 

У периоду октобар-децембар 2017. године формирана је Локална акциона група у микрорегиону који обухвата 

општине Вршац, Бела Црква и Пландиште. Започете су активности на спровођењу Акционог плана за рурални развој 

месних заједница 2018-2020, а у сарадњи са Устецким регионом из Чешке Републике.  

 
2018/1 

 

Дана 13.03.2018. године, на иницијативу Мађарско - српске трговинске и  индустријске коморе из Сегедина,  ПКС – 

РПК Суботица организовала  је састанак представника Коморе са руководством SZEFO, фабрике за производњу 

конфекције из Сегедина. На састанку се преговарало о могућностима и условима улагања у отварање погона за 

израду горње одеће у Суботици или у региону ПКС – РПК Суботица. Фабрика SZEFO заинтересована је за 

запошљавање радника са двојним држављанством Р. Мађарске или Р. Хрватске, због једноставније процедуре 

обучавања у матичној фабрици. Радници са знањем мађарског језика би имали предност у запошљавању.  

 

Регионална привредна комора Западнобачког управног округа наводи промоцију конкурса Фондацији Владе 

Мађарске ,,Просперитати“, расписаног 21. јануара 2018. године.    

 

Регионална привредна комора Суботица наводи да ће крајем марта месеца 2018. године у Фондацији Владе 

Мађарске ,,Просперитати“ отворити нови конкурсни кругови који ће трајати до 15.06.2018. године, а којим ће се 

доделити бесповратна средства снабдевачима пољопривредних интегратора (пет конкурса), произвођачима и 

продавцима домаћих производа (два конкурса) и почетницима у предузетништву (један конкурс). Регионална 

привредна комора Суботица има информације о објављеним конкурсима и резултатима конкурса и овлашћена је да 

кроз своје активности обавештава своје чланове који су заинтересовани за учешће на конкурсима.  

 

Национални савет немачке националне мањине наводи да је дана 13.03.2018. године, одржао састанак са делегацијом 

из Баден Витемберга, где је председник савета, делегацију на челу са министром господином Guido Wolf-ом, 

подстакао да што више инвестирају у нашу земљу, како млади стручни кадар (целокупно становништво – не само 

национална мањина) не би одлазио у иностранство.   

 

Општина Бабушница наводи да је 16.6.2017. године одржан незваничан састанак са представницима две општине из 

Бугарске, чиме су отпочети преговори о инвестирању на територији општине Бабушница и о заједничком наступању 

на конкурсима Европске уније. 

 

Граду Сомбор наводи да је у току пројекат из области социјалне заштите подржан од стране Фондације 

Просперитати која је обезбедила средства за газдинства. Пројектом је купљено 13 кућа за младе брачне парове. 

 

Такође, је у току је пројекат Развој дестинација еколошког туризма пограничног региона Баја - Сомбор „Зелене 

стазе”. Главни циљ пројекта је развој активнe спортске и туристичке понуде између Бајe и Сомборa.  
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Граду Сомбор наводи да средња економска школа учествује у пројектима Мађарска – Србија са темом Одрживог 

коришћења природних и културних ресурса, у износу 49.000,058 евра. 

 

2018/2 

 

Презентација Актуелни програми Фонда за развој Републике Србије и отворени позиви – конкурси Развојне агенције 

Србије биће реализована 19.06.2018. године на тематском састанку Парламента привредника Регионалне привредне 

коморе Златиборског управног округа у проширеном саставу. 

Програми националне службе за запошљавање биће изложени привредницима Златиборског округа 9.06.2018. 

године на тематском састанку Парламента привредника Регионалне привредне коморе Златиборског управног округа 

у проширеном саставу.  

 

Ради формирања Секције секције за рачуноводствено-финансијске послове  у ПКС-РПК Ужице одржан је 

иницијални састанак 8. маја 2018.године.  Конститутуисање ове секције у РПК при Удружењу за стручне, научне и 

техничке делатности - Одбору за рачуноводствене послове Привредне коморе Србије одржаће се  26.06.2018. године. 

 

У току априла и маја месеца ПКС- РПК Суботица у два наврата је посетила делегација Привредне коморе Црне Горе. 

Приликом прве посете делегација се упознала са привредним приликама у месту Ловћенац, где већинско 

становништво чине припадници националне мањине црногораца. Предложено је да се сагледају услови за 

реализацију инвестиције из Црне Горе из производне делатности и да се путем Општине Мали Иђош, где припада 

место Ловћенац сачини предлог локације и дају основне смернице и услови за започињање предметног улагања.  

Друга посета је била у оквиру 12. Међународног и регионалног сајма привреде у Суботици, где је ПКС-РПК 

Суботица била суорганизатор ове манифестације. На заједничком штанду ПКС организован је сусрет председника 

Привредне коморе Црне Горе и представника привредних субјеката из Суботице са нагласком на проширење 

привредне сарадње и сагледавање услова за шире укључивање правних лица која запошљавају и радну снагу из 

редова припадника националне мањине црногораца у циљу смањења незапослености.  

 

ПКС- РПК Суботица заједно са Трговинском и индустријском комором жупаније Бекеш из Бекешчабе, Мађарска 

организовала је почетком јуна у Бакешчаби привредни форум са циљем да омогући привредним субјектима обе 

регије да се успостави привредна сарадња са посебним нагласком на могућност уговарања инвестиција. У рад 

форума највећим делом су била укључена правна лица са дела регије, где је већинско становништво мађарско и где 

су власници или руководиоци мађарске националности. У раду форума учествовало је укупно 28 правних лица која 

су у активним разговорима уговарала пословне аранжмане и могућности за инвестиције у обе регије.  

 

Председник Националног савета немачке националне мањине је на састанку са господином Winfried Kretschmann-om, 

председником Покрајине Баден Виртемберга, Савезна Република Немачка, дана 16.04.2018. године у Београду, водио 

разговор о инвестирању у нашу земљу, нарочито је нагласио на важност запошљавања младих стручних радних 

снага. 

  

Општина Бач наводи да мањи број становника општине има право аплицирања на конкурсе Фондације Просперитати 

и на тај начин су у могућности да добију помоћ и подршку Мађарске за инвестиције у више области.  

 

Општина Бела Црква наводи да су започете активности на реализацији пројекта у оквиру прекограничне сарадње са 

Румунијом „Експозиција мреже пијаца у прекограничном подручју Оравица – Бела Црква“. Средства су обезбеђена 

преко ИПА пројекта. 

 

Општина Босилеград је организовала неколико форума са циљем привлачења домаћих и страних инвеститора, 

укључујући и инвеститоре из Бугарске као матичне земље. Од октобра 2016. године  до септембра 2017. године у 

Босилеграду је успешно пословала бугарска текстилна фирма „Калинел“, која је нажалост затворила свој погон у 

Босилеграду. Такође, вођени су и преговори са текстилном фабриком „Космос“ из Перника у вези отварања погона у 

Босилеграду, али нажалост исти нису завршени успешно.   

Општини Ириг као носиоцу је одобрен пројекат „Natural selfness”, где се са страним партнером из Мађарске, 

планира изградња етно комплекса у Шатринцима, где је већинско становништво мађарске националне припадности. 

Са изградњом поменутог комплекса општина Ириг ће запослити грађане из Шатринаца. Предвиђено трајање  

пројекта је две године. 
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Руководство општине Врбас боравило је 25. и 26.маја 2018. године, у словачком граду Свидњику на завршним 

данима Фестивала русинске културе, на којем је учествовало и Културно-просветно друштво "Карпати". Боравак у 

Словачкој био је прилика да се обележи десета годишњица успостављања братских односа Свидњика и Врбаса и 

поново размотре могући модели сарадње. Сарадња у области културе развија се из године у годину, наступи 

културних друштава у оба града, што доприноси упознавању и приближавању наших културних наслеђа, а постоје 

договори да се сарадња додатно унапреди. Као и претходних неколико година, општину Врбас посетили су 

уметнички колективи из руског града Костроме, а у организацији Удружења српско-руског пријатељства “Род” и 

локалне самоуправе, где су одржали концерт у ОШ “Бранко Радичевић” у Савином Селу 03.06.2018. године. 

Општина Димитровград наводи да блиска сарадња са представницима амбасаде  и конзулата Републике Бугарске 

ствара потенцијал и за ближу економску сарадњу. У новоформираној Радној зони Белеш у поступку изградње су два 

објекта  производне намене инвеститора из Бугарске. Осим тога, значајан број становника Димитровграда запослен 

је у фабрикама у градовима Драгоман и Костин брод, те на дневном нивоу путује у Бугарску и враћа се. За сада 

велики производни погони као што су у поменутим градовима нису нашли свој интерес да такве инвестиције остваре 

у Димитровграду. 

 

Град Сомбор наводи Интеррег Мађарска – Србија  пројекат – сарадња младих у области заштите природе, промоције 

здравих стилова живота, културног наслеђа и унапређивања туризма кроз прекограничну сарадњу. Партнерске 

школе су Средња економска школа из Сомбора и Kiskunhalasi Szakkezesi Centrum. Почетак пројекта: 1.март 2018. 

године, а крај пројекта: 28.фебруар 2019.године. Укупан буџет пројекта:116.903,25 евра. Финансирање из ИПА 

фонда ЕУ: 99.367,76 евра.  

 

Град Сомбор наводи да је 11.05.2018. године одржана отварајућа конференција пројеката „Побољшање 

прекограничног пута између Баје и Сомбора II“ који се реализује у оквиру програма „Интеррег – Програм 

прекограничне сарадње Мађарска – Србија“. Циљ пројекта је побољшање, ревитализација и проширење пута између 

Сомбора и Баје, односно Бачког Брега. Пројекат је планиран од септембра 2016. године и сада се на нашој страни 

приступа реализацији. Пројекат је добио највише средстава у целом позиву 2,65 милиона евра што представља 60% 

средстава у другој – позивној оси. 

 

Град Сомбор наводи да је 3.04.2018. године отворен нови гранични прелаз између Србије и Мађарске, Растина – 

Бачсентђерђ.  

 

Облици сарадње Града Суботице са другим локалним самоуправама у циљу побољшања економске развијености 

Града и да се повећа проценат запослености националне мањине: 

 
- Interreg – Пројектовање бициклистичких стаза за трасу “Панонска 8”,  

- Прекогранични програм Мађарска-Србија IPAHUSRB, - Изградња пута и потребне инфраструктуре 

Ашоттхалом – Бачки Виногради (ÁSOTTH-BVIN),  

- Прекогранични програм Мађарска-Србија ,Јачање економске сарадње у области интегрисане 

пољопривредне понуде робе дуж српско-мађарске границе (ECOCOOP), 

- Програм: УСАИД и Међуопштинска сарадња 

 Назив пројекта:  Пројекат одрживог локалног развоја кроз  унапређење и  развој интензивних и 

 еколошки прихватљивих привредних активности у  руралним областима пограничног подручја (SU-SO-

 KA) 

 Циљ пројекта: Интензивирати извозно оријентисану пољопривредну  производњу, прераду 

 пољопривредних производа и њихов пласман, укључујући извоз готове хране 

 Партнери: Град Суботица (Србија), Град Сомбор (Србија) и Општина  Кањижа (Србија) 

 Донатор: УСАИД 

- Дунавски Транснационални Програм 2016 

 Назив Пројекта: Одржива заштита и промоција ArtNouveau заоставштине у дунавској регији 

 Партнери:- водећи партнер град Орадеа, Румунија,  

 Партнери: Словенија, Аустрија, Хрватска, Бугарска, Мађарска, Србија 

 ПП1- Iparművészeti Múzeum, Budapest, Mađarska 

 ПП2-Словенија, Љубљана- Урбан Институт 

 ПП3-Аустриа,Беч- Музеј примењених уметности 

 ПП4-Румунија, Букурешт-НГО- ИЦОМОС,  

 ПП5-Хрватска, Загреб, Музеј умјетности и обрта 

 ПП6- Мађарска, Сегедин- Туринфо 

 ПП7-Бугарска,Софија- Национална Академска Библиотека 

 ПП8-Србија, Град Суботица 
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 ПП9-Србија, Београд- Републички завод за заштиту споменика културе 

 Као придружени партнери на пројекту су: 

 ПП10-РАНН..мрежа Сецесијских градова, Белгија, Брисел 

 ПП11-Министарство културе Румуније, Букурешт, Румунија 

 

- IPA CBC HUSRB Стратешки распис програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија 

 Партнери:- водећи партнер ДКМТ Мађарска 

 Партнери: Б1-Покрајински секретаријат за регионални развој, међународну сарадњу и локалну самоуправу 

 (СРБ-Нови Сад), Б2-Egymásért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Közhasznú Egyesület (HU-Morahalom), Б3- Град 

 Суботица, Б4- Град Нови Сад. 

 Основни циљ пројекта: проширење понуде из области културе у регији,  сарадња пограничних културних 

 установа и НГО-а који заједничко утичу и  на развој туризма. На две локације се граде објекти, у 

 Морахалому и у  Суботици (на Палићу).  

 Резултати пројекта су нове културне манифестације, дешавања и програми (фестивали, изложбе, итд), 

 заједничка wеб-презентација са информацијама о актуелним програмима у регији. 

- IPA CBC CRO-SRB  Програм прекограничне сарадње Хрватска-Србија 

 Назив Пројекта: Сецесијска туристичка рута Суботица Осијек 

 Партнери: водећи парнер је Туристичка заједница града Осијека 

 Парнери: Б2- Туристичка организација града Суботице 

 Б3- Град Осијек 

 Б4- Град Суботица 

              Б5- Регионална развојна агенција Славоније и Барање доо за међународну и регионалну сарадњу 

 Основни циљ пројекта: Развој туризма и очување културног и природног наслеђа  

 Резултати пројекта:  Град Суботица ће израдити комплетну пројектно  техничку документацију за 

 реконструкцију и рестаурацију Градске куће као и студију о валоризацији овог објекта. Израдиће се и 

 поставити туристичке табле поред ауто пута Београд - Хоргош у циљу промоције ове дестинације. 

 ТОГС- креирање прекограничне и локалне туристичке руте сецесије (креирање базе података, креирање 

 маршута и маркирање руте са таблама, набавка инфо табли). Промоција пројекта, јачање туристичке понуде 

 (преко заједничких наступа на сајмовима и изложбама, фото конкурс, израда туристичких атракција и 

 сувенира).  

-  Програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија INTERREG-IPA CROSS-BORDER COOPERATION 

PROGRAMME HUNGARY-SERBIA – HUSRB/1602 Назив Пројекта: Оптимализација саобраћаја у 

пограничном појасу изградњом бициклистичких стаза 

 Водећи партнер – Град Суботица 

 Партнери: Локална самоуправа општине Ашотхалом, Мађарска (Партнер 1) 

 Локална самоуправа Града Томпа, Мађарска (Партнер 2) 

 Директни циљеви пројекта су: Оптимализација саобраћаја изградњом бициклистичких стаза у Суботици – 

 7,9 км, у насељеним местима Келебија и Бачки виногради на српској страни, односно на територији 

 локалних самоуправа Томпа (3,2 км) и Ашотхалом (6,9 км) на мађарској. Радиће си и израда пројектно 

 техничке документације за изградњу бициклистичких  стаза у Суботици (22 км) и у Томпи (4,9 км). 

 

2018/3 

Привредна комора Србије наводи да ће се манифестација "32. Дани лудаје" одржати 

између 21. и 24. септембра у Кикинди, на конференцији за медије у ПКС представили 

су Станислава Хрњак, помоћница градоначелника Кикинде и Маријана Мирков из 

Канцеларије за туризам Кикинда. 

Како је помоћница градоначелника Станислава Хрњак истакла, у Кикинди ове године 

очекују, поред бројних домаћих посетилаца, и долазак више од 10.000 гостију из 

суседних земаља, највише из Румуније и Мађарске, као наставак прошлогодишњих 

позитивних трендова, када је Кикинду за три дана посетило више од 40.000 људи.   

Током четири дана трајања манифестације биће представљени привредни и туристички 

потенцијали општине. 

Представник ПКС-РПК Суботица у оквиру активности Привредне коморе Србије на 

афирмацији дуалног образовања учествовао је у раду Актива директора средњих школа 
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на подручју ПКС-Регионална привредна коморе Севернобачког управног округа на 

креирању плана уписа у складу са потребама привреде. У складу са сачињеним 

условима уписа дуално образовбање се уводи у школској години 2018/2019 у 4 средње 

школе, са 7 образовна профила у сарадњи са 40 компанија за 324 ученика . Потребно је 

истаћи да су се у две средње школе формирали полазни разреди на српском и 

мађарском језику што представља потенцијал за припаднике мађарске националне 

мањине да завршетком образовног програма буду у прилици да се одмах запосле у 

правним лицима са којима су прелиминарно потписали уговор о ангажовању.  Овај 

начин образовања пружа могућност инвеститорима и из матичне земље мађарске 

националне мањине да упосле кадрове са познатим профилом занимања која 

задовољавају њихове процесе рада а самим тим повећава атрактивност Србије за даља 

улагања.  

ПКС-Регионална привредна комора Расинског управног округа се заложила да два 

припадника националних мањина нађу посао у приватном сектору. 

 

Председник Националног савета немачке националне мањине на сваком састанку са 

званичним представницима Савезне Републике Немачке води разговоре о овој теми.  

 

Делегација општине Врбас је била у посети граду Никшићу у Црној Гори 18.9.2018. 

године на прослави Дана ослобођења. Празник  града се прославио свечаном седницом 

Скупштине општине Никшић у Никшићком позоришту. 

 

Традиционални фестивал фанфара и ове године организован је у вршачком селу 

Војводинци. Свечаном отварању Фестивала присуствовала је амбасадорка Румуније у 

Србији Оана Кристина Попа и градоначелница Вршца са сарадницима. Амбасадорка 

Румуније у Србији захвалила се на позиву да присуствује фестивалу и истакла важност 

сарадње двеју земаља која се огледа на свим друштвеним пољима, међу којима су и 

бројни културни догађаји, као што је Фестивал у Војводинцима.  

 

Општина Житиште наводи посебна активност у извештајном периоду која се одвијала 

између МЗ Торда и Општина Балашће из Мађарске сусрети и братимљење – 

прекогранична сарадња кроз ИПА пројекте – програм Србија Мађарска  - укупна 

вредност 100.000 евра. 

 

Општина Кула наводи да је 01.06.2018. године почела реализација пројекта 

прекограничне сарадње Мађарска-Србија, са општином Калоча. Назив пројекта је 

“Старе навике у новом оделу”. Вредност овог пројекта износи 83.000,00 евра. Главни 

циљ овог пројекта је повезивање традиције и културе општина Кула и општина Калоча.   

 

Општина Нови Бечеј наводи потписивање споразума о братимљењу са градом 

Шандрфалва, Република Мађарска који може да допринесе инвестицијама, а све у циљу 

повећања запослености мађарске националне мањине. Такође, наводи сарадњу са 

државама у региону у оквиру ИПА прекограничне сарадње.  
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Општина Темерин сарађује са Мађарском, која је матична држава мађарске националне 

мањине која живи на подручју општине Темерин. Постоје потписани споразуми о 

сарадњи са шестим квартом Терезварош из Будимпеште, Јаношхалмом, Морахалмом, 

Јасапати и Ђерасоњфа. Сарадња је на нивоу културе, образовања, спора и удружења 

пензионера. 

Део завичајне куће Тајхаз је завршена преко ИПА пројекта са Јаношхалмом и 

Морахалмом, стога ова сарадња има позитиван утицај на инвестиције. Као и Фондација 

“Просперитати”, која је основана као помоћ за економско оснаживање у Војводини, где 

је мађарска влада одобрила помоћ од око 160 милиона евра, која се константно 

дистрибуира преко те фондације, а сада већ има корисника и из Темерина.  

 

Града Сомбор наводи да у периоду од 10-20.августа у кампу Црвеног крста Сомбора у 

Бачком Моноштору реализован је „Прекогранични филмски камп на немачком језику“ 

који је окупио укупно 48 учесника из Србије, Мађарске, Румуније, Хрватске и Немачке. 

Реализација кампа је остварена уз помоћ средстава Фондације Баден-Витенберг преко 

Фондације за културу подунавских Шваба Савезне државе Баден-Визенберг, као и 

подршке Црвеног крста Сомбор, ДВД Сомбор и града Сомбора, ЈП „Војводинашуме“. 

 

Удружење Немаца Герхард је од 21-23.августа 2018. године реализовао други 

Прекогранични омладински ватрогасни камп на немачком језику у кампу Црвеног 

крста Сомбор у Бачком Моноштору. Камп је окупио укупно 39 особа, од тога 25 

младих узраста од 14 до 17 година из Хрватске, Мађарске, Немачке, Румуније и Србије, 

које занима усавршавање у области противпожарне заштите, прве помоћи и спортских 

активности. По први пут на кампу је учествовала омладинска група Црвеног крста 

Немачке из места Шондорф из Немачке. У оквиру програма учесници су свакодневно 

учествовали на три тематске радионице. Реализација кампа је остварена уз помоћ 

средстава Фондације Баден-Витенберг преко Фондације за културу подунавских Шваба 

Савезне државе Баден-Визенберг, као и подршке Црвеног крста Сомбор, ДВД Сомбор и 

града Сомбора.   
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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 

2017. године, јесте Мађарска.  

Међувладин мешовити одбор Србије и Хрватске за националне мањине до сада је одржао шест седница. Последња, 
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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 

2017/2 

Министарство спољних послова је, у домену својих надлежности, у току II кварталу 2017. године наставило да 

пружа подршку раду Канцеларије Регионалног савета за сарадњу, на основу Меморандума о оснивању и раду 

Акционог тима за интеграцију Рома до 2020. године. 

2017/3  

Министарство спољних послова наводи да Република Србија има закључене билатералне споразуме о заштити права 

мањина са свим земљама региона, на подручју СФРЈ и ЈИЕ, у којима су реципрочно признате мањине обе државе, 

осим са Р. Албанијом, која није одговорила на наш предлог из претходних година о потписивању Споразума о 

заштити права мањина.  

 

Министарство спољних послова из својих редова нема именованих копредседника постојећих међувладиних 

мешовитих комисија за националне мањине, већ у њиховом раду учествује само у својству члана. У овом својству, 

Министарство спољних послова се залаже за континуитет рада мешовитих комисија, имајући у виду и значај 

спровођења билатералних и мултилатералних докумената и препорука у заштити и остваривању права мањинских 

заједница у земљама региона, као и унапређења положаја и права Срба у региону.  

 
2017/4 

Стање непромењено.  

 

2018/1 

 

Седма седница међувладиног Мешовитог одбора Републике Србије и Републике Хрватске за националне мањине 

одржана је у Београду и Бачком Моноштору, 30. и 31. јануара 2018. године. На седници је анализирана реализација 

препорука донетих на претходним заседањима које се, између осталог, односе на: заступљеност двеју мањина у 

представничким телима на свим нивоима, затим у правосуђу, управи и полицији, службену употребу језика и писма, 

као и културу, образовање и информисање на хрватском језику у Србији и српском језику у Хрватској. Мешовити 

одбор поздравио је напоре постигнуте у реализацији препорука прихваћених на ранијим заседањима и закључио 

како један део препорука и даље није реализован, те оне остају на снази до реализације. У току је усаглашавање 

текста записника са седнице, који ће након потписивања, бити прослеђен двема владама и свим ресорним 

институцијама ради реализације. 
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2018/2 

 

Нема података.   

 

2018/3 

 

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: Активност није реализована.  

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 

заједничког пројекта ЕУ и СЕ у региону југоисточне Европе - Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора, 

Србија, Македонија и Косово*59. 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 

                                                      
59 Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 

и мишљењем Међународног суда правде о декларацији о независности Косова  
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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 

2017/2 

Нема података. 

2017/3  

Нема података. 

 

2017/4 

Нема података.  

  
2018/1 

 

Нема података.   

 
2018/2 

 

Нема података.   

 

2018/3 

 

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: Извештај надлежне институције није достављен  

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Организације цивилног друштва 

 Ресорна министарства 
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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. 

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, 
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Србија-Мађарска, Србија-Румунија, Србија-Македонија), али и приступити њиховој редефиницији (фреквенција 

одржавања мешовитих међувладиних комисија, као и 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. 

2017/2 

Нема података. 

2017/3 

Невладина организација Центар за регионализам спроводи пројекат „Мање бројне националне заједнице и мере 

антидискриминације“ који је подржала Канцеларија за људска и мањинска права, који траје од 19. априла до 19. 

октобра 2017. године. Фокус пројекта су седам мање бројних националних мањина-заједница: чешка, словеначка, 

јеврејска, грчка, украјинска, немачка и русинска. Циљ пројекта: видљивост, статус, отворена питања са којима се 

срећу ове заједнице. Препоруке везане за потребу да представници националних заједница које имају државе 

матичног народа званично присуствују билатералним разговорима државе Србије и матичне државе када је реч о 

областима које се непосредно тичу положаја, статуса и заштите националних мањина. Такође је препоручено да се 

успоставе правноформални и буџетски механизми који подстичу сарадњу мање бројних националних заједница са 

државом матичног народа.   

 

2017/4 

Стање непромењено.  

2018/1 

Невладина организација Центар за регионализам је 22. марта 2018. године у  Суботици одржала округли сто под 

називом „Демократска партиципација мањина у Србији-стање, решења и перспективе“. 

На округлом столу се разговорало о политичком представљању мањина са чијим је државама матичног народа 

Србија потписала билатералне споразуме о заштити  својих припадника у дијаспори. Уводничари на округлом столу 

су били Александра Јоксимовић, Драган Ђукановић, Горан Башић, Синиша Таталовић, представници  Националних 

савета румунске, мађарске и хрватске националне заједнице, генералног конзулата Хрватске у Србији. 

У раду округлог стола су учествовали представници националних мањина, градске управе Суботице и представници 

удружења грађана националних мањина. Основни закључак је да се Србија мора определити за ефикасан модел 

представљања мањина на сва три нивоа власти. Садашњи модел политичког представљања мањина не пружа 

могућност да мањине имају аутентичне представнике у власти. 

Што се тиче учешћа мањина у државним органима и јавним предузећима за анализу тих података за сада још увек 

нема валидних статистичких података.  

2018/2 

 

Нема података.  
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2018/3 

 

Нема података. 

 

 

АКТИВНОСТ: 11.4. Обезбедити све услове са стране Републике Србије да се 

међудржавне комисије које су установљене билатералним споразумима редовно 

заседају и да у потпуности користе надлежности које су им прописане 

билатералним споразумима. 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност се успешно реализује.  

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство спољних послова 

ИЗВЕШТАЈ: 
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 

2017/2 

У координацији са Министарством за државну управу и локлану самоуправу, Министарство спољних послова је у 

марту месецу ове године упутило предлог закључка Владе о именовању председнике српског дела Међувладине 

мешовите комисије за националне мањине са Румунијом, тј. за копредседника овог тела.  

Министарство спољних послова ће у наредном периоду настојати, у координацији са Министарством за државну 

управу и локлану самоуправу, да предложи именовање председника српског дела Мешовитог међувладиног одбора 

за мањине са Хрватском. Ово питање је посебно актуелно, имајући у виду да је Хрватска страна у јуну ове године 

предложила за место састанка ове комисије Београд. 

2017/3 

Министарство спољних послова из својих редова нема именованих копредседника постојећих међувладиних 

мешовитих комисија за националне мањине, већ у њиховом раду учествује само у својству члана. У овом својству, 

Министарство спољних послова се залаже за континуитет рада мешовитих комисија, имајући у виду и значај 

спровођења билатералних и мултилатералних докумената и препорука у заштити и остваривању права мањинских 

заједница у земљама региона, као и унапређења положаја и права Срба у региону.  
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Решењем Владе 24 Број 119-9371/2017, од 28. септембра 2017. године, Иван Бошњак, државни секретар у 

Министарству државне управе и локалне самоуправе именован je за председника српског дела међувладиног 

Мешовитог одбора са Републиком Хрватском који прати спровођење одредаба Споразума 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 („Службени лист СЦГ“ - Међународни уговори, број 3/2005).  

 

2017/4 

Стање непромењено.  

 

2018/1  

 

Решењем Владе 24 Број 119-2162/2018, од 8. марта 2018. године, Иван Бошњак, државни секретар у Министарству 

државне управе и локалне самоуправе именован je за председника српског дела Међувладине мешовите комисије са 

Румунијом која прати спровођење одредаба Споразума између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе 

Румуније о сарадњи у области заштите националних мањина („Службени лист СЦГ - Међународни уговори“, број 

14/2004).  

 

Решењем Владе 24 Број 119-2149/2018, од 8. марта 2018. године, Србислав Цвејић, државни секретар у 

Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања именован је за председника српског дела 

Међувладине мешовите комисије о националним мањинама која прати спровођење одредаба Споразума 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 („Службени лист СЦГ – Међународни 

уговори“, број 14/04).  

 

2018/2 

 

Решењем Владе 24 Број 119-6059/2018, од 28. јуна 2018. године, Заим Реџеповић, државни секретар у Министарству 

за рад, запошљавање, борачка и социјална питања именован је за председника српског дела Међувладине мешовите 

комисије о националним мањинама која прати спровођење одредаба Споразума 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 („Службени лист СЦГ – Међународни уговори“, број 14/04) и 

члана 43.   став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр.55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – 

УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон). 

 

2018/3 

 

У циљу договора о наставку сарадње двеју Влада у оквиру Међувладине мешовите 

комисије Србије и Румуније за националне мањине, у септембру је одржан састанак 

копредседника Комисије. Договорено је да ће се у наредном периоду наставити рад 

овог тела, најпре кроз сусрет косекретара који ће радити на усаглашавању текста 

Записника. 

 

 

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 се успешно реализује. 
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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.  

2017/2 

С  обзиром да у II кварталу 2017. године није било састанака међудржавних комисија које се баве питањима у вези са 

националним мањинама, није ни обавеза које проистичу из наведене активности. 

2017/3 

Министарство спољних послова наводи да су копредседници мешовитих комисија за националне мањине у обавези 

да извештавају Владу о договореним мерама и активностима у спровођењу билатералних споразума о заштити 

мањина.  

 
2017/4 

Влада је на својој 27. седници од 31. октобра 2017. године, на предлог Канцеларије за људска и мањинска права, 

донела Закључак о усвајању Извештаја Републике Србије за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа 

Савета за људска права Уједињених нација. 
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Влада је на својој 27. седници од 31. октобра 2017. године, на предлог Канцеларије за људска и мањинска права, 

донела Закључак о усвајању Четвртог периодичног извештаја о примени Европске повеље о регионалним или 

мањинским језицима. 

Влада је на својој 31. седници од 20. новембра 2017. године, на предлог Канцеларије за људска и мањинска права, 

донела Закључак о прихватању Платформе за учешће делегације Републике Србије на 94. заседању Комитета за 

укидање расне дискриминације, ради представљања II-V периодичног извештаја о примени Међународне конвенције 

о укидању свих облика расне дискриминације, 21. и 22. новембра 2017. године, Женеви. 

2018/1  

Влада је на својој 47. седници од 18. јануара 2018. године, на предлог Канцеларије за људска и мањинска права, 

донела Закључак којим је прихваћена Платформа за учешће делегације Републике Србије на 29. заседању Радне 

групе Савета за људска права УН, ради разматрања Извештаја Републике Србије за трећи циклус Универзалног 

периодичног прегледа, које ће се одржати у Швајцарској Конфедерацији (Женева), 24. и 25. јануара 2018. године. 

Влада је на својој 50. седници од 6. фебруара 2018. године, на предлог Министарства спољних послова, донела 

Закључак којим је усвојен текст Програма сарадње у области образовања, науке и културе између Владе Републике 

Србије и Владе Мађарске за период од 2018. до 2020. године.  

2018/2 

 

Влада је на својој 66. седници од 26. априла 2018. године, на предлог Канцеларије за људска и мањинска права 

донела Закључак о усвајању одговора Републике Србије на препоруке држава чланица Уједињених нација из Трећег 

циклуса Универзалног периодичног прегледа. 

 

Влада је на својој 71. седнци од 31. маја 2018. године, на основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  УС, 72/12, 7/14  УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), 

на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, донела Закључак којим се усваја текст 

Споразума између Европске уније и Републике Србије о учешћу Републике Србије у Програму Европске уније за 

права, једнакост и држављанство. 

 

Влада је на својој 74. седници од 14. јуна 2018. године, на предлог Канцеларије за људска и мањинска права донела 

Закључак којим се усваја Извештај о примени препорука број 15, 33 и 39 из Закључних запажања Комитета за 

људска права Уједињених нација у вези са Трећим периодичним извештајем о примени Међународног пакта о 

грађанским и политичким правима. 

  

2018/3 

 

Влада је на својој 79. седници од 28. јуна 2018. године, на предлог Кабинета 

потпредседнице Владе и министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 

донела Закључак о усвајању Извештаја о примени Конвенције Савета Европе о 

спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбулска 

конвенција). 

 

Влада је на својој 95. седници од 14. септембра 2018. године, на предлог Канцеларије за 

људска и мањинска права, донела Закључак о прихватању Коментара Републике Србије 

на Четврти извештај Комитета експерата о примени Европске повеље о регионалним 

или мањинским језицима у Србији. 

 

Влада је на својој 95. седници од 14. септембра 2018. године, на предлог Канцеларије за 

људска и мањинска права, донела Закључак о усвајању Четвртог периодичног 
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извештаја о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина. 

 

 

АКТИВНОСТ: 11.6. Повећати свест о могућностима и о важности прекограничне 

сарадње јединица локалне самоуправе. 

РОК: Континуирано 

СТАТУС: Активност се успешно реализује. 

НОСИОЦИ И ПАРТНЕРИ: 

 Министарство надлежно за послове државне управе и локалне 

самоуправе 

 Министарство за европске интеграције
60

 

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.  

                                                      
60 Народна скупштина Републике Србије усвојила је на седници одржаној 26. јуна 2017. године Закон о изменама и 

допунама Закона о министарствима, којим је основано Министарство за европске интеграције. Министарство је 

почело са радом даном ступања овог закона на снагу, 27. јуна 2017. године, када је и престала да постоји 

Канцеларија за европске интеграције Владе Србије.  
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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 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 
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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 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 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.  
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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. 

2017/2  

 

У периоду од 1. априла до 21. јуна 2017. године, у оквиру програма прекограничне и транснационалне сарадње, 

одржано је више састанака и промотивних скупова: У оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње 

Мађарска-Србија 18. маја 2017. године одржан је састанак Заједничког одбора за праћење, на коме је одобрена листа 

пројеката за финансирање у оквиру другог јавног позива за приоритет 1 (заштита животне средине) и приоритет 2 

(саобраћај). Уговори ће бити потписани закључно са септембром ове године. Предлози пројеката у оквиру 

приоритета 3 (туризам) и 4 (иновације и конкурентност) су у процесу оцењивања и очекује се да ће листа пројеката 

предложених за финансирање бити одобрена до краја септембра 2017. године. Усвојен је и Годишњи извештај о 

спровођењу Програма за 2016. годину. 

У оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија у Нишу је 23. маја 2017. године одржан 

састанак Заједничког одбора за праћење, на коме је усвојен Годишњи извештај о спровођењу Програма за 2016. 

годину и одлучено да се наредни, таргетиран позив објави у септембру 2017. године. Пакет за пријаву за други позив 

је 7. јуна 2017. године објављен на сајту Програма и доступан је за јавне консултације.  

У организацији Канцеларије за европске интеграције и Делегације ЕУ у Републици Србији одржан је 15. јуна 2017. 

године Сајам ЕУ пројеката у оквиру манифестације Србија и ЕУ на делу, на коме су приказани и пројекти програма 

прекограничне сарадње са Бугарском где су партнери из Србије град Пирот, општина Бела Паланка, Центар за развој 

јабланичког и пчињског округа, Регионална агенција за развој Источне Србије.  

У оквиру Програма прекограничне сарадње са Румунијом током априла и маја месеца су одржане радионице за 

спровођење пројеката и обука за извештавање у Мониторинг информационом систему на коме су учествовали 

представници партнерских организација одобрених пројеката, првостепене контроле, Националног и Управљачког 

тела и Заједничког секретаријата. Такође је 5. маја 2017. године у Зрењанину одржан Сајам ЕУ пројеката на коме су 

промовисани пројекти из програма са Румунијом, где је један од говорника била и амбасадор Румуније у Србији.  

За спровођење програма прекограничне сарадње са Македонијом почеле су активности успостављања Заједничког 

техничког секретаријата у Лесковцу, чиме ће се занинтересованим странама за учешће у овом програму омогућити 

контакт на територији која је обухваћена програмом. У току су преговори о тачној локацији канцеларије Заједничког 

техничког секретаријата у Лесковцу и припремају се набавке канцеларијског намештаја и опреме за август 2017. 

године.  

У оквиру транснационалног програма Дунав, 24. априла је одржан инфо-дан поводом другог јавног конкурса коме је 

присуствовало више од 100 представника организација и институција из Србије. Јавни позив је отворен 9. маја 2017. 

године са роком за достављање предлога пројеката до 6. јуна 2017. године. У оквиру састанка Одбора за праћење 

транснационалног програма Дунав, који је одржан 13-14. јуна 2017. године, објављено је да је пријављено 127 

предлога пројеката. Очекује се да ће процес оцењивања бити завршен до краја 2017. године.  

Поводом јавних позива у оквиру програма прекограничне сарадње са Босном и Херцеговином и са Црном Гором 

чије се објава планира за јул 2017. године, током априла и маја су у Ужицу и Новом Пазару одржане дводневне 

радионице за припрему пројеката, на којима су учесници били представници локалних самоуправа, развојних 

агенција, привредних комора и цивилног друштва из региона обухваћеним овим програмима.  
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2017/3 

У периоду 1.7 - 30.9.2017. године, у Новом Саду је 14.7.2017. године одржана Конференција у оквиру Интеррег ИПА 

програма прекограничне сарадње Хрватска – Србија поводом потисивања уговора за 23 пројекта која су одобрена за 

финансирање у првом јавном позиву за прикупљање предлога пројеката. Поводом тога су одржане и две радионице 

(у Новом Саду и у Вуковару) са представницима пројектних партнера о спровођењу пројеката.  

 

Дан 21. септембар је проглашен Даном европске територијалне сарадње. Прославља се од 2013. године 

организацијом догађаја и манифестација у оквиру програма прекограничне и транснационалне сарадње којима се 

истиче значај и допринос програма прекограничне и транснационалне сарадње за одрживи развој и добросуседске 

односе. Тим поводом је током септембра 2017. године, у периоду 22-24. септембра, у организацији Министарства за 

европске интеграције одржан фестивал документарног филма у Установи културе „Влада Дивљан“ у Београду, под 

називом „Европска сарадња: филмска прича“.  

 

21. септембра је у Сегедину у Мађарској организована изложба фотографија „Лепи призори пограничног региона 

Мађарске и Србије“, док је истог дана у Подгорици организована промотивна конференција на којој су 

представљени програми прекограничне сарадње и планови за наредни период.  

 

Наредног дана, 22. септембра у Кикинди је у оквиру програма прекограничне сарадње са Румунијом обележен Дан 

европске територијалне сарадње концертом гудача и постављањем „Зида сарадње“ на коме су посетиоци могли 

постављати предлоге за будућу сарадњу две земље. 

 

Последњег дана септембра је у оквиру програма прекогараничне сарадње са Бугарском, у Пернику у Бугарској 

одржана изложба старих заната карактеристичних за погранични регион. Свим манифестацијама присуствовало је 

више стотина посетилаца.  

 

2017/4 

У периоду 1.10 - 31.12.2017. године, у оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Румунија – Србија, у 

Виминацијуму је 28. новембра одржана свечана конференција поводом расписивања другог позива за прикупљање 

предлога пројеката. Позив ће бити отворен до 30. марта 2018. године, а за финансирање пројеката у оквиру овог 

позива издвојено је нешто више од 20 милиона евра ИПА средстава. Као подршку потенцијалним предлагачима 

пројеката, програмска тела ће у јануару и фебруару следеће године организовати два форума за тражење 

партнерских организација, као и низ радионица на којима ће се говорити о правилима позива, о пријавном 

формулару и новом начину аплицирања путем електронског мониторинг система.  

У последњем кварталу 2017. године објављени су и први јавни позиви за достављање предлога пројеката у оквиру 

програма прекограничне сарадње са Босном и Херцеговином (02.10.2017. године) и са Црном Гором (15.11.2017. 

године). Поводом објављивања јавног позива у програму прекограничне сарадње са Босном и Херцеговином 

организована је Свечана конференција и информативне радионице и то у Бјељини, Сарајеву, Ваљеву и Сремској 

Митровици на којима је учествовало 303 представника програмских тела и регионалних и локалних институција и 

организација. Поводом објављивања јавног позива у програму прекограничне сарадње са Црном Гором организована 

је Свечана конференција и информативне радионице и то у Врњачкој Бањи, Рожају, Никшићу и Пријепољу на 

којима је учествовало 293 представника програмских тела и регионалних и локалних институција и организација. 

За 23 пројеката која су уговорена у оквиру програма прекограничне сарадње са Хрватском организоване су обуке за 

коришћење информационог система за извештавање и за примену процедура јавних набавки и то 16. новембра у 

Загребу, 29. новембра у Суботици и 30. новембра у Славонском Броду.  

Активности везане за спровођење Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија односиле су 

се на организацију састанака Заједничког одбора за праћење програма који је одржан 13.11.2017. године у Кечкемету 

и у оквиру кога су одобрени пројекти из приоритетних оса 3 и 4 који се односе на стимулисање сарадње између 

Мађарске и Србије у области туризма и очувања културног наслеђа, као и унапређење конкурентности региона кроз 

сарадњу. Конференција поводом почетка спровођења стратешког пројекта „Уређење водопривреде подручја Баја – 

Бездан“ БАБЕКА која је одржана 6. децембра у Новом Саду на којој су представници Министарства за европске 

интеграције и Владе АП Војводине дали уводну реч.   
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2018/1 

Министарство за европске интеграције наводи да су у првом кварталу 2018. године одржана два састанка 

Заједничког одбора за праћење у оквиру програма прекограничне сарадње са Босном и Херцеговином (8.2.2018. 

године у Сарајеву) и у оквиру програма прекограничне сарадње са Црном Гором (13.2.2018. године у Подгорици). 

Састанци су били прилика да се чланови овог Одбора информишу у којој је фази спровођење програма као и да 

усвоје годишње извештаје о њиховом спровођењу. У току је процес оцењивања достављених пројектних идеја у 

оквиру првих позива на оба програма прекограничне сарадње где су организације и институције из Републике 

Србије заједно са партнерским организацијама из Црне Горе односно Босне и Херцеговине припремиле и доставиле 

пројектне идеје унапређења сарадње у области запошљавања, заштите животне средине, културе и спорта.  

 

У оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија, објављен је Други позив за 

прикупљање предлога пројеката. Одлука о расписивању позива је донешена 17. јануара у Софији, на састанку 

Заједничког одбора за праћење. Састанку је присуствовало 55 особа, од којих 43 члана одбора са обе стране границе. 

Позив ће бити отворен до 23. априла 2018. године. Овим позивом је отворена могућност сарадње у областима 

управљања ризицима, подршци младима и туризму. Као подршку потенцијалним предлагачима пројеката, 

програмска тела су у претходним недељама организовала низ радионица на којима се говорило о правилима позива, 

пријавном формулару, и начину аплицирања. На радионицама на територији Србије је учествовало 311 особа, и то: у 

Нишу 23.02.2018 – 135; у Зајечару 26.02.2018 – 56; у Блацу 27.02.2018 -  25, у Врању 28.02.2018 - 64, и у Доњем 

Милановцу 06.03.2018 – 31 особа. У периоду 01.01-31.03.2018. године.  

 

У оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Румунија – Србија у jануару и фебруару су организована 

два форума за тражење партнерских организација (29.01.2018 – Ресита, Румунија и 07.02.2018 – Смедерево) као и 

низ радионица на којима се говорило о правилима позива, о пријавном формулару и новом начину аплицирања 

путем електронског мониторинг система. 1.2.2018. у Кладову је одржан Заједнички надзорни одбор.  

 

Мађарска: у периоду 01.01 – 31.3.2018. имплементира се 5 (пет)  уговорених пројеката из Стратешког позива и 19 

(деветнаест) из Другог јавног позива У току је уговарање преосталих 48 (четрдесет осам) пројеката са Приоритета 3 

и 4, који су одобрени у новембру 2017. године, а очекује се да ће бити уговорени до средине 2018.  године. У другој 

половини 2018. године се очекује расписивање Трећег јавног позива за прикупљање предлога пројеката, са укупним 

буџетом од 10,353,632.04 евра ИПА средстава, а конкурисаће се у оквиру 4 приоритета, као и у претходном позиву:                      

П1 - Унапређивање прекограничних система за управљање водама и превенцију ризика;  

П2 - Смањење саобраћајних уских грла у прекограничној саобраћајној мрежи;                         

П3 - Стимулисање сарадње у области туризма и очувања културног наслеђа;                                 

П4 - Унапређивање економске конкурентности МСП кроз развој вођен иновацијама.        

20-21 марта одржан је семинар за кориснике из Републике Србије намењен извештавању, ослобађању од ПДВ-а, 

јавним набавкама и ИМИС-у.  

 

У програму са Хрватском је у првом кварталу 2018. године настављено спровођење 23 пројекта одобрених из првог 

позива за пријаву предлога пројеката. 28. марта 2018. године је одржан састанак Заједничког одбора за праћење 

програма на коме су усвојене смернице за апликанте. 30. марта 2018. године објављен је други позив за пријаву 

предлога пројеката чија укупна расположива средства износе 17.915.469,24 евра од чега је 15.228.148,85 ИПА 

средстава (85%). У наредном периоду планиране су следеће активности: 17. априла 2018. године Свечана 

конференција поводом отварања другог позива за пријаву предлога пројеката у Суботици; 18. априла 2018. године 

инфо дан за потенцијалне кориснике у Суботици; 19. априла 2018. године инфо дан за потенцијалне кориснике у 

Сремској Митровици; 25. априла 2018. године инфо дан за потенцијалне кориснике у Илоку (Хрватска); 26. априла 

2018. године инфо дан за потенцијалне кориснике у Нашицама (Хрватска); Планирано је да се одрже још две 

радионице за приоритетну осу два, једна у Србији, једна у Хрватској; И две пројектне клинике пред крај позива, 

једна у Србији, једна у Хрватској, четири информативна дана за потенцијалне апликанте на територији Србије и на 

територији Хрватске.  

 

Јадранско-јонски програм – АДРИОН У периоду 01.01.2018-31.03.2018, у оквиру првог јавног позива започета је 

процедура уговарања 34 одобрена пројекта (вредности 37.4 мил. евра), од којих у 13 учествују партнери из РС. 

Спровођење већине одобрених пројеката започето је 1. јануара 2018. године. У Болоњи је 14. фебруара 2018. године 

одржан семинар за представнике водећих партнера посвећен спровођењу пројеката одобрених у оквиру првог 

позива. Радионица посвећена истој теми за представнике пројектних партнера из Србије биће организована у 

Београду у предстојећем периоду. На састанку Надзорног одбора одржаном у Болоњи, 6-7. марта 2018. године, 

одобрен је Програмски приручник и пакет апликационих докумената за други јавни позив за прикупљање предлога 
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пројеката. На истом састанку договорене су теме у оквиру наредног позива за програмске приоритете бр. 1 и 3 

(области развоја иновација и транспорта). 26. марта 2018. године објављен је други јавни позив за прикупљање 

предлога пројеката посвећен програмском приоритету бр. 2 (област заштите животне средине и  очувања природног 

и културног наслеђа). Рок за подношење пријава је 26. јун 2018 до 15:00 часова. Расположива ЕУ средстава за други 

позив износе 34.354.026,50 евра, од чега се 29.197.521,05 евра финансира из Европског фонда за регионални развој и 

5.156.505,45 евра из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II). Поводом отварања другог јавног позива за 

достављање предлога пројеката, у Београду ће у другој половини априла 2018. године бити организован 

информативни семинар за потенцијалне пројектне апликанте из Србије.   

 

Дунавски програм: у току је спровођење 54 пројекта из првог позива, од којих у 45 учествују партнери из РС. На 

састанку Надзорног одбора 21-22. марта у Подгорици условно су одобрена 22 пројекта предложена за финансирање 

у оквиру другог позива (оцењено је 127 пројектних предлога), при чему ће институције из РС учествовати у 

реализацији 19 пројекта. Предмет састанка Надзорног одбора такође је била припрема трећег позива за достављање 

предлога пројеката као и одобрење резултата провере прихватљивости (eligbility check) пројеката достављених у 

оквиру Seed Money Facility позива који подржава припрему пројеката који доприносе остварењу ЕУСДР Акционог 

плана. Након одобрења Надзорног одбора, планирано је објављивање позива за достављање предлога пројекта за 

Дунавску стратешку тачку (Danube Strategy Point) која ће подржавати спровођење Дунавске макро-регионалне 

стратегије. 

 

2018/2 

Министарство за европске интеграције наводи да у оквиру програма прекограничне сарадње са Румунијом и 

Бугарском, у априлу је (15.04. програм са Румунијом и 23.04. програм са Бугарском) био крајњи рок за достављање 

предлога пројеката за други јавни позив. У Заједнички секретаријат у Темишвару стигло је 176 предлога пројеката, 

док је у Заједнички секретаријат у Софији стигло 235 предлога пројеката. Процес оцењивања пристиглих апликација 

је почео у мају и очекује се да ће се уговори потписати до краја 2018. године.  

У мају у Катанији је одржан први Форум ЕУ макро-регионалне стратегије за Јадранско-јонски регион. Такође је и 

транснационални програм АДРИОН приредио годишњу конференцију. Основна тема оба састанка је Европска 

територијална сарадња после 2020. године. Рок за достављање предлога пројекат у другом циљаном јавном позиву 

транснационалног програма АДРИОН који се односи на заштиту културног наслеђа је 26.06.2018. године. 

Други јавни позив за прикупљање предлога пројеката Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска – 

Србија објављен је 30.03.2018. године и поводом тога одржана је свечана конференција у Суботици (17.04.2018. 

године) на којој су представљене новине у односу на први јавни позив. Учествовали су представници локалних 

самоуправа, организације које спровде пројекте у оквиру првог јавног позива и потенцијални апликанти са 

територије обухваћене програмом. Такође су одржане и 4 информативне радионице (Суботица, Сремска Митровица, 

Илок и Нашице). Због достизања постављеног индикатора на програму, одржана је и циљана радионица за 

енергетску ефикасност у Загребу, док су радионице за припрему предлога пројеката одрежане у јуну на Палићу и у 

Белом Манастиру. Рок за доставу предлога пројеката је 05.07.2018. године. 

Процес оцењивања предлога пројеката достављених у оквиру првих јавних позива програма прекограничне сарадње 

са Босном и Херцеговином и програма са Црном Гором је у току. Рок за уговарање је децембар ове године. 

У другом кварталу 2018. године су почеле прелиминарне консултације о програмима европске територијалне 

сарадње након 2020. године. 

2018/3 

Министарство за европске интеграције наводи да у оквиру програма прекограничне и 

транснационалне сарадње је у периоду јул – септембар 2018. године завршен рок за 

достављање предлога пројеката у програму са Хрватском (06.07.). Достављено је 111 

предлога пројеката. Тако да је у извештајном периоду трајао процес оцењивања 

предлога пројеката у програмима са Хрватском, Бугарском, Румунијом, Црном Гором, 

Јадранско-јонском траснационалном програму и Босном и Херцеговином. Осим у 

програму са Хрватском, јавни позиви су завршени током претходних извештајних 

периода.   
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17-18. јула 2018. године у Сплиту je одржан састанак Надзорног одбора 

транснационалног програма Дунав на којем је одобрен за финансирање пројекат 

Дунавске стратешке тачке који је поднео Град Беч са Министарством за регионални 

развој и јавну управу Румуније. Програм подржава спровођење Дунавске стратегије и 

кроз Seed Money Facility позив који финансира припремне фазе пројеката који 

доприносе Дунавској стратегији. 19 пројеката је условно одобрено за финансирање на 

наведеном састанку. Управљачкa телa (Managing Authority) програма Дунав и АДРИОН 

су упутила захтев ЕК за повећање ИПА алокације која је значајно нижа у односу на 

ЕРДФ алокацију. 30 маја 2018, DG NEAR је обавестио да ће више-кориснички програм 

ИПА 2019-2020 бити усмерен на спровођење Стратегије за Западни Балкан те да било 

које повећање алокација за транснационалне програме требало сагледати у том светлу. 

 

21. септембар је проглашен Даном Европске Територијалне Сарадње те су током 

септембра 2018. године у оквиру програма прекограничне и транснационалне сарадње 

организоване пригодне манифестације којима се истиче значај прекограничне сарадње:  

- У оквиру програма са Мађарском је током септембра организовано 15 догађаја у 

оквиру текућих пројеката са централном манифестацијом 28.09.2018. године која се 

одржава у Сентешу у Мађарској. Овим манифестацијама присуствовало је више од 600 

представника пројеката, локалних самоуправа, Владе Војводине, цивилног сектора, 

медија и многих других. 

- У оквиру програма са Бугарском је у Књажевцу организована радионица и концерт 

етно музике. Тема је унапређење туризма, а више од 300 учесника нагласило је значај 

прекограничне сарадње за погранични регион са Бугарском.  

- У оквиру програма са Румунијом је 20.09. у Оравици у Румунији сађењем 34 стабала 

поводом 34 пројеката који се спроводе у оквиру првог јавног позива обележен Дан 

Европске Територијалне сарадње са основном темом заштите животне средине.  

- У оквиру програма са Хрватском прослава се планира за октобар 2018. године.  

Представници Оперативних структура програма са Црном Гором, Босном и 

Херцеговином и Македонијом (програми прекограничне сарадње са земљама 

кандидатима/потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ – ИПА/ИПА програми) су у 

периоду 18-19.09.2018. године у Бечићима учествовали на Радионици/Регионалној 

конференцији са фокусом на период после 2020. године – предлози Европске комисије 

за програме у новој перспективи. Учествовали су представници 6 земаља и Европске 

комисије. 

 


