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1. УВОД	
	

Полазећи	 од	 опредељења	 Републике	 Србије	 да	 је	 унапређење	 законодавног	 и	 институционалног		
оквира	 приоритет	 у	 мањинској	 политици	 коју	 спроводи	 у	 процесу	 евроинтеграција,	 Акционим	
планом	за	преговарачко	поглавље	23	(у	даљем	тексту:	АП	ПГ	23)	идентификована	је	потреба	израде	
посебног	акционог	плана	који	би	имао	директан	утицај	на	живот	припадника	националних		мањина	
и	довео	до	унапређења	њиховог	положаја	у	целини.	
	
Акциони	план	за	остваривање	права	националних	мањина	 (у	даљем	тексту:	Акциони	план),	Влада	
Републике	Србије	је	усвојила	3.	марта	2016.	године.	Овај	стратешки	документ	израђен	је	у	складу	са	
препорукама	 из	 Трећег	 мишљења	 Саветодавног	 комитета	 o	 спровођењу	 Оквирне	 конвенције	 за	
заштиту	националних	мањина	 у	 Србији,	 будући	да	налазе	овог	 тела,	 због	 недостатака	прописа	на	
нивоу	Европске	уније,	као	и	намере	да	на	најбољи	начин	уреди	ово	питање,	Србија	сматра	основом	
за	предузимање	даљих	мера	и	активности	у	области	заштите	и	унапређивања	права	националних	
мањина.		
	
Стратешки	документ	за	остваривање	права	националних	мањина	састоји	се	од	11	поглавља.	Свако	
поглавље	 садржи	 кратак	 уводни	 део	 у	 оквиру	 којег	 је	 представљен	 важећи	 нормативни	 оквир	 за	
дато	 поглавље,	 опис	 тренутног	 нивоа	 остварености	 права	 и	 слобода	 припадника	 националних	
мањина,	 активности	 које	 би	 требало	 реализовати,	 као	 и	 њихове	 носиоце,	 финансијске	 ресурсе	 и	
рокове	за	реализацију.		
	
Како	 би	 се	 обезбедила	 координација	 рада	 надлежних	 институција,	 као	 и	 инклузивност,	
транспарентност	 и	 квалитет	 процеса	 мониторинга,	 праћење	 реализације	 активности	 из	 Акционог	
плана	поверено	је	Савету	за	националне	мањине,	радном	телу	Владе	Републике	Србије	у	чији	састав	
улазе	представници	надлежних	државних	органа	и	председници	националних	савета	националних	
мањина.	 	Планирано	 је	да	се	Савет	за	националне	мањине	састаје	најмање	четири	пута	 годишње.	
Стручну	 и	 административно-техничку	 подршку	 Савету	 пружа	 Канцеларија	 за	 људска	 и	 мањинска	
права	 која	 прикупља	 податке	 о	 спровођењу	 активности	 и	 израђује	 кварталне	 извештаје	 о	
спровођењу	 Акционог	 плана.	 Извештаји	 се	 достављају	 Савету	 за	 националне	 мањине	 и	
Координацији	 националних	 савета	 националних	 мањина.	 Имајући	 у	 виду	 да	 национални	 савети	
националних	 мањина	 могу	 у	 највећој	 мери	 указати	 на	 идентификоване	 потребе	 припадника	
мањина,	овим	 телима	 је	омогућено	да	дају	 коментаре	на	извештаје.	Поред	 тога,	 у	циљу	праћења	
реализације	АП	ПГ	23,	у	делу	у	коме	се	Акциони	план	преклапа	са	АП	ПГ	23,	извештаји	се	достављају	
и	 Савету	 за	 спровођење	АП	ПГ	 23.	 Увиђајући	 потребу	да	 се	 комуникација	 са	 цивилним	друштвом	
одвија	континуирано	и	на	систематичан	начин,	као	и	да	се	стручно	знање	цивилног	друштва	призна	
и	користи,	организације	цивилног	друштва	су	укључене	у	надзор	над	реализацијом	Акционог	плана	
кроз	састанке	Преговарачке	групе	за	поглавље	23	са	Националним	конвентом	за	приступање	ЕУ.	
	

	



	
	

2	

2.	ЦИЉ	АНАЛИЗЕ	
	
У	 оквиру	 заједничког	 Хоризонталног	 програма	 за	 западни	 Балкан	 и	 Турску	 -	 Заједнички	 програм	
између	 Европске	 уније	 и	 Савета	 Европе,	 Савет	 Европе	 имплементира	 пројекат	 „Јачање	 заштите	
националних	мањина	у	Србији”,	у	складу	са	европским	стандардима.	У	оквиру	пројекта	предвиђена	
је	 анализа	 спровођења	мера,	 тј.	 реализација	 активности	из	Акционог	плана	на	основу	 кварталних	
извештаја.	
	
Тим	 поводом,	 Савет	 Европе	 је	 ангажовао	 домаће	 експерте	 да	 помогну	 властима	 у	 разматрању	
тренутне	 примене	 Акционог	 плана	 и	 израде	 препоруке	 за	 будућа	 побољшања	 у	 складу	 са	
стандардима	Савета	Европе	и	Европске	уније.		
	
Експерти	су	ангажовани	да	израде	и	доставе	анализу	периодичних	извештаја	о	примени	Акционог	
плана,	 као	 и	 да	 припреме	 и	 представе	 	 препоруке	 за	 измену	 постојећег	 Акционог	 плана	 или	 за	
израду	новог.		 	

	
	

3.	МЕТОДОЛОГИЈА	РАДА	
	
Акциони	план	обухвата	следећа	поглавља:	I	-	Лични	статусни	положај,	II	-	Забрана	дискриминације,	
III	 -	 Област	 културе	 и	 медија,	 IV-	 Слобода	 вероисповести,	 V	 -	 Употреба	 језика	 и	 писма,	 VI	 -
Образовање,	 VII	 -	 Демократска	 партиципација,	 VIII	 -	 Одговарајућа	 заступљеност	 припадника	
националних	мањина	у	јавном	сектору	и	јавним	предузећима,	IX	-	Национални	савети	националних	
мањина,	X	-	Економски	положај	припадника	мањинских	заједница,	XI	–	Међународна	сарадња.	

Извештаји	 о	 спровођењу	 активности	 из	 Акционог	 плана	 подносе	 се	 и	 шаљу	 квартално:	 Први	
квартал:	 1.	 јануар	 –	 31.	 март	 календарске	 године;	 Други	 квартал:	 1.	 април	 –	 30.	 јун	 календарске	
године;	Трећи	квартал:	1.	 јул	–	30.	септембар	календарске	године;	и	Четврти	квартал:	1.	октобар	–	
31.	децембар	календарске	године.	

До	 тренутка	 писања	 овог	 текста,	 експерти	 су	 разматрали	 укупно	 осам	 кварталних	 извештаја,	
закључно	 са	 другим	 кварталом	 2018.	 Током	 израде	 анализе,	 Канцеларија	 за	 људска	 и	 мањинска	
права	је	припремала	и	девети	извештај.		

Током	израде	анализе,	коришћене	су	следеће	методе:	1.	анализа	достављених	извештаја	о	примени	
Акционог	 плана;	 2.	 разговори	 са	 лицима	 задуженим	 за	 подношење	 извештаја	 из	 појединих	
министарстава	 и	 институција;	 3.	 писање	 свеобухватне	 анализе	 о	 реализацији	 Акционог	 плана	 и	
израда	препорука.	

Међу	 њима	 је	 извршена	 интерна	 подела	 поглавља	 Акционог	 плана	 према	 професионалним	
квалификацијама	и	афинитетима.		

У	том	контексту,	проф.	др	Владимир	Ђурић	извршио	је	анализу	извештаја	о	поглављима:	 I	 -	Лични	
статусни	 положај,	 III	 -	 Слобода	 вероисповести,	 V	 -	 Употреба	 језика	 и	 писма,	 VII	 -	 Демократска	
партиципација,	VIII	-	Одговарајућа	заступљеност	припадника	националних	мањина	у	јавном	сектору	
и	јавним	предузећима.		
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Др	Александра	Вујић	 је	извршила	анализу	о	поглављима:	 II	 -	Забрана	дискриминације,	 III	 -	Област	
културе	и	медија,	VI	-	Образовање,	X	-	Национални	савети	националних	мањина	и	XI	-	Међународна	
сарадња.		
	
Поглавље	X	–	Економски	положај	припадника	мањинских	заједница	представља	заједничку	анализу	
оба	експерта.	
	
Разговори	су	обављени	са	представницима:	

• Канцеларије	 за	 људска	 и	 мањинска	 права	 ради	 усаглашавања	 даљег	 рада,	 приступа	
истраживању	и	одабира	институција/лица	са	којима	ће	се	водити	разговор.	

• Државних	 органа	 и	 заинтересованих	 страна	 ради	 процене	 тренутне	 примене	 Акционог	
плана	и	доношења	препорука.	

	
Свеобухватна	анализа	о	реализацији	Акционог	плана	и	израда	препорука		била	је	усмерена	на:	

• Оцену	 степена	 остваривања	 свих	 активности,	 а	 нарочито	 оних	 које	 имају	 статус	
„континуирано“	или	„биће	завршено	до	краја	2018“;	

• Оцену	примене	активности	по	поглављима;	
• Процену	због	чега	неке	активности	нису	имплементиране	и	предлоге	за	побољшање;	
• Оцену	активности	које	би	требало	изменити	или	модификовати,	предлог	нових	активности;	
• Оцену	главних	постигнућа	и	изазова	у	свакој	области;		
• Израду	 препорука	 за	 даље	 активности,	 на	 основу	 постигнутих	 резултата	 у	 оквиру	 свих	

активности	 из	 Акционог	 плана.	 У	 препорукама	 ће	 бити	 назначено	 да	 ли	 је	 потребно	
ускладити/изменити	поједине	активности	или	предложити	нове.	
	
	

Због	природе	анализе	нису	праћени	„финансијски	ресурси”	ни	„извори	верификације”.	
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Пример	договорене	форме	писања	извештаја	експерата:	
	
	

IX	НАЦИОНАЛНИ	САВЕТИ	НАЦИОНАЛНИХ	МАЊИНА	
	
СТРАТЕШКИ	ЦИЉ	
Унапређивање	положаја	и	рада	националних	савета	националних	мањина.	
	
ОПШТИ	РЕЗУЛТАТ	
•	Положај	националних	савета		националних	мањина	дефинисан	кроз	усклађен	законодавни	оквир	
који	 омогућава	 неометано	 функционисање	 националних	 савета	 националних	 мањина	 у	 циљу	
делотворног	остваривања	мањинске	самоуправе.	
•Обезбеђена	су	средства	за	остваривање	овлашћења	националних	савета	националних	мањина.	
	
ИНДИКАТОР	УТИЦАЈА		
1.	 Успостављен	 одговарајући	 усклађен	 законодавни	 оквир	 који	 омогућава	 неометано	
функционисање	националних	савета	националних	мањина.	
2.	Операционализован	Буџетски	фонд	за	националне	мањине.	
3.	Повећан	број	савета	за	међунационалне	односе	у	национално	мешовитим	општинама.	
	
ИЗВОР	ВЕРИФИКАЦИЈЕ:			
•Периодично	мишљење	Саветодавног	 комитета	 СЕ	 о	 спровођењу	Оквирне	 конвенције	 за	 заштиту	
националних		мањина.	
•	Службени	гласник.	
•	Извештај	о	расподели	средстава	из	Буџетског	фонда	за	националне	мањине.	
•	Извештај	Заштитника	грађана	Републике	Србије.	
•	Годишњи	извештај	Покрајинског	заштитника	грађана	–	Омбудсмана.	
	
ЗАПАЖАЊА:		
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4.	ОПШТА	ЗАПАЖАЊА	
	
Извештаји	 о	 спровођењу	 Акционог	 плана	 садрже	 корисне	 и	 детаљне	 информације	 о	 спровођењу	
великог	 броја	 активности	 и	 мера,	 које	 пружају	 основ	 да	 релевантне	 међународне	 организације,	
државни	 органи	 и	 представници	 националних	 мањина	 и	 цивилног	 друштва	 на	 што	 објективнији	
начин	сагледају	реализацију	Акционог	плана.	У	том	контексту	видљив	је		допринос	Канцеларије	за	
људска	и	мањинска	права	у	административној,	стручној	и	техничкој	подршци	Савету	за	националне	
мањине	и	координисању	активности	надлежних	државних	органа	у	вези	са	припремом	кварталних	
извештаја.		
	
Најзначајнији	 резултати	 у	 спровођењу	 Акционог	 плана	 свакако	 су	 усвајање	 одређених	 законских	
решења	(легислативне	промене	Закона	о	заштити	права	и	слобода	националних	мањина,	Закона	о	
националним	 саветима	 националних	 мањина,	 Закона	 о	 матичним	 књигама,	 итд),	 доследнија	
примена	правних	и	стратешких	докумената,	као	и	подизања	људских	и	материјалних	капацитета	за	
унапређење	положаја	припадника	националних	мањина.		
	
Након	 анализе	 извештаја,	 упоређивања	 достављених	 информација	 о	 реализацији	 активности	 са	
циљевима,	 роковима	 за	 њихову	 реализацију,	 постављеним	 носиоцима	 и	 индикаторима	
(показатељима	 резултата),	 као	 и	 обављених	 консултативних	 састанака	 са	 особама,	 које	 у	
надлежним	 органима	 припремају	 прилоге	 за	 извештаје,	 консултанти	 су	 припремили	 Анализу	 по	
појединим	 областима	 Акционог	 плана.	 На	 основу	 анализе	 може	 се	 издвојити	 неколико	 општих	
запажања,	 која	 могу	 послужити	 унапређењу	 будућег	 извештавања	 и	 квалитетнијем,	
свеобухватнијем	и	прецизнијем	приказивању	резултата	активности:	

• Екстензивност	 извештаја	 о	 реализацији	 Акционог	 плана	 праћена	 је	 делимичном	
неуједначеношћу	 извештавања	 појединих	 државних	 органа,	 како	 по	 обиму,	 тако	 и	 у	
контексту	 дефинисаних	 индикатора.	 У	 случају	 извештавања	 на	 локалном	 нивоу,	 извештаји	
јединица	 локалних	 самоуправа	 и	 савета	 за	 међунационалне	 односе	 често	 садрже	
информације	које	се	не	могу	довести	у	директну	везу	са	постављеним	индикаторима.	

• Циљеви	 појединих	 активности	 и	 рокови	 за	 њихову	 реализацију	 нису	 прецизно	 одређени,	
често	 су	 немерљиви	или	 су	 преамбициозно	постављени,	што	 је	 имало	 за	 последицу	да	 су	
носиоци	често	били	у	ситуацији	да	сами	тумаче	смисао	активности,	а	што	отвара	питање	да	
ли	је	извештавање	о	појединим	активностима	увек	у	контексту	њиховог	циља.			

• Реализација	појединих	активности	је	каснила	због	објективних	околности	и	делимично	због	
непоштовања	предвиђених	рокова.	

• Резултати	 Акционог	 плана	 се	 у	 појединим	 деловима	 тешко	могу	 пратити	 због	 индикатора	
који	 нису	 у	 довољној	 мери	 специфични	 и	 мерљиви,	 достижни,	 релевантни	 и	 временски	
ограничени	(СМАРТ	индикатори)1,	а	што	је	и	од	већине	интервјуисаних	наведено	као	разлог	
уопштеног	 извештавања	 или	 пак	 слања	 информација	 за	 које	 се	 без	 потпуног	 разумевања	
мислило	да	се	односе	на	постављене	захтеве.	Додатну	потешкоћу	у	извештавању	условила	
је	структура	Акционог	плана	у	којој	су	индикатори	постављени	и	за	активности,	а	не	само	за	
општи	 циљ,	 сврху	 („стратешки	 циљ“)	 и	 резултате,	 како	 је	 то	 уобичајено	 дефинисано	

																																																													
1	На	пример,	индикатор	“број	семинара	и	број	учесника”	не	значи	много,	да	би	се	резултат	активности	могао	пратити	и	да	
би	се		проценило	да	ли	је	активност	спроведена	или	не.		Пример	(СМАРТ	индикатора)	био	би:	“организовано	5		семинара,	
у	5	општина	на	којима	је	обучено	50	државних	службеника	о	међународним	стандардима	за	заштиту	права	националних	
мањина,	у	периоду	април-јун	2018”.	
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стандардним	 обрасцем	 логичке	 матрице.	 Због	 тога	 није	 у	 потпуности	 јасно	 које	 се	
активности	 односе	 на	 који	 „општи	 резултат”	 и	 сходно	 томе,	 у	 каквој	 су	 вези	 индикатори	
постављени	 за	 „опште	 резултате”	 са	 индикаторима	 постављеним	 за	 активности.	
Терминологија	 Акционог	 плана	 у	 појединим	 деловима	 није	 усаглашена,	 те	 се	 за	 исте	
појмове	 користе	 различити	 термини,	 на	 пример:	 индикатор	 утицаја/показатељ	 резултата	
или	суфинансирање/кофинансирање.		

• Извештаји	 о	 спровођењу	 Акционог	 плана	 у	 једном	 кварталу	 садрже	 и	 информације	 из	
претходних	квартала,	што	оптерећује	праћење	реализације	Акционог	плана.	

• Извештаји	 не	 садрже	 потпуне	 податке	 о	 реализацији	 појединих	 активности,	 посебно	 на	
локалном	 нивоу,	 а	 у	 појединим	 случајевима	 када	 је	 за	 реализацију	 једне	 активности	
одређено	више	носилаца,	није	јасно	који	је	носилац	тачно	одговоран	за	који	део	активности	
и	 чија	 је	 одговорност	 уколико	 се	 активност	 не	 реализује	 у	 задатом	 року.	 Такође,	 у	
извештајима	за	активности	које	имају	више	носилаца,	понекад	није	јасно	ко	извештава,	 јер	
се	не	наводи	институција	која	је	подносилац	прилога.		

• Приликом	одређивања	статуса	испуњености	активности,	које	је	симболички	представљено	у	
пет	нивоа	и	пет	различитих	боја,	нису	дефинисани	критеријуми	по	којима	се	одређује	статус	
испуњености	једне	активности.		
	

	
	

5.		ПРЕПОРУКЕ	ЗА	УНАПРЕЂЕЊЕ	ПРОЦЕСА	ИЗВЕШТАВАЊА	
	
Имајући	у	виду	изложена	запажања,	консултанти	су	сачинили	следеће	препоруке:	

• Размотрити	 могућност	 измена	 и	 допуна	 појединих	 активности	 којима	 би	 се	 рокови	 за	
њихову	реализацију,	носиоци	и	индикатори	прецизније	одредили,	нарочито	тако	што	би	се	
предуге	 формулације	 у	 тексту	 активности	 рашчланиле,	 а	 свака	 “обавеза”	 повезала	 са	
конкретним	резултатом,	индикатором	и	носиоцем.	Битан	сегмент	такве	измене	могло	би	да	
буде	 усклађивање	 свих	 рокова	 за	 реализацију	 активности	 уз	 коришћење	 гантограма2.	 Од	
посебног	 значаја	 би	 било	 преформулисати	 индикаторе	 како	 би	 постали	 специфични,	
мерљиви,	 достижни,	 релевантни,	 временски	 ограничени	 (СМАРТ),	 са	 јасно	 дефинисаним	
циљевима	 који	 се	 квантитативно	 и	 квалитативно	 могу	 проверити.	 Тек	 на	 основу	 тако	
постављених	 индикатора,	 могуће	 је	 пратити	 напредак	 у	 остваривању	 задатих	 мера,	
активности	 и	 циљева.	 Потребно	 је	 и	 усагласити	 терминологију	 и	 користити	 исти	 фонт	 и	
величину	слова	у	свим	извештајима,	нарочито	због	тога	што	се	представљају	збирно.		

• У	 контексту	 одређивања	 испуњености	 активности,	 било	 би	 добро	 смањити	 број	 могућих	
„статуса”	 активности	 и	 одредити	 их	 према	 проценту	 испуњености.	 Примера	 ради,	 за		
„активност	 која	 је	 успешно	 реализована	 или	 се	 успешно	 реализује”	 могла	 би	 се	 сматрати	
активност	 која	 је	 реализована	 више	 од	 50%,	 „активност	 која	 је	 делимично	 реализована”	
могла	би	бити	активност	која	је	реализована	мање	од	50%,	док	би	статус	„активност	која	није	
реализована”	 имала	 активност	 за	 коју	 извештај	 није	 достављен	 или	 не	 садржи	 податке	 о	
њеном	спровођењу.	Код	активности	које	су	ограничене	роковима,	не	би	требало	користити	

																																																													
2 Визуелни	или	линеаран	календар	за	планирање	пројекта	у	коме	се	хоризонтално	уноси	време	реализације,	а	вертикално	
активности	које	би	требало	реализовати. 
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несвршени	глагол	„активност	се	успешно	реализује“.	Одредницу	„стање	непромењено“	или	
„нема	 промена“	 у	 извештајима	 би	 требало	 користити	 прецизније,	 нарочито	 када	 је	 за	
активност	одређено	више	носилаца.	У	том	смислу,	препоручује	се	тачно	навођење	носилаца	
који	 су	 известили	 да	 код	 њих	 „нема	 промена“	 односно	 оних	 у	 чијем	 је	 случају	 „стање	
непромењено“,	јер	се	у	супротном	може	закључити	да		носиоци	уопште	не	извештавају.	

• Пронаћи	 начин	 успостављања	 већег	 степена	 координације	 у	 процесу	 извештавања,	 како	
интерне,	између	унутрашњих	организационих	јединица	у	оквиру	појединих	органа	државне	
управе	 који	 су	 одређени	 као	 носиоци	 појединих	 активности,	 тако	 и	 екстерне,	међу	 самим	
органима,	 у	 случају	 да	 су	 више	 њих	 одређени	 као	 носиоци	 активности.	 У	 том	 контексту,	
требало	 би	 размотрити	 могућност	 смањивања	 броја	 носилаца	 по	 активностима	 или	 пак	
предвидети	 само	 једног	 носиоца	 по	 активности	 са	 осталима	 као	 „партнерима”	 који	
доприносе	 њеној	 реализацији.	 Ово	 је	 битно	 	 имајући	 у	 виду	 да	 је	 током	 консултативних	
састанака	 истакнуто	 да	 би	 се	 на	 тај	 начин	 могли	 пратити	 појединачни	 учинци	 и	 спречити	
дуплирање	 истог	 текста,	 као	 и	 навођење	 информација	 које	 понекад	 не	 прате	 логику	
претходно	послатих	извештаја.	

• Преиспитати	 на	 који	 се	 начин	 носиоци	 појединих	 активности,	 нарочито	 јединице	 локалне	
самоуправе	 и	 савети	 за	 међунационалне	 односе,	 могу	 мотивисати	 да	 редовно	 шаљу	
извештаје.	

• Подстаћи,	између	осталог,	 кроз	 консултативне	 састанке	и	различите	обуке,	 службена	лица	
која	су	задужена	за	припрему	прилога	за	извештаје	да	прилоге	државних	органа	припремају	
у	контексту	описаних	активности	и	назначених	индикатора.	

• Размотрити	 модификацију	 „обрасца”	 за	 извештавање,	 додавањем	 индикатора	 за	 сваку	
активост	уз	напомену	да	се	извештава	у	складу	са	наведеним	индикаторима.	На	тај	начин	би	
се	 избегло	 извештавање	 о	 догађајима	 и	 активностима	 који	 нису	 релевантни	 за	 праћење	
реализације	 Акционог	 плана,	 као	 и	 гомилање	 непотребних	 информација	 које	 оптерећују	
текст.		

• Размотрити	могућност	већег	укључивања	независних	тела,	националних	савета	националних	
мањина	 и	 организација	 цивилног	 друштва	 у	 извештавање,	 који	 би	 својим	 запажањима,	
препорукама	 и	 сугестијама	 могли	 да	 допринесу	 инклузивности	 процеса	 реализације	
Акционог	плана.	

	
	
	

6.	АНАЛИЗА	ПО	ПОГЛАВЉИМА	
	
Анализа	 по	 поглављима	 се	 фокусира	 на	 активности	 чију	 би	 реализацију,	 а	 следствено	 томе	 и	
извештавање	о	реализацији	требало	унапредити.	
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I	ЛИЧНИ	СТАТУСНИ	ПОЛОЖАЈ	
	
	
СТРАТЕШКИ	ЦИЉ	
Спровођење	персоналног	принципа	у	примени	правних	правила	о	положају	националних	мањина,	
као	 и	 спровођење	 принципа	 аутономног	 одређивања	 идентитета	 припадника	 мањинских	
заједница.	 Унапређивање	 механизама	 пописивања	 припадника	 мањинских	 заједница	 и	 заштита	
података	о	личности	припадника	мањинских	заједница.		
	
ОПШТИ	РЕЗУЛТАТ	

• Слободно	изражавање	националног	идентитета	на	добровољној	бази	се	поштује.		
• Спрoвoди	сe	пoлитикa	нeутрaлнoсти	у	идeнтитeтским	питaњимa	мaњинских	зajeдницa.		
• Подаци	 о	 броју	 припадника	 националних	 мањина	 доступни	 надлежним	 органима	 ради	

праћења	 и	 анализе	 степена	 остваривања	мањинских	 права,	 уз	 заштиту	 ових	 података	 као	
нарочито	осетљивих	података	према	прописима	о	заштити	података	о	личности.		

	
ИНДИКАТОРИ	УТИЦАЈА	

• Статистички	 подаци	 надлежних	 органа	 о	 броју	 припадника	 националних	 мањина	 у	
Републици	Србији.	

• Доследна	примена	персоналног	принципа	у	односу	на	положај	националних	мањина,	као	и	
поштовање	 принципа	 аутономног	 одређивања	 идентитета	 припадника	 мањинских	
заједница.		
	

ИЗВОР	ВЕРИФИКАЦИЈЕ	
• Регистар	органа	и	организација	јавне	управе	и	запослених	у	систему	јавне	управе.		
• Периодично	 мишљење	 Саветодавног	 комитета	 СЕ	 о	 спровођењу	 Оквирне	 конвенције	 за	

заштиту	националних	мањина.		
• Независне	 научне	 студије	 које	 се	 односе	 на	 прикупљање	 података	 о	 националним	

мањинама.		
	
ОПШТИ	ЗАКЉУЧАК	ЗА	ПОГЛАВЉЕ	I	
У	оквиру	Поглавља	I	у	извештавању	о	спровођењу	Акционог	плана	јасно	је	истакнуто	и	образложено	
да	је	видљив	напредак	постигнут	у:		

• Унапређењу	 права	 на	 упис	 податка	 о	 националној	 припадности	 припадника	 националних	
мањина	–	измењен	је	Закон	о	заштити	права	и	слобода	националних	мањина	(активност	1.1)	

• Уређењу	начина	уписа	податка	о	националној	припадности	у	матичну	књигу	рођених	-	донет	
је	Закон	о	изменама	и	допунама	Закона	о	матичним	књигама	(активност	1.2)	

• Прецизнијем	 ажурирању	 података	 уз	 обезбеђење	 поверљивости	 истих.	 Унапређен	 је	 и	
ажуриран	Посебни	бирачки	списак	националне	мањине	(активност	1.4)	

• 	Ажурирању	 података,	 уз	 заштиту	 ових	 података	 као	 нарочито	 осетљивих	 података	 према	
прописима	 о	 заштити	 података	 о	 личности	 –	 одржана	 је	 обука	 запослених	 у	 јединицама	
локалне	самоуправе	који	воде	Посебан	бирачки	списак	националне	мањине	као	поверени	
посао	(активност	1.5)	

• Пуној	примени	прописа	који	уређују	упис	чињеница	и	података	у	матичне	књиге	и	пружање	
помоћи	лицима	у	различитим	поступцима	у	области	личног	статуса	грађана	-	Обезбеђена	је	
потпуна	 реализације	 активности	 у	 вези	 са	 спровођењем	 Споразума	 о	 разумевању	
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закљученог	 између	 Министарства	 државне	 управе	 и	 локалне	 самоуправе,	 Заштитника	
грађана	и	Високог	комесаријата	Уједињених	нација	за	избеглице	–	Представништво	у	Србији	
(активност	1.6)	

• Законитом	и	делотворном	остваривању	права	на	 упис	 чињенице	рођења	у	матичну	 књигу	
рођених	 у	 прописаном	 року	 за	 пријаву	 те	 чињенице	 –	 развијена	 је	 и	 имплементирана	
електронска	процедура	за	размену	података	и	докумената	између	матичара	и	других	органа	
и	установа	(активност	1.7)	

• Праћењу	стања	у	остваривању	права	на	упис	чињенице	рођења	у	матичну	књигу	рођених	–	
врши	се	надзор	над	радом	општинских	и	градских	управа	(активност	1.8)	
	

Активност	 са	 статусом	 „континуирано“	 1.8	 се	 реализује	 без	 препрека.	 Ради	 унапређења	
извештавања,	 текст	 континуиране	 активности	 1.9	 је	 потребно	 формулисати	 у	 две	 посебне	
активности.		
	
Активности	које	имају	одређени	рок	(1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7)	су	реализоване,	али	са	закашњењем	
у	 односу	 на	 задати	 рок.	 До	 кашњења	 у	 реализацији	 је	 у	 највећем	 броју	 случајева	 долазило	 из	
разлога	објективне	природе	(нпр.	на	поступак	измене	закона	су	утицали	парламентарни	избори),	а	
што	се	у	појединим	случајевима	јасно	и	назначило	у	извештајима.	Једина	активност	из	ове	области	
која	није	реализована	из	објективних	разлога		је	активност	1.3.		
	
	

АНАЛИЗА	 АКТИВНОСТИ	 У	 ПОГЛАВЉУ	 I	 ЗА	 КОЈЕ	 ЈЕ	 ПОТРЕБНО	 УНАПРЕДИТИ	
ИЗВЕШТАВАЊЕ		
	
	
	
Aктивност	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.	За	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:	

• Јединице	локалне	самоуправе	
• Министарство	надлежно	за	унутрашње	послове	
• Министарство	надлежно	за	послове	правосуђа	
• Организације	цивилног	друштва	

	
Запажања:	Потребно	је	размотрити	да	ли	су	активност	и	индикатори	адекватно	постављени.	Наиме,	
прилози	једног	од	носилаца,	Министарства	унутрашњих	послова	(МУП-а),	показују	да	овај	орган,	не	
само	 да	 обавештава	 припаднике	 наведених	 националних	 мањина	 о	 њиховим	 правима,	 већ	 и	 да	



	
	

10	

предузима	 мере	 из	 своје	 надлежности	 да	 би	 лица	 из	 ових	 заједница	 добила	 лична	 документа	
(решењем	 им	 утврђује	 пребивалишта	 на	 адреси	 надлежних	 центара	 за	 социјални	 рад).	 Подаци	
носилаца	 и	 релевантних	 институција	 који	 су	 дати	 у	 извештајима	 показују	 да	 се	 број	 правно	
невидљивих	смањује.	МУП	је	у	извештају	навео	да	се	,,у	поступку	издавања	личних	докумената	овој	
категорији	грађана,	као	претходно,	појављује	питање	уписа	у	матичну	књигу	рођених,	с	обзиром	на	
то	да	већина	њих	није	 уписана	у	матичне	књиге“,	па	 се,	 у	 том	смислу,	поставља	питање	да	ли	би	
носилац	 ове	 активности	 требало	 да	 буде	 и	Министарство	 државне	 управе	 и	 локалне	 самоуправе	
(МДУЛС).	 У	 вези	 са	делом	активности	 која	 се	 односи	на	 бесплатну	 правну	 помоћ,	 иако	извештаји	
указују	 да	 се	 наведеним	 категоријама	 пружа	 бесплатна	 правна	 помоћ,	 индикатор	 ,,Усвајање	 и	
спровођење	ЗБПП“	је	потребно	модификовати,	јер	ће	активност	остати	нереализована	све	док	се	не	
усвоји	нови	закон.		У	том	смислу,	било	би	пожељно	размотрити	да	ли	је	потребно	преформулисати	
овај	 део	 активности	 и	 индикатор	 који	 се	 односи	 на	 усвајање	 Закона.	 Додатно,	 будући	 да	 су	 као	
носиоци	 ове	 активности	 одређене	 јединице	 локалне	 самоуправе	 (ЈЛС)	 и	 организације	 цивилног	
друштва	(ОЦД),	због	великог	броја	тих	носилаца,	долази	до	тешкоћа	у	прикупљању	података,	па	се	
поставља	и	питање	мерљивости	индикатора	који	се	односи	на	наведене	носиоце.	Наиме,	извештаји	
садрже	прилоге	појединих	ЈЛС,	па	је	отворено	питање	да	ли	се	на	основу	непотпуних	података	може	
извести	 закључак	 да	 се	 активност	 успешно	 реализује	 у	 делу	 који	 се	 односи	 на	 пружање	 правне	
помоћи.				
	



	
	

11	

II	ЗАБРАНА	ДИСКРИМИНАЦИЈЕ		
	
	
СТРАТЕШКИ	ЦИЉ	
Обезбедити	 остваривање	 права	 и	 слобода	 припадника	 националних	 мањина	 под	 једнаким	
условима	 на	 целој	 територији	 Републике	 Србије,	 развијање	 толеранције	 и	 спречавање	
дискриминације.	
	
ОПШТИ	РЕЗУЛТАТ	

• Очуван	 достигнут	 ниво	 људских	 и	 мањинских	 права	 и	 обезбеђено	 остваривање	 права	 и	
слобода	 припадника	 националних	 мањина	 под	 једнаким	 условима	 на	 целој	 територији	
Републике	Србије.	

• Предузете	 активне	 мере	 усмерене	 ка	 превенцији	 дискриминације	 у	 свим	 релевантним	
сферама	друштвеног	живота.	

• Пуно	 поступање	 по	 препорукама	 Заштитника	 грађана,	 Покрајинског	 омбудсмана	 и	
Повереника	за	заштиту	равноправности.	

	
ИНДИКАТОР	УТИЦАЈА	 	

1. Број	минута	на	јавним	сервисима/број	штампаних	брошура	и	другог	штампаног	материјала	
посвећеног	подизању	свести	о	правима	националних	мањина;	

2. Број	обука	одржаних	за	државне	службенике	на	свим	нивоима;	
3. Број	обука	усмерених	ка	јачању	свести	свих	релевантних	актера	кривичноправног	система	о	

значају	процесуирања	
4. злочина	из	мржње.	

	
ИЗВОР	ВЕРИФИКАЦИЈЕ:			

• Извештај	Савета	за	праћење	реализације	Акционог	плана	за	примену	Стратегије	превенције	
и	заштите	од	дискриминације.	

• Периодично	 мишљење	 Саветодавног	 комитета	 СЕ	 о	 спровођењу	 Оквирне	 конвенције	 за	
заштиту	националних	мањина.	

• Извештај	Европске	комисије	против	расизма	и	нетолеранције	(ЕКРИ).	
• Извештај	Заштитника	грађана.	
• Извештај	Покрајинског	омбудсмана.	
• Извештај	Повереника	за	заштиту	равноправности.	

	

	
ОПШТИ	ЗАКЉУЧАК	ЗА	ПОГЛАВЉЕ	II		
Видљиви	напредак	у	области	забране	дискриминације,	постигнут	је	у	вези	са:	

• Јачањем	капацитета	и	подизања	свести	функционера,	запослених	у	органима	јавне	власти	и	
релевантних	 актера	 кривичноправног	 система	 на	 обукама	 о	 припадницима	 националних	
мањина	и	њиховим	правима	и	о	 значају	процесуирања	 злочина	из	мржње	 (активност	2.2,	
2.5).			

• Покретањем	поступака	на	иницијативу	националних	савета	(активност	2.4)	
• Представљањем	рада	надлежних	државних	органа	и	других	институција	(активност	2.6)	
• Спровођењем	ефикасне	истраге,	адекватног	квалификовања	и	ефикасног	кривичног	гоњења	

починилаца	 дела	 са	 обележјима	 националне	 мржње,	 односно	 унапређивања	 истрага	 и	
кривичног	гоњења	починилаца	(активност	2.7).		
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У	 Поглављу	 II	 све	 активности,	 изузев	 активности	 2.8,	 имају	 статус	 „континуираних“.	 Активност	 2.8	
није	реализована	због	преамбициозно	постављених	индикатора	(индикатори	који	зависе	од	измене	
Устава)	и	изискује	модификовање	индикатора	и	носилаца.		
	
С	 обзиром	 на	 број	 реализованих	 обука,	 потребно	 је	 изградити	 механизме	 којима	 би	 се	 пратила		
њихова	 делотворност	 и	 учинковитост	 и	 сагледао	 степен	 примене	 стечених	 знања	 на	 обукама.	
Такође	 би	 требало	 континуирано	 и	 систематично	 пратити	 број	 институција/органа	 и	 учесника	 на	
обукама,	радионицама,	семинарима	и	кампањама.	
	
Активности	чију	би	реализацију	требало	додатно	унапредити,	тичу	се	проналажења	начина	којима	
ће	се	мерити	квалитет	и	број	минута	и	прилога	на	јавним	сервисима	усмерених	ка	јачању	свести	и	
последицама	 злочина	 из	 мржње	 и	 њиховим	 последицама	 (активности	 2.2	 и	 2.6),	 као	 и	 и	
предузимању	мера	за	спречавање	ширења	говора	мржње	путем	медија	(активност	2.3).	
		
Од	 посебне	 важности	 је	 преиспитивање	 улоге	 независних	 тела	 у	 извештавању,	 те	 се	 препоручује	
њихово	присуство	током	евентуалне	измене	Акционог	плана.	
	

	
АНАЛИЗА	АКТИВНОСТИ	 У	 ПОГЛАВЉУ	 II	 ЗА	 КОЈЕ	 ЈЕ	 ПОТРЕБНО	 УНАПРЕДИТИ	
ИЗВЕШТАВАЊЕ		
	
AKТИВНОСТ	 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.	
НОСИЛАЦ	АКТИВНОСТИ:	

• Контролисани	орган	
• Заштитник	грађана	
• Покрајински	обудсман	
• Повереник	за	заштиту	равноправности	

	
Запажања:	 На	 основу	 података	 из	 извештаја,	 може	 се	 констатовати	 да	 је	 о	 активност	 2.1,	 у	
континуитету	извештавала	само	Повереница	за	заштиту	равноправности,	а	да	су	Заштитник	грађана	
и	Покрајински	омбудсман	послали	своје	извештаје	само	за	први	квартал,	2016/1-2.		
У	вези	са	тим,	Заштитник	грађана	је	послао	следеће	образложење:		

„Заштитник	грађана	је	подносио	прилог	за	сваки	квартал	у	2016.	2017.	и	2018.	години.	Имајући	у	виду	
методологију	 извештавања,	 као	 и	 да	 је	 приликом	 првог	 извештаја	 наведено	 да	 су	 све	 препоруке	
доступне	на	сајту	Заштитника	грађана,	у	поднетим	прилозима	је	наведено	да	је	стање	непромењено.			
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У	 складу	 са	 својим	 надлежностима	 да	 поступа	 по	 притужбама	 грађана,	 као	 и	 да	 по	 сопственој	
иницијативи	покреће	поступке	контроле	законитости	и	правилности	органа	 јавне	власти,	 Заштитник	
грађана	ће	 пратити	 процес	доношења	новог	Акционог	 плана	 за	 националне	мањине,	 као	и	његово	
спровођење.	Уколико	процени	да	има	потребе	предузеће	мере	из	своје	надлежности.		

Заштитник	грађана	као	независни	државни	орган,	не	учествује	директно	у	креирању	политика	Владе,	
као	ни	у	дефинисању	начина	извештавања	државних	органа	према	међународним	телима,	али	је	увек	
на	 располагању	 да	 у	 својим	 извештајима	 о	 стању	 људских	 права	 допринесе	 свеобухватном	
сагледавању	ситуације	и	унапређењу	положаја	рањивих	група	у	Републици	Србији.“	

У	 разговору	 са	 замеником	 покрајинског	 заштитника	 грађана	 –	 омбудсмана	 за	 права	 националних	
мањина,	 истакнуто	 је	 да	 је	 за	 све	 извештајне	 периоде	 била	 послата	 информација	 да	 је	 „стање	
непромењено“.	

Узимајући	 у	 обзир	 надлежности	 које	 имају	 Заштитник	 грађана,	 Повереник	 за	 заштиту	
равноправности	 и	 Покрајински	 омбудсман,	 активност	 и	 индикаторе	 је	 потребно	 прецизније	
дефинисати	 како	 би	 били	 у	 складу	 са	 надлежностима	 сваког	 од	 носилаца.	 Такође,	 потребно	 је	
размотрити	 ко	 ће	 и	 на	 који	 начин	 слати	 податке	 које	 се	 односе	 на	 препоруке	 и	 мишљења	
независних	 тела	 за	 потребе	 Акционог	 плана,	 нарочито	 имајући	 у	 виду	 чињеницу	 да	 су	 поред	
независних	 тела,	 ноциоси	 ове	 активности	 и	 контролисани	 органи,	 те	 се	 у	 пракси	 информације	 о	
одређеној	препоруци	које	потичу	од	више	носилаца	могу	разликовати.	У	том	смислу,	препоручује	се	
укључивање	независних	тела	у	процес	потенцијалне	измене	Акционог	плана.		

Препорука	је	и	да	се	у	сваком	извештају	наведе	послата	информација	да	је	„стање	непромењено“,	
будући	да	се	у	супротном	може	закључити	да	поједини	органи	уопште	не	шаљу	информације,	као	у	
случају	Заштитника	грађана	и	Покрајинског	омбудсмана.		

Индикатор	1	који	се	тиче	броја	препорука	је	потребно	преформулисати,	будући	да	упућује	само	на	
Заштитника	грађана,	а	не	и	на	Повереника	за	заштиту	равноправности	и	Покрајинског	омбудсмана	
који	 су	 	 такође	овлашћени	да	дају	мишљења	и	препоруке.	О	препорукама	 „које	 су	 јавне	 власти	 у	
потпуности	 примениле“	 извештавају	 Повереник	 за	 заштиту	 равноправности	 и	 Покрајински	
омбудсман,	док		Заштитник	грађана	констатује	напредак	по	том	питању	и	информише	о	доступности	
поменутих	информација	на	сајту	(видети	образложење	горе).	

Код	 индикатора	 2,	 није	 јасно	 који	 би	 носилац	 требало	 да	 доставља	 „извештаје	 о	 мерама	 које	 су	
предузете	у	циљу	обезбеђење	адекватне	подршке	наведеним	институцијама	како	би	се	осигурала	
ефикасна	 обрада	 достављних	 притужби“	 нити	 	 је	 прецизирана	 врста	 мера	 које	 би	 требало	
предузети.		

У	 вези	 са	 индикатором	 3,	 требало	 би	 појаснити	 и	 прецизирати	 шта	 се	 подразумева	 под	
„континуирано	 обезбеђеним	 приступом	 припадника	 националних	 мањина	 налазима	 и	
препорукама“	ових	тела.		

Подаци	у	извештајима	се	понекад	не	могу	довести	у	директну	везу	са	постављеним	индикаторима,	
јер	 се	 односе	 на	 објављивање	 публикација,	 учешће	 на	 пројектима,	 присуство	 на	 састанцима,	
давање	 мишљења	 о	 нацртима	 закона,	 па	 је	 потребно	 размотрити	 на	 који	 се	 начин	 извештавање	
може	унапредити	у	будућности.	
	
	
AKТИВНОСТ		2.2.		Подизање	свести	међу	широм	јавности,	припадницима	националних	мањина	и	
функционерима	 и	 запосленима	 у	 органима	 јавне	 власти	 на	 свим	 нивоима	 о	 постојању	
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националних	мањина	 у	 земљи,	њиховим	 правима	 као	 и	 правима	 на	 афирмативне	мере	 где	 су	
оне	неопходне.	
РОК:	Континуирано		
СТАТУС:	Активност	се	успешно	реализује.	
НОСИЛАЦ	АКТИВНОСТИ:	

• Канцеларија	за	људска	и	мањинска	права	
• Министарство	надлежно	за	послове	државне	управе	
• Служба	за	управљање	кадровима	
• Јавни	медијски	сервиси	
• Национални	савети	националних	мањина	

	
Запажања:	 Потребно	 је	 размислити	 о	 преформулацији	 индикатора	 1	 с	 обзиром	 на	 констатацију	
носилаца	 да	 се	 „програмски	 минути	 посвећени	 овом	 циљу“	 не	 могу	 тачно	 одредити	 и	 да	 се	
активност	усмерена	ка	подизању	свести	о	постојању	националних	мањина	и	њиховим	правима„не	
остварује	само	путем	информативних	вести“,	већ	и	путем	емисија	са	другим	садржајима.	Извештаји	
не	 садрже	 информације	 о	 „Анкетама	 грађана	 о	 задовољству	 квалитетом	 програма	 на	 јавним	
сервисима	 посвећеним	 подизању	 свести	 о	 правима	 националних	 мањина“	 (индикатор	 2),	 те	 је	
потребно	размотрити	на	који	се	начин	ова	активност	може	спроводити	у	континуитету.	
	
	
AKТИВНОСТ		2.3.		Сузбијање	говора	мржње	у	медијима	и	на	социјалним	мрежама.	
Vеза	са	мером	3.2.3.	Акционог	плана	за	антидискриминацију	
РОК:	Континуирано	
СТАТУС:	Активност	се	успешно	реализује.	
НОСИЛАЦ	АКТИВНОСТИ:	

• Регулаторно	тело	за	електронске	медије	
• Удружење	новинара	
• Савет	за	штампу	

	
Запажања:	 Извештаји	 не	 садрже	 информације	 о	 „броју	 предузетих	 мера	 за	 спречавање	 ширења	
говора	мржње	путем	медија	и	социјалних	мрежа“	нити	о	„броју	случајева	ширења	говора	мржње	
путем	 медија	 и	 социјалних	 мрежа“	 (индикатор	 1).	 Не	 наводе	 се	 ни	 подаци	 о	 „повећању	 броја	
прилога	 у	 медијима	 којим	 се	 осуђује	 говор	 мржње“	 (индикатор	 2).	 По	 питању	 индикатора	 3,	
Удружење	новинара	Србије	извештава	да	спроводи	истраживања	о	вишејезичним	медијима	након	
приватизације,	 о	 образовању	 на	 језицима	 националних	 мањина	 и	 о	 медијским	 слободама	 и	
контроли	у	медијима	који	информишу	на	 језицима	националних	мањина.	Међутим,	иако	 је	реч	о	
независним	 анализама,	 у	 извештајима	 се	 не	 	 наводе	 подаци	о	 „независним	 анализама/студијама	
које	 потврђују	 да	 је	 смањен	 број	 случајева	 ширења	 говора	 мржње	 путем	 медија	 и	 социјалних	
мрежа“	(индикатор	3).	
	
У	консултацијама	са	представницима	Регулаторног	тела	за	електронске	медије	(РЕМ)	истакнуто	је	да	
је	у	тексту	активности	2.3.	“Сузбијање	говора	мржње	у	медијима	и	социјалним	мрежама“	потребно	
обрисати	 „социјалне	мрежама“,	 јер	 тренутно	не	постоји	начин	 којим	би	држава	 вршила	 контролу	
садржаја	на	 социјалним	мрежама.	Проналажење	решења	 за	овај	 проблем	у	фокусу	 је	и	 Европске	
уније.	Исто	се	односи	и	на	индикатор	1.	Такође	је	 	наведено	да	би	индикатор	2.	требало	обрисати	
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будући	да	не	постоји	софтвер	нити	програм	којим	би	се	пратила	статистика	о	броју	прилога	којима	
се	 осуђује	 говор	 мржње	 у	 	 електронским	 медијима.	 Индикатор	 3	 о	 анализама/студијама	 који	
потврђују	 да	 је	 смањен	 број	 случајева	 говора	мржње	 је	 ирелевантан	 због	 немогућности	 праћења	
свих	 истраживања	на	 поменуту	 тему.	Представници	РЕМ-а	 су	 указали	и	 на	 потребу	 разграничења	
праћења	електронских	и	штампаних	медија.	
	
Узимајући	 у	 обзир	 горепоменута	 запажања,	 у	 евентуалној	 измени	 Акционог	 плана,	 требало	 би	
размотрити	измену	индикатора,	нарочито	због	тога	што	је	реч	о	континуираној	активности.	
	
	
AKТИВНОСТ	 	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.	
НОСИЛАЦ	АКТИВНОСТИ:	

• Канцеларија	за	људска	и	мањинска	права	
• Министарство	надлежно	за	унутрашње	послове	
• Републичко	јавно	тужилаштвио	
• Јавни	медијски	сервис	
• Национални	савети	националних	мањина	

	
Запажања:	 Извештаји	 садрже	 оскудне	 информације	 о	 „броју	 минута	 на	 јавним	 медијским	
сервисима	 усмерених	 ка	 јачању	 свести	 о	 узроцима	 и	 последицама	 злочина	 из	 мржње	 и	 нултој	
толеранцији	 према	 такцим	 делима,	 на	 годишњем	 нивоу,	 уопште	 и	 у	 оквиру	 централних	
информативних	емисија	на	српском	 језику“	 (индикатор	1).	Узимајући	у	обзир	напомене	о	мерењу	
„броја	 минута“	 (активност	 3.5,	 3.7),	 потребно	 је	 размотрити	 измену	 индикатора	 1	 приликом	
евентуалне	измене	Акционог	плана.	Подаци	о	„смањењу	броја	аката	насиља	и	говора	мржње	над	
припадницима	 националних	 мањина“	 нису	 наведени	 (индикатор	 2).	 Будући	 да	 се	 ради	 о	
континуираној	 активности,	 потребно	 је	 размотрити	 на	 који	 се	 начин	 поменути	 акти	 насиља	 могу	
мерити	и	поредити.		
	
	
AKТИВНОСТ	 	 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.	
НОСИЛАЦ	АКТИВНОСТИ:	

• Акциона	група	за	реформу	политичког	система	Народне	скупштине	(НС)	
	
Запажања:	Активност	и	индикатор	су	преамбициозно	постављени	будући	да	измена	Устава	изискује	
далеко	сложенији	и	свеобухватнији	поступак	од	оног	који	подразумева	реализација	ове	активности.	
Додатно,	 расположиве	 информације	 указују	 на	 престанак	 рада	 Акционе	 грипе	 за	 реформу	
политичког	 система	 Народне	 скупштине	 (НС),	 па	 је	 у	 том	 смислу	 потребно	 размотрити	 измену	
носиоца	ове	активности.	
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III	KУЛТУРА	И	МЕДИЈИ	
	
	
СТРАТЕШКИ	ЦИЉ	
Унапређивање	стања	у	медијима	и	развој	медијских	садржаја	од	значаја	за	припаднике	мањинских	
заједница	 кроз	 обезбеђивање	 квалитативног,	 квантитативног,	 географски	 доступног	 и	 уз	 обавезу	
државе,	 финансијски	 одрживог	 информисања	 на	 језицима	 националних	 мањина.	 Развој	 културе	
mањинских	 заједница	 и	 међукултурног	 дијалога.	 У	 односу	 на	 постојеће	 стање,	 обезбедити	
континуитет	финансирања	медија	на	језицима	националних	мањина	на	територији	АПВ	у	складу	са	
законом	и	подићи	ниво	финансирања	медија	на	језицима	националних	мањина	у	осталом	делу	РС,	
у	циљу	смањења	разлика	у	односу	на	постојећи	ниво	финансирања.	
	
ОПШТИ	РЕЗУЛТАТ	

• Успостављен	одржив	систем	информисања	на	језицима	националних	мањина	који	
квалитативно,	квантитативно,	и	географски	одговара	потребама	припадника	националних	
мањина.	

• Посебна	пажња	посвећена	националним	мањинама	у	медијима	с	националном	
покривеношћу.	

• Обезбеђена	заштита	културних	добара	и	елемената	нематеријалног	културног	наслеђа	који	
су	од	посебног	значаја	за	националну	мањину.	

• Унапређена	култура	међусобног	поштовања	и	разумевања,	сузбијања	предрасуда	и	
сегрегације,	посебно	у	међуетничким	срединама	и	у	односу	између	младих.	

	
ИНДИКАТОР	УТИЦАЈА	 	

1. Медијски	 садржаји	 на	 језицима	 националних	 мањина	 доступни	 у	 складу	 са	 потребама	
припадника	националних	мањина.	

2. Јавни	 медијски	 сервиси	 у	 довољној	 мери	 обезбеђују	 медијске	 садржаје	 и	 информативне	
емисије	на	језицима	националних	мањина.	

3. Конкурси	 за	 дoделу	 средстава	 за	 развој	 културе	 и	 уметности	 националних	 мањина	 се	
редовно	расписују.	

	
ИЗВОР	ВЕРИФИКАЦИЈЕ:			

• Периодично	 мишљење	 Саветодавног	 комитета	 СЕ	 о	 спровођењу	 Оквирне	 конвенције	 за	
заштиту	националних	мањина.	

• Годишњи	извештај	Заштитника	грађана.	
• Годишњи	извештај	Покрајинског	заштитника	грађана	–	Омбудсмана.	
• Извештаји	 надлежних	 државних	 органа	 о	 финансирању	 медија	 на	 језицима	 националних	

мањина	 и	 реализованим	 конкурсима	 за	 суфинансирање	 медијских	 пројеката	 на	 jезицима	
националних	мањина.	

• Извештаји	 националних	 савета	 националних	 мањина	 о	 квантитету	 медијских	 садржаја	 на	
језицима	националних	мањина	у	медијима.	

• Конкурси	 у	 области	 културног	 наслеђа	 (Конкурси,	 између	 осталог,	 за	 доделу	 средстава	 за	
заштиту	 непокретног,	 покретног	 и	 нематеријалног	 наслеђа	 и	 развој	 библиотечко-	
информационе	делатности	који	су	од	посебног	значаја	за	националну	мањину)	редовно	се	
расписују.	

• Резултати	 Конкурса	 за	 финансирање	 и	 суфинансирање	 проjеката	 из	 области	 савременог	
стваралаштва	у	Републици	Србиjи	и	Конкурса	за	откуп	публикација	за		библиотеке.	
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ОПШТИ	ЗАКЉУЧАК	ЗА	ПОГЛАВЉЕ	III	
Видљив	напредак	у	области	информисања	огледа	се	у	следећем:	

• Медији	 у	 власништву	 националних	 савета	 националних	 мањина	 изузети	 су	 из	 процеса	
приватизације	(активност	3.1	и	3.4).	

• Унапређена	 је	 подзаконска	 регулатива	 у	 вези	 са	 пројектним	 суфинансирањем,	 посебно	 у	
вези	 са	 улогом	националних	 савета	 националних	мањина	 -	 стручна	 комисија	 која	 оцењује	
пројекте	је	у	обавези		да	разматра	мишљење	националних	савета	(активност	3.4).	

• Обезбеђена	 је	видљивост	програма	 јавних	 телевизијских	 сервиса	на	 територији	Републике	
Србије	у	оквиру	система	кабловских	оператера	(активност	3.8).	

	
Највећи	део	активности	са	статусом	„континуирано“	у	области	информисањa	се	реализују	без	већих	
препрека,	 изузев	 две	 које	 нису	 реализоване:	 активност	 3.2	 којом	 се	 гарантује	 одрживост	 медија	
укључујући	 и	 продукцију	 медијских	 садржаја	 чији	 су	 оснивачи	 посредно	 национални	 савети	 	 и	
активност	3.9	у	вези	са	остваривањем	учешћа	националних	савета	националних	мањина	приликом	
избора	чланова	Савета	РЕМ-а.	Активности	одређене	роковима	(активност	3.1	и	3.3)	генерално	касне,	
а	посебан	изазов	у	предстојећем	периоду	представља	реализација	активности	3.13	за	коју	до	сада	
нису	 слате	 информације	 о	 „анализи	 трошкова	 потенцијалног	 увођења	 превода	 програма	 на	
језицима	националних	мањина	на	српски	језик”.		
	

	
	
АНАЛИЗА	 	 АКТИВНОСТИ	 У	 ПОГЛАВЉУ	 III	 -	 ИНФОРМИСАЊЕ	 ЗА	 КОЈЕ	 ЈЕ	
ПОТРЕБНО	УНАПРЕДИТИ	ИЗВЕШТАВАЊЕ		
	
	
AKТИВНОСТ		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	kвaртал	2016	
СТАТУС:	Активност	је	готово	у	потпуности	реализована	
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НОСИЛАЦ	АКТИВНОСТИ:	
• Министарство	надлежно	за	послове	информисања	
• Министарство	надлежно	за	послове	државне	управе	
• Регулаторно	тело	за	електронске	медије	
• Национални	савети	националних	мањина	
• Јавни	медијски	сервиси	

	
Запажања:		
Податке	из	извештаја	је	тешко	пратити	због	преобимног	текста	саме	активности.	Текст	се	састоји	из	
више	 ставова,	 који	 сваки	 за	 себе,	 може	 представљати	 једну	 активност	 са	 посебним	
индикатором/индикаторима	 и	 тачно	 одређеним	 носиоцем/носиоцима.	 Предлаже	 се	
преформулација	активности	у	случају	измене	Акционог	плана.	
	
„Адекватан	модел	који	осигурава	финансијску	одрживост	медија	на	језицима	националних	мањина	
и	очување	постојећег	нивоа	остварености	права	на	информисање	на	језицима	националних	мањина	
кроз	инклузиван	процес	који	укључује	и	консултације	са	националним	мањинама“	није	у	довољној	
мери	 развијен	 (индикатор	 1).	 Зарад	 унапређења	 постојећих	 сегмената	 информисања	 на	 језицима	
националних	мањина,	у	циљу	даљег	развијања	целокупног	модела,	као	и	осигуравања	финансијске	
одрживости	 мањинских	 медија	 ради	 очувања	 постојећег	 нивоа	 мањинских	 права,	 активност	 је	
потребно	преформулисати	и	обухватити	евентуалном	изменом	Акционог	плана.	
	
Улога	националних	савета	на	конкурсима	који	се	спроводе	на	локалном	нивоу	(активност	3.1,	став	1)	
се	не	може	сагледати	без	података	о	томе	да	ли	се	мишљења	националних	савета	узимају	у	обзир	
приликом	 расподеле	 средстава.	 У	 том	 смислу,	 носиоци	 ове	 активности	 би	 требало	 да	 буду	 и	
јединице	 локалне	 самоуправе	 које	 у	 конкурсном	 поступку	 суфинансирају	 пројекте	 на	 језицима	
националних	мањина	и	следствено	томе	имају		обавезу	да	прибаве	мишљења	националних	савета	о	
начину	 расподеле	 средстава.	 Додатно,	 питање	 улоге	 националних	 савета	 приликом	 давања	
предлога	 на	 овим	 конкурсима	 за	 суфинансирање	 пројеката	 је	 потребно	 прецизније	формулисати.	
Од	 изузетног	 је	 значаја	 да	 приликом	 достављања	 мишљења,	 национални	 савети	 националних	
мањина	доставе	елаборирани	садржај	о	квалитету	пристиглих	пројеката.		
	
Према	 подацима	 из	 извештаја	 и	 на	 основу	 разговора	 са	 представницима	 мањина,	 може	 се	
закључити	да	програмско	финансирање	медија	 чији	 су	оснивачи	национални	 савети	националних	
мањина	 (активност	 3.1,	 став	 2)	 представља	 „отворено	 питање“	 и	 да	 га	 је	 потребно	 конкретније	
дефинисати.	 Оно	 је	 боље	 решено	 у	 Аутономној	 покрајини	 Војводини,	 него	 у	 осталим	 деловима	
Републике	Србије.	
	
Процес	 приватизације	 медија	 (активност	 3.1,	 став	 3),	 и	 поред	 изузимања	 медија	 у	 власништву	
националних	 савета	 националних	 мањина,	 има	 негативне	 последице	 на	 те	 медије,	 пре	 свега	 по	
питању	промене	мањинских	садржаја	и	недостатка	средстава	за	њихово	емитовање	и	објављивање.	
Због	 значаја	 очувања	 постојећег	 нивоа	 остварености	 права	 на	 информисање	 на	 језицима	
националних	 мањина	 (индикатор	 1),	 констатацију	 је	 потребно	 узети	 у	 разматрање	 приликом	
евентуалне	измене	Акционог	плана.	
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У	 ставу	 4	 је	 потребно	 прецизно	 формулисати	 на	 који	 ће	 се	 начин	 пратити	 количина	 садржаја	 на	
језицима	 националних	 мањина	 на	 јавним	 медијским	 сервисима,	 будући	 да	 извештаји	 обилују	
информацијама	 појединачних	 актера	 које	 је	 тешко	 пратити	 и	 поредити.	 Такође	 је	 потребно	
преформулисати	 текст	 „кроз	 проглашавање	 емитовања	 таквог	 садржаја	 испуњавањем	 јавног	
интереса“	 с	 обзиром	 да	 је	 медијски	 саржај	 на	 језицима	 националних	мањина	 који	 се	 емитује	 на	
јавним	 сервисима	 законом	 дефинисан	 као	 јавни	 интерес	 у	 области	 јавног	 информисања.	
Следствено	 томе,	 јавни	медијски	сервиси	имају	обавезу	да	 тај	 јавни	интерес	остварују	 	 кроз	 своје	
програмске	садржаје,	односно	да	омогуће	припадницима	националних	мањина	да	прате	одређене	
програмске	целине	јавних	медијских	сервиса	и	на	свом	матерњем	језику	и	писму.	
	
Код	 активности	 која	 се	 односи	 на	 „анализу	 утицаја	 ефеката	 приватизације	 и	 дигитализације“	
(активност	3.1,	став	6)	потребно	је	одредити	носиоца.	
	
	
AKТИВНОСТ	 	 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:	 I	 квартал	 2016	 до	 почетка	 примене	 новог	 Закона	 о	 националним	 саветима	 националних	
мањина		
СТАТУС:	Активност	није	реализована	
НОСИЛАЦ	АКТИВНОСТИ:	

• Влада	
	
Запажања:	Активност	је	добро	постављена,	али	није	реализована.		
	
	
AKТИВНОСТ	 	 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	kвартал	2017.	
СТАТУС:	Активност	је	делимично	реализована	
НОСИЛАЦ	АКТИВНОСТИ:	

• Министарство	државне	управе	и	локалне	самоуправе	
	
Запажања:	Активност	би	требало	да	носи	статус	„континуиране“,	с	обзиром	на	значај	обезбеђивања	
одрживости	 медија	 и	 продукцију	 медијских	 садржаја,	 чији	 су	 оснивачи	 посредно	 национални	
савети	 националних	мањина.	 Буџетски	фонд	 за	 националне	мањине	 представља	 добро,	 али	 не	 и	
одрживо	решење	за	мањинско	информисање,	јер	може	мењати	приоритетну	област	финансирања	
из	 године	 у	 годину,	 односно	 средства	 из	 овог	 фонда	 могу	 бити	 употребљена	 и	 за	 финансирање	
пројеката	 у	 другим	 областима	 друштвеног	живота	 које	 су	 од	 значаја	 за	 припаднике	мањина	 нпр.	
образовање.	 Због	 тога	 је	 у	 активности	 потребно	 навести	 буџет	 из	 кога	 ће	 се	 медији	 на	 језицима	
мањина	 финансирати	 у	 континуитету,	 нарочито	 медији	 ван	 територије	 Аутономне	 Покрајине	
Војводине.	Носилац	активности	је	упитан,	јер	Министарство	државне	управе	и	локалне	самоуправе	
није	 једини	 орган	 који	 може	 давати	 информације	 о	 висини	 средстава	 и	 продукцији	 медијских	
садржаја	чији	су	оснивачи	посредно	национални	савети.	Међу	носиоце	је,	између	осталих,	потребно	
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уврстити	 орган	 Аутономне	 Покрајине	 Војводине,	 будући	 да	 се	 под	 „финансијским	 ресурсима“	
наводи	буџет	АПВ.		
	
	
AKТИВНОСТ	 	 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	
НОСИЛАЦ	АКТИВНОСТИ:	

• 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	

	
Запажања:		
Као	 и	 у	 случају	 активности	 3.1,	 податке	 из	 извештаја	 о	 активности	 3.4.	 је	 тешко	 пратити	 због	
преобимног	 текста	саме	активности,	а	нарочито	због	сличности	са	 текстом	активности	3.1.	Као	и	у	
претходном	 случају,	 предлаже	 се	 преформулација	 активности	 у	 случају	 измене	 Акционог	 плана,	
прецизно	 дефинисање	 индикатора	 и	 носилаца	 за	 сваки	 став	 /потенцијалну	 нову	 активност	 и	
усклађивање	текста/индикатора	са	истим	из	активности	3.1.		
	
Будући	да	се	активност	3.4	„континуирано“	спроводи,	потребно	је	прецизирати	на	шта	се	конкретно	
односе	финансијски	ресурси,	 јер	се,	примера	ради,	средствима	из	Буџетског	фонда	за	националне	
мањине,	 као	 што	 је	 већ	 наведено	 (у	 запажању	 за	 активност	 3,3),	 не	 може	 континуирано	
финансирати	 „програмско	 финансирање	медијских	 садржаја	 чији	 су	 оснивачи	 национални	 савети	
националних	мањина“	(став	2),		
	
Индикатор	3	„	 ...уз	пуно	уважавање	мишљења	националних	савета	о	начину	расподеле	средстава“		
је	потребно	преформулисати,	јер	се	не	може	закључити	који	је	број	мишљења	релевантан	да	би	се	
извршило	 адекватно	 ,,мерење”	 и	 због	 тога	 што	 не	 постоје	 подаци	 о	 томе	 да	 ли	 све	 јединице	
локалне	 самоуправе,	 које	 имају	 законску	 обавезу,	 прибављају	 мишљење	 националних	 савета	 и	
колико	се	та	мишљења	поклапају	са	предлогом	стручне	комисије	која	оцењује	пројекте.	Такође,	у	
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пракси	су	могуће	и	ситуације	у	којима	сви	национални	савети	не	достављају	своја	мишљења,	па	се	
поставља	питање	у	којој	се	мери	могу	,,уважити”	само	мишљења	која	су	послата	(индикатор	4).	
	
Из	 	 активности	 3.4	 је	 потребно	 изоставити	 РЕМ	 као	 носиоца,	 будући	 да	 је	 процес	 приватизације	
завршен	2016.	године,	а	РЕМ	се	не	бави	суфинансирањем	ниједне	од	наведених	активности.	

	
Потребно	је	размотрити	и	пронаћи	решење	на	који	се	начин	може	пратити	реализација	активности	
на	 основу	 извештаја	 локалних	 самоуправа,	 јер	 извештаје	 не	 шаљу	 све	 јединице	 локалне	
самоуправе.	 Генерално	 се	 поставља	 питање	 да	 ли	 јединице	 локалне	 самоуправе	 не	 извештавају	
због	 тога	 што	 нису	 реализовале	 активности	 из	 Акционог	 плана	 или	 из	 неких	 других	 разлога.	
Препорука	 је	да	се	будућом	изменом		утврди	које	 јединице	локалне	самоуправе	имају	обавезу	да	
извештавају,	а	затим		утврди	начин	којим	ће	се		подстаћи	да	редовно	шаљу	извештаје.		
	
Индикатор	7	није	испуњен	будући	да	савети	националних	мањина	не	учествују	у	раду	савета	РЕМ,	
јер	представник	мањина	још	увек	није	изабран	за	члана	Савета	РЕМ-а.	
	
	
AKТИВНОСТ	 	 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	
НОСИЛАЦ	АКТИВНОСТИ:	

• Министарство	надлежно	за	послове	информисања	
• Јавни	радио-телевизијски	сервиси	
• Покрајинска	администрација	
• Јединице	локалне	самоуправе	

	
Запажања:	Извештаји	садрже	податке	о	суфинансирању	пројеката	из	области	јавног	информисања	
на	 језицима	 националних	 мањина	 на	 основу	 конкурса	 које	 спроводе	 Министарство	 културе	 и	
информисања,	 Покрајински	 секретаријат	 за	 образовање,	 прописе,	 управу	 и	 националне	 мањине-
националне	 заједнице	 и	 јединице	 локалне	 самоуправе.	 Као	 и	 у	 случају	 активности	 3.5,	 на	 основу	
података	 није	 јасно	 која	 је	 почетна	 вредност	 мерења	 и	 на	 који	 се	 начин	 мери	 повећање	
заступљености	медијских	 прилога	 за	 подизање	 свести	 о	 националним	мањинама	 (индикатор	 1)	 и	
број	 минута	 у	 централним	 информативним	 емисијама	 на	медијском	 јавном	 сервису	 фокусираних		
на	 подизање	 свести	 о	 правима	 националних	 мањина	 (индикатор	 2).	 Потребно	 је	 размотрити	
предлог	 да	 се	 међу	 носиоце	 ове	 активности	 уврсти	 и	 Покрајински	 секретаријат	 за	 културу,	 јавно	
информисање	и	односе	са	верским	заједницама.	
	
У	вези	 са	 „повећањем	заступљености	медијских	прилога“	 (индикатор	1),	потребно	 је	прецизирати	
начин	 	на	који	 се	медијски	прилози	мере,	нарочито	узимајући	у	обзир	 	да	медијски	прилог	може	
бити	 и	 чланак	 у	 новинама,	 радио	 и	 ТВ	 емисија,	 али	 и	 	 део	 емисија.	 Предлог	 је	 да	 индикатор	
обухвати	и	мерење	„броја	пројеката“	подржаних	од	носилаца,	пре	свега	републичког	и	покрајинског	
органа	надлежног	за	јавно	информисање.		
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Сугестија	 лица	 која	 достављају	 прилоге	 о	 релизацији	 Акционог	 плана	 у	 области	 медија,	 је	 	 да	 се	
индикатор	 2	 брише,	 јер	 се	 „број	 минута	 у	 централним	 информативним	 емисијама	 медијских	
сервиса„	не	може	мерити.	Уместо	тога	предложено	је	да	 	се	 	наведе:	„број	пројеката	фокусираних	
на	 подизање	 свести	 грађана	 о	 правима	 националних	 мањина	 и	 промоцију	 културних	 и	 језичких	
разлика	и	промовисање	културе	толеранције“.		
	
Додатно,	предложено	је	да	се	измени	индикатор	3,	јер,	као	и	код	активности	3.4,	није	прецизирано	
колико	 је	 предлога	 националних	 савета	 потребно	 поднети	 у	 „процесу	 расподеле	 средстава	 за	
медијске	садржаје	о	правима	националних	мањина„.	 	Такође	се	претпоставља	да	своја	мишљења	
неће	 доставити	 сви	 национални	 савети,	 те	 се	 поставља	 питање	 да	 ли	 само	 поједини	 национални	
свети	 могу	 утицати	 на	 расподелу	 средстава.	 Овде	 је	 потребно	 размотрити	 и	 ситуацију	 у	 којој	 се	
мишљења	националних	савета	не	подударају.		
	
Као	и	у	случају	активности	3.4,	потребно	 је	размотрити	и	пронаћи	решење	на	који	се	начин	може	
пратити	реализација	активности	на	основу	извештаја	локалних	самоуправа,	 јер	извештаје	не	шаљу	
све	јединице	локалне	самоуправе.		

	
	

AKТИВНОСТ		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	
СТАТУС:	Активност	се	успешно	реализује	
НОСИЛАЦ	АКТИВНОСТИ:	

• Министарство	надлежно	за	послове	информисања	
• Покрајински	секретаријат	за	културу	и	информисање	
• Организације	цивилног	друштва	
• Национални	савети	националних	мањина	

	
Запажања:	 У	 извештајима	 се	 наводе	 подаци	 о	 пружању	 подршке	 организацијама	 које	 се	 баве	
темом	 националних	 мањина	 у	 вези	 са	 конкурсима	 Министартства	 културе	 и	 информисања	 и	
Покрајинског	секретаријата	за	културу,	 јавно	информисање	и	односе	са	верским	заједницама,	али	
се	 у	 колони	 „финансијски	 ресурси“	 за	 ову	 активност	 наводе	 само	 „донације“.	 Извор	 средстава	 је	
потребно	модификовати,	будући	да	су	носиоци	ове	активности	државни	и	покрајински	органи	који	
наведену	 активност	 финансирају	 редовним	 средствима.	 Предлог	 је	 да	 се	 индикатори	 измене	 и	
конкретизују	следећим	одредницама:	„број	одобрених	пројеката“,	„број	обука“		и	„број	учесника“.	
	
	
AKТИВНОСТ	 	 3.7.	 	 Повећање	 количине	 садржаја	 на	 језицима	 националних	 мањина	 на	 јавном	
радио	телевизијском	сервису	(РТС),	у	складу	са	чланом	7.	Закона	о	јавним	медијским	сервисима	и	
чланом	17.	Закона	о	заштити	права	и	слобода	националних	мањина,	а	у	циљу	остваривања	права	
на	потпуно	и	непристрасно	обавештавање	на	језику	националних	мањина	кроз:	
-	оснивање	редакције	за	програм	на	језицима	националних	мањина;	
-	обезбеђивање	информативног	садржаја	на	језицима	националних	мањина	(вести	или	дневник	
на	мањинским	језицима);	
-	емитовање	културно-образовног	програма	на	језицима	националних	мањина;	
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-	 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	
СТАТУС:	Активност	се	успешно	реализује	
НОСИЛАЦ	АКТИВНОСТИ:	

• Радио-телевизија	Србије/Радио	телевизија	Војводине	
• Регулаторно	тело	за	електронске	медије	

	
Запажања:	 Као	 и	 у	 случају	 активности	 3.1.	 и	 3.4,	 податке	 из	 извештаја	 је	 тешко	 пратити	 због	
преобимног	текста	саме	активности.	Текст	активности	садржи	пет	ставова	који,	сваки	за	себе,	може	
представљати	једну	активност	са	посебним	индикатором	и	тачно	одређеним	носиоцем/носиоцима.	
Предлаже	се	преформулација	активности	у	случају	измене	Акционог	плана,	прецизно	дефинисање	
индикатора	и	носилаца	за	сваки	став/потенцијалну	нову	активност.	
	
У	 извештају	 се	 не	 наводе	 подаци	 о	 формирању	 редакције	 за	 програм	 на	 језицима	 мањина	
(индикатор	1)	нити	се	наводи	„број	минута	на	РТС	на	различитим	 језицима	националних	мањина“	
(индикатор	3).	Подаци	о	броју	информативних	прилога	на	 језицима	националних	мањина	постоје,	
али	као	и	код	активности	3.1	и	3.5,	није	 јасно	која	 је	почетна	вредност	мерења	и	на	који	се	начин	
мери	повећање	заступљености	информативних	прилога.	
	
Будући	да	је	активност	„континуирана“,	потребно	је	размотрити	на	који	се	начин	индикатори	могу	
испунити	и	да	ли	их	је	потребно	преформулисати	у	складу	са	напоменама	изнетим	горе	и	у	вези	са	
активношћу	3.5.	
	
	
AKТИВНОСТ	 	 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	
НОСИЛАЦ	АКТИВНОСТИ:	

• Радио-телевизија	Србије/Радио-телевизија	Војводине	
• Регулаторно	тело	за	електронске	медије	

	
Запажања:	Активност	је	добро	постављена,	али	није	реализована.	
	
	
AKТИВНОСТ	 	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	
СТАТУС:	Извештај	институције	не	садржи	податке	о	спровођењу	активности.			
НОСИЛАЦ	АКТИВНОСТИ:	

• Радио	телевизија	Србије	
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• Радио	телевизија	Војводине	
	
Запажања:	 Активност	 је	 потребно	 прецизно	 формулисати,	 јер	 се	 налаже	 	 спровођење	 анализе	
трошкова	у	вези	са	преводом	чије	је	увођење	,,потенцијално“,	односно	није	обавезно.		
	
	

ОПШТИ	ЗАКЉУЧАК	ЗА	ПОГЛАВЉЕ	III	-	КУЛТУРА	
Највећи	напредак	у	области	културе,	односи	се	на:	

• Редовно	 расписивање	 конкурса	 из	 области	 културне	 делатности	 националних	 мањина	
(активност	3.10)		

• Подстицање	 набавке	 књига	 на	 језицима	 националних	 мањина	 и	 омогућавање	
заинтересованим	 странама	 да	 добијају	 прецизне	 информације	 о	 броју	 пријављених	 и	
откупљених	наслова	на	тим	језицима	(активност	3.11)	

	
Посебан	 изазов	 за	 реализацију	 дела	 активности	 3.10,	 односи	 се	 на	 проналажење	 решења	 за	
праћење	броја	конкурса	и	пројеката	који	се	тичу	националних	мањина,	а	нису	обухваћени	облашћу	
савременог	стваралаштва.	

	
	

АНАЛИЗА	 АКТИВНОСТИ	 У	 ПОГЛАВЉУ	 III	 -	 КУЛТУРА	 ЗА	 КОЈЕ	 ЈЕ	 ПОТРЕБНО	
УНАПРЕДИТИ	ИЗВЕШТАВАЊЕ		
	
	
AKТИВНОСТ	 	 3.10.	 	 Конкурс	 за	 финансирање	 и	 суфинансирање	 пројеката	 у	 области	 савременог	
стваралаштва,	област	културних	делатности	националних	мањина.	
Конкурс	за	финансирање	и	суфинансирање	проjеката	из	области	заштите	културног	наслеђа	и	то	у	
областима:	

• 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	

РОК:	Континуирано	кроз	организовање	годишњих	конкурса	
СТАТУС:	Активност	се	успешно	реализује	
НОСИЛАЦ	АКТИВНОСТИ:	

• Министарство	надлежно	за	културу	
• Покрајински	секретаријат	за	културу	и	информисање	
• Јединице	локалне	самоуправе	

	
Запажања:	 Као	 и	 у	 случају	 активности	 3.1,	 3.4	 и	 3.7,	 податке	 из	 извештаја	 је	 тешко	 пратити	 због	
преобимног	текста	саме	активности	који	садржи	седам	ставова	од	којих	сваки	може	представљати	
једну	активност	са	посебним	индикатором	и	тачно	одређеним	носиоцем/носиоцима.	Предлаже	се	
преформулација	активности	у	случају	измене	Акционог	плана,	прецизно	дефинисање	индикатора	и	
носилаца	за	сваку	ставку/потенцијалну	нову	активност.	
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У	 вези	 са	индикаторима	1	и	2	 који	 се	односе	на	праћење	броја	 конкурса	и	пројеката	 који	 се	 тичу	
националних	 мањина,	 Министарство	 културе	 и	 информисања	 извештава	 да	 је	 „систематизован	
преглед	конкурсне	статистике	могуће	добити	само	на	основу	конкурса	који	је	намењен	мањинама,	
јер	 у	 другим	 конкурсима	 национална	 припадност	 не	 спада	 у	 конкурсне	 критеријуме“	 и	 да	
Министарство	не	располаже	таквим	информацијама.	У	циљу	прецизнијег	извештавања,	индикатор		
1	је	потребно	преформулисати		да	би	се	пронашло	решење	за	праћење	броја	поменутих	конкурса	и	
одредио	носилац	активности.	
	
Као	и	 у	 случају	 активности	3.4	и	3.5,	 потребно	 је	размислити	и	пронаћи	решење	на	 који	 се	начин	
може	пратити	реализација	активности	на	основу	извештаја	локалних	самоуправа,	 јер	извештаје	не	
шаљу	све	јединице	локалне	самоуправе.		
	
	
AKТИВНОСТ	 	 3.11.	 	 Подстицање	 набавке	 књига	 на	 језицима	 националних	 мањина	 из	 области	
савременог	стваралаштва.	
РОК:	Континуирано	
СТАТУС:	Активност	се	успешно	реализује	
НОСИЛАЦ	АКТИВНОСТИ:	

• Национални	савети	националних	мањина	
• Систем	јавних	библиотека	на	територији	РС	са	Народном	библиотеком	Србије	као	матичном	

установом	и	издавачке	куће	
• Министарство	надлежно	за	културу	

	
Запажања:	 Према	 подацима	 из	 извештаја,	 Министарство	 културе	 и	 информисања	 је	 у	 складу	 са	
активношћу	 3.11	 ревидирало	 формулар	 за	 пријаву	 на	 Конкурс	 за	 откуп	 публикација	 (образац	 2),	
којим	се	од	издавача	траже	информације	о	публикацијама	са	којима	конкурише,	новом	рубриком	-	
језик/национална	 мањина,	 што	 омогућава	 добијање	 нових	 и	 прецизнијих	 информација	 у	 вези	 са	
откупљеним	делима.	Ревидиран	је	и	формулар	за	пријаву	на	Конкурс	за	суфинансирање	издавања	
капиталних	и	вредних	дела	из	домаће	и	преводне	књижевности,	тако	што	је	додато	питање	у	вези	
са	 језиком	 са	 ког	 се	 преводи	 дело	 понуђено	 на	 конкурсу.	 Захваљујући	 томе	 и	 Акционом	 плану,	
министарство	и	национални	савети	националних	мањина	располажу	прецизним	информацијама	о	
броју	 пријављених	 и	 откупљених	 наслова	 на	 језицима	 националних	 мањина	 на	 годишњим	
конкурсима	за	откуп	публикација	за	библиотеке	на	читавој	територији	Србије.		
	
Поводом	коментара	појединих	националних	савета	да	 је	интересовање	надлежних	институција	 за	
наслове	 на	 језицима	 мањина	 и	 даље	 мало,	 односно	 да	 је	 понуда	 књига	 из	 области	 савременог	
стваралаштва	 на	 мањинским	 језицима	 неадекватна,	 у	 разговорима	 са	 представницима	 ресорног	
министарства	истакнуто	 је	да	издавачка	делатност,	као	део	креативних	индустрија,	мора	рачунати	
на	 постојећу	 понуду	 публикација	 српских	 издавача	 који	 објављују	 књиге,	 па	 и	 оне	 на	 језицима	
националних	 мањина,	 као	 и	 на	 заинтересованост	 читалачке	 публике,	 односно	 библиотечких	
корисника,	 без	 обзира	 на	 националну	 припадност.	 Напоменуто	 је	 да	 се,	 уколико	 се	 покаже	 да	
постоји	 потреба,	 књижевни	 фондови	 могу	 обогатити	 публикацијама	 из	 иностранства,	 из	 земаља	
матица,	путем	пројектног	финансирања	за	потребе	припадника	националних	мањина	у	одређеној	
средини.	Посебно	је	истакнуто,	да	циљ	конкурса	за	откуп	публикација	није	куповина	и	увоз	књига	из	
иностранства,	 већ	 обогаћивање	 фондова	 библиотека	 кроз	 помоћ	 издавачима	 са	 територије	
Републике	Србије.	Уједно	треба	напоменути	да	се	путем	постојећег	конкурса	за	културне	делатности	
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националних	мањина	суфинансира	и	издавање	публикација	на	језицима	националних	мањина,	као	
и	њихови	преводи.	
	
Зарад	прецизнијег	и	јаснијег	извештавања,	предлаже	се	измена	индикатора.		
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IV		СЛОБОДА	ВЕРОИСПОВЕСТИ	
	
	
СТРАТЕШКИ	ЦИЉ	
Поштовање	слободе	вероисповести	у	контексту	оснивања	и	регистрације	верских	организација,	а	на	
темељу	принципа	неутралности	државе,	односно	одвојености	државе	од	верских	заједница.		
	
ОПШТИ	РЕЗУЛТАТ	

• Слобода	 вероисповести	 се	 гарантује	 у	 законодавству	 и	 остварује	 у	 пракси,	 у	 контексту	
оснивања	 и	 регистрације	 верских	 организација,	 а	 на	 темељу	 принципа	 неутралности	
државе,	односно	одвојености	државе	од	верских	заједница.		

• Прагматично	решење	којим	се	олакшава	приступ	националних	мањина	верским	обредима	
на	језицима/говору	националних	мањина	пронађено	кроз	дијалог	цркава.		

	
ИНДИКАТОР	УТИЦАЈА	

1. Број	цркава	и	верских	заједница	и	њихових	организационих	јединица	у	Републици	Србији	у	
којима	се	служба	обавља	на	језику	националне	мањине.		

2. Успостављен	 међу-верски	 дијалог	 у	 циљу	 промовисања	 одређених	 аспеката	 слободе	
вероисповести.		
	

ИЗВОР	ВЕРИФИКАЦИЈЕ	
• Периодично	 мишљење	 Саветодавног	 комитета	 СЕ	 о	 спровођењу	 Оквирне	 конвенције	 за	

заштиту	националних	мањина.		
• Извештај	Заштитника	грађана.		
• Извештај	Повереника	за	заштиту	равноправности.		

	

	
ОПШТИ	ЗАКЉУЧАК	ЗА	ПОГЛАВЉЕ	IV	
На	основу	извештаја	о	спровођењу	Акционог	плана	може	се	констатовати	да	се	улажу	напори	да	се	
активности	 из	 ове	 области	 реализују.	 У	 вези	 са	 појединим	 активностима,	 постоји	 потреба	 да	 се	
унапреди	формулисање	активности	4.2,	односно	да	се	прецизира	које	су	препоруке	произашле	из	
Анализе	најбољих	пракси	држава	чланица	Европске	уније	у	региону	у	погледу	регулисања	положаја	
цркава	и	верских	заједница.	Такође	је	потребно	унапредити	извештавање	у	контексту	постављеног	
индикатора	који	се	односи	на	активност	4.3	-	проналажење	прагматичног	решења	која	ће	олакшати	
приступ	националних	мањина	верским	обредима	на	језицима	националних	мањина.	

	
	
АНАЛИЗА	АКТИВНОСТИ	У	ПОГЛАВЉУ	 IV	ЗА	КОЈЕ	 ЈЕ	ПОТРЕБНО	УНАПРЕДИТИ	
ИЗВЕШТАВАЊЕ		
	

АКТИВНОСТ:	 4.2.	 Спровођење	 препорука	 произашлих	 из	 анализе	 најбољих	 пракси	 држава	
чланица	Европске	уније	у	региону	у	погледу	регулисања	положаја	цркава	и	верских	заједница.	
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РОК:	Континуирано		
СТАТУС:	Активност	се	успешно	реализује.	
НОСИОЦИ	И	ПАРТНЕРИ:	

• Управа	за	сарадњу	са	црквама	и	верским	заједницама	
• Влада	
• Народна	скупштина	

	
Запажања:	Иако	се	у	извештајима	о	спровођењу	ове	активности	наводи	да	се	успешно	реализује,	
продубљенијим	сагледавањем	се	може	указати	на	постојање	одређених	отворених	питања.	Наиме,	
у	 Акционом	 плану,	 а	 ни	 у	 извештајима,	 нису	 наведене	 препоруке	 из	 Анализе	 које	 би	 требало	
спровести,	па	се	не	може	утврдити	које	препоруке	се	спроводе	и	ко	би	требало	да	их	спроведе	(нпр.	
један	од	носилаца	је	Народна	скупштина,	па	се	поставља	питање	да	ли	се	једна	од	препорука	коју	
би	требало	спровести	односи	на	измене	Закона	о	црквама	и	верским	заједницама,	или	је	Народна	
скупштина	 опредељена	 као	 могући	 носилац	 ове	 активности).	 Додатно,	 уместо	 информација	 о	
спровођењу	 препорука,	 у	 извештајима	 се	 спорадично	 наводе	 подаци	 који	 реално	 не	
кореспондирају	 са	 смислом	 те	 активности	 (нпр.	 наводе	 се	 средства	 која	 је	 Влада	 обезбедила	
Националном	 савету	 хрватске	 националне	 мањине	 за	 обнову	 родне	 куће	 бана	 Јелачића	 у	 Новом	
Саду,	што	свакако	није	у	вези	са	овом	облашћу).	Имајући	у	виду	да	је	Анализа	израђена,	поставља	
се	 и	 питање	 да	 ли	 би	 требало	 додатно	 прецизирати	 средства	 за	 реализацију	 	 ове	 активности,	
нарочито	из	разлога	што	се	она	континуирано	спроводи.	Будући	да	извештаји	нису	у	свему	срочени	
према	 индикаторима,	 нема	 довољно	 података	 који	 би	 поткрепили	 закључак	 да	 се	 ова	 активност	
успешно	реализује,	па	је,	у	том	смислу,	у	извештајима	потребно	пружити	више	података.	Отворено	
је	 и	 питање	да	 ли	 би	 индикатор	 требало	 допунити,	 односно	 да	 ли	 би	 требало	 у	 Акционом	плану	
изричито	навести	све	препоруке	из	Анализе	најбољих	пракси,	јер	би	се	на	тај	начин	утврдило	шта	би	
који	од	наведених	носилаца	ове	активности	 требало	да	 спроведе	и	да	ли	 је	евентуално	потребно	
променити	носиоце	активности,	или	додати	нове.	
	
	
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		
СТАТУС:	Aктивнoст	се	успешно	реализује.	
НОСИОЦИ	И	ПАРТНЕРИ:	

• Влада	
Запажања:	 	Имајући	у	виду	да	је	у	извештајима	о	спровођењу	ове	активности	видљиво	да	држава	
подстиче	 наведени	 дијалог,	 између	 осталог	 и	 кроз	 упућивање	 одговарајућих	 препорука	 Српској	
Православној	 Цркви,	 поставља	 се	 питање	 да	 ли	 је	 потребно	 променити	 индикатор	 (нпр.	 број	
одржаних	 састанака	 представника	 Српске	 и	 Румунске	 православне	 цркве,	 формирање	 комисије	
итд).	 Додатно,	 неопходно	 је	 утврдити	 да	 ли	 се	 активност	 односи	 само	 на	 богослужење	 на	
румунском	 или	 и	 на	 другим	 језицима	 националних	 мањина.	 Наиме,	 из	 описа	 активности	 који	 је	
садржан	у	Акционом	плану	није	јасно	да	ли	је	неопходно	проналажење	прагматичног	решења	које	
се	 односи	 само	 на	 богослужење	 на	 румунском	 језику,	 или	 и	 на	 другим	 мањинским	 језицима,	
будући	да	 се	 наводи	 само	дијалог	 између	 Српске	 и	 Румунске,	 а	 не	 осталих	 православних	 цркава.	
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Додатно,	индикатор,,Прагматично	решење	која	ће	олакшати	приступ	националних	мањина	верским	
обредима	 на	 језицима	 националних	 мањина	 пронађено	 кроз	 дијалог	 цркава“	 није	 у	 вези	 са	
носиоцем	активности	(Влада	РС),	будући	да	је	проналажење	прагматичног	решења	за	богослужење	
на	мањинским	језицима	у	искључивој	надлежности	цркве.	
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V	УПОТРЕБА	ЈЕЗИКА	И	ПИСМА	
	
	
СТРАТЕШКИ	ЦИЉ	
Пуно	 поштовање	 права	 на	 употребу	 матерњег	 мањинског	 језика/говора	 и	 писма	 уз	 флексибилну	
примену	 увођења	 мањинских	 језика/говора	 у	 службену	 употребу	 у	 складу	 са	 потврђеним	
међународним	споразумима	и	обезбеђивање	средства	за	финансирање	из	буџета.		
	
ОПШТИ	РЕЗУЛТАТ	

• Обезбеђено	 остваривање	 права	 на	 слободан	 избор	 и	 коришћење	 личног	 имена	
припадника	 националних	 мањина	 и	 уписивање	 ових	 личних	 имена	 у	 све	 јавне	
исправе,	службене	евиденције	и	збирке	личних	података	према	 језику	и	правопису	
припадника	националне	мањине.		

• Настављена	 пракса	 флексибилног	 увођења	 језика	 и	 писма	 националних	 мањина	 у	
службену	употребу.		

• Обезбеђена	средства	за	остваривања	права	на	службену	употребу	језика	и	писама.		

ИНДИКАТОР	УТИЦАЈА	
1. Број	 уписаних	 личних	 имена	 у	 јавне	 исправе,	 службене	 евиденције	 и	 збирке	 личних	

података	 и	 издавање	 исправа	 са	 уписаним	 податком	 о	 личном	 имену	 на	 језику	 и	 писму	
националних	мањина	у	складу	са	прописима;		

2. Повећан	 проценат	 израђених	 и	 постављених	 табли	 с	 називом	 органа	 и	 организација,	
насељених	места	 и	 других	 географских	 назива	 на	 путним	правцима,	 улица	 и	 тргова,	 као	 и	
других	 обавештења	 и	 упозорења	 за	 јавност	 исписних	 и	 на	 језицима	 националних	мањина	
који	су	у	службеној	употреби	и	за	штампање	двојезичких	или	вишејезичких	образаца;		

3. Број	предмета	обрађених	на	језицима	националних	мањина;		
4. Повећан	 проценат	 финансирања	 активности	 усмерених	 на	 унапређивање	 остваривања	

права	на	службену	употребу	језика	и	писама	националних	мањина	путем	конкурса.		
	

ИЗВОР	ВЕРИФИКАЦИЈЕ	
• Извештаји	Управне	инспекције.		
• Периодично	 мишљење	 Саветодавног	 комитета	 СЕ	 о	 спровођењу	 Оквирне	 конвенције	 за	

заштиту	националних	мањина.		
• Извештај	Заштитника	грађана.		

	
	
	

ОПШТИ	ЗАКЉУЧАК	ЗА	ПОГЛАВЉЕ	V	
У	оквиру	Поглавља	V	у	извештајима	о	спровођењу	Акционог	плана	јасно	је	истакнуто	и	образложено	
да	је	видљив	напредак	постигнут	у:		
	

• Изменама	 и	 допунама	 Закона	 о	 службеној	 употреби	 језика	 и	 писма,	 као	 и	 одговарајућих	
одредби	Закона	о	заштити	права	и	слобода	националних	мањина	којима	се	стварају	бољи	
услови	за	службену	употребу	језика	и	писма	националних	мањина;	

• Унапређењу	начина	рада	органа	јединица	локалне	самоуправе	у	вршењу	поверених	послова	
уписа	личног	имена	у	матичне	књиге	на	језику	и	писму	припадника	националне	мањине;	
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• Обуци	матичара	и	заменика	матичара	у	вези	с	применом	прописа	којима	се	уређује	начин	
уписа	 личног	 имена	 у	 матичне	 књиге	 на	 језику	 и	 писму	 националних	 мањина,	 као	 и	 у	
појачаном	 надзору	 над	 остваривањем	 права	 припадника	 националних	 мањина	 у	 вези	 са	
уписом	личног	имена	на	језику	и	писму	националне	мањине	у	матичне	књиге.		

	
Квартални	извештаји	не	садрже	потпуне	податке	о	реализацији	појединих	активности	на	локалном	
нивоу,	 а	 прилози	 државних	 органа,	 у	 појединим	 случајевима,	 не	 следе	 контекст	 предвиђених	
активности.	 Поједине	 активности,	 носиоци,	 рокови	 за	 њихову	 реализацију,	 као	 и	 индикатори	 у	
Акционом	плану	нису	јасно,	логично	или	прецизно	одређени,	што	се	посебно	односи	на	активности	
5.4;	5.5;	5.7;	5.8;	5.9,	5.10;	5.12;	5.13;	5.14.	

	
	
АНАЛИЗА	АКТИВНОСТИ	У	ПОГЛАВЉУ	V	 ЗА	 КОЈЕ	 ЈЕ	ПОТРЕБНО	УНАПРЕДИТИ	
ИЗВЕШТАВАЊЕ		
	

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	
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	

	
Запажања:	Иако	је	наведено	да	се	ова	активност	успешно	реализује,	квартални	извештаји	указују	на	
то	да	се	реализује	само	на	нивоу	АП	Војводине,	будући	да	Покрајински	секретаријат	сваке	године	
расписује	посебан	конкурс	за	те	намене,	а	и	највећи	део	извештаја	садржи	податке	који	потичу	од	
тог	органа.	У	буџету	РС	нису	опредељена	средства	за	ове	намене	(нису	одређене	ни	дотације	за	ЈЛС,	
нити	МДУЛС	расписује	посебан	конкурс).	Будући	да	све	ЈЛС	у	којима	је	у	службеној	употреби	један	
или	 више	мањинских	 језика	 не	 достављају	 извештаје	 о	 реализацији	 наведене	 активности,	 самим	
тим	 не	 постоје	 потпуни	 подаци,	 а	 тиме	 се	 отвара	 питање	 	 мерљивости	 индикатора.	 Штавише,	 у	
извештајима	се	наводе	подаци	појединих	јединица	локалне	самоуправе	који	не	кореспондирају	са	
описом	активности	(нпр.	финансирање	националних	савета	од	стране	појединих	јединица	локалне	
самоуправе,	 или	 штампање	 флајера	 на	 језицима	 националних	 мањина).	 Акционим	 планом	 није	
прецизирано	 којим	 организацијама	 на	 територији	 локалних	 самоуправа	 треба	 расподелити	
средства.	 Уколико	 су	 у	 питању	 удружења	 грађана	 (организације	 цивилног	 друштва),	 логично	 би	
било	да	носиоци	расписују	конкурс	за	те	намене,	док	би	за	ниво	Републике	и	АП	Војводине	требало	
утврдити	 да	 ли	 да	 се	 средства	 локалним	 органима	 додељују	 путем	 конкурса	 или	 директним	
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субвенцијама.	 Требало	 би	 прецизирати	 и	 активности	 које	 се	 финансирају,	 а	 којима	 се	 унапређује	
службена	 употреба	 (нпр.	 да	 ли	 се,	 аналогно	пракси	 која	 постоји	на	нивоу	АП	Војводине,	 средства	
додељују	за	оспособљавање	запослених,	постављање	табли	са	називима	на	мањинским	језицима,	
за	службена	гласила	јединица	локалне	самоуправе,	итд).		
	
	
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	
	
Запажања:	У	кварталним	извештајима	који	су	посвећени	остваривању	ове	активности	углавном	се	
наводе	подаци	који	су	језици	у	службеној	употреби	у	појединим	јединицама	локалне	самоуправе,	а	
не	 и	 на	 који	 начин	 се	 подстиче	 флексибилнија	 примена	 увођења	 мањинских	 језика	 у	 службену	
употребу.	 У	 контексту	 унапређења	 извештавања	 није	 најјасније	 да	 ли	 су	 индикатори	 предвиђени	
Акционим	планом	добро	постављени,	јер	би	се,	на	основу	њих,	могло		указати	да	се	ова	активност	
не	реализује.	Наиме,	није	повећан	број	ЈЛС	у	којима	је	уведен	у	службену	употребу	мањински	језик.	
С	тим	у	вези,	будући	да	се	активност	континуирано	реализује,	поставља	се	питање	до	када,	тачније	
до	 ког	 би	 броја	 требало	 повећавати	 број	 ЈЛС,	 нарочито	 с	 обзиром	 да	 није	 одређена	 основна	
вредност,	односно	да	ли	је	то	број	ЈЛС	у	којима	је	мањински	језик	уведен	у	службену	употребу	пре	
доношења	АП	за	националне	мањине.	Други	индикатор	који	упућује	на	„примену	мањинских	језика	
у	 службеној	 употреби“	 такође	 није	 прецизно	 опредељен,	 јер	 	 примена	 мањинских	 језика	 има	
различите	 видове,	 па	 би	 требало	 прецизирати	 на	 шта	 се	 та	 примена	 тачно	 односи.	 Полазећи	 од	
чињенице	 да	 је	 извештавање	 о	 спровођењу	 ове	 активности	 углавном	 вршено	 ван	 контекста	 и	
имајући	у	виду	све	што	је	изложено,	можда	би	требало	размотрити	евентуалну	измену	активности	и	
предвиђање	другачијих	индикатора,	 јер	 је	очигледна	намера	била	не	само	да	се	мањински	језици	
формално	уведу	у	службену	употребу,	већ	и	да	се	службена	употреба	фактички	реализује,	а	што	би	
изискивало	 формулисање	 другачијих	 индикатора	 (нпр.	 број	 управних	 поступака	 на	 језицима	
националних	 мањина	 који	 су	 у	 службеној	 употреби,	 број	 постављених	 табли	 на	 језицима	
националних	мањина	који	су	у	службеној	употреби,	итд).	Такође,	индикатори		се	не	односе	у	свему	
на	рад	и	делокруг	савета	за	међунационалне	односе	који	су	опредељени	као	носиоци	активности,	
нити	 су	 такви	 савети	 успостављени	 у	 свим	 јединицама	 локалне	 самоуправе.	 Ако	 се	 желело	
укључивање	 таквих	 тела	 у	 подстицање	 примене	 мањинских	 језика	 који	 су	 у	 службеној	 употреби,	
онда	 су	 индикатори	 	 могли	 бити	 опредељени	 у	 складу	 са	 њиховим	 Законом	 опредељеним	
делокругом	 (нпр,	 број	 датих	 мишљења	 ових	 тела	 у	 поступку	 промене	 назива	 улица,	 тргова	 итд).	
Уопште	 узев,	 поставља	 се	 питање	 да	 ли	 је	 одређивање	 носилаца	 у	 Акционом	 плану	 логички	
изведено,	 јер	 они,	 свако	 за	 себе,	 не	 могу	 уочити,	 нити	 одредити	 повећан	 број	 јединица	 локалне	
самоуправе	 што	 је	 један	 од	 индикатора.	 Остаје	 отворено	 и	 питање	 зашто	 као	 носиоци	 нису	
наведени	и	национални	савети	националних	мањина.	Напослетку,	на	основу	извештаја	није	јасно	ни	
да	ли	су	финансијски	ресурси	за	реализацију	ове	активности	добро	утврђени,	јер	је	реализација	ове	
активности	искључиво	 у	надлежности	 ЈЛС	и	не	би	 је	 требало	 везивати	 за	Буџет	 РС,	 нарочито	 због	



	
	

33	

тога	што	као	носиоци	нису	одређени	републички	органи.	Додатно,	потребно	је	мотивисати	све	ЈЛС	у	
којима	је	у	службеној	употреби	мањински	језик	да	редовно	достављају	своје	извештаје.		
		
	
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	

	
Запажања:	 На	 основу	 анализе	 извештавања	 о	 овој	 активности	 јасно	 се	 може	 утврдити	 да	 сви	
носиоци	опредељени	Акционим	планом	не	достављају	извештаје	о	њеном	спровођењу	што	се,	пре	
свега,	 односи	 на	 јединице	 локалне	 самоуправе	 и	 органе	 јавне	 власти,	 као	 и	 да	 извештаји	 нису	
срочени	према	индикаторима.	То	 је,	са	 једне	стране,	директна	последица	чињенице	да	Акционим	
планом	није	јасно	опредељено	о	којим	органима	јавне	власти	је	реч,	док	је,	са	друге	стране,	израз	
нејасног	 описа	 активности	 и	 непрецизно	 утврђених	 индикатора.	 Наиме,	 из	 описа	 активности	 није	
јасно	да	 ли	 се	она	односи	на	употребу	 или	на	 службену	 употребу	 језика	и	 писама	националних	
мањина,	 што	 свакако	 нису	 истоветни	 појмови.	 Такође,	 индикатори	 су	 тешко	 мерљиви.	 ,,Повећан	
број	припадника	националних	мањина	који	остварују	праву	на	употребу	језика	и	писма	националне	
мањине	 у	 контактима	 са	 надлежним	 органима“	 је	 тешко	 мерљив,	 не	 само	 због	 тога	 што	 постоје	
различити	 видови	 службене	 употребе	 језика	 и	 писма	 националних	 мањина	 (издавање	 уверења,	
вођење	 управних	 и	 судских	 поступака	 на	 мањинским	 језицима),	 већ	 и	 због	 тога	 што	 Акционим	
планом	није	утврђена	основна	вредност	–	који	је	то	број	припадника	националних	мањина	од	кога	
треба	мерити	повећање.	У	том	смислу,	требало	би	прописати	прецизнији	и	мерљивији	индикатор.	
Додатно,	потребно	је	размотрити	да	ли	би	предвиђене	финансијске	ресурсе	требало	допунити,	јер	
ову	 активност,	 према	 Акционом	 плану,	 не	 спроводе	 искључиво	 републички	 органи.	 Поставља	 се	
питање	улоге	савета	за	међунационалне	односе	као	једног	од	носилаца	ове	активности.	

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		
	 Примена:	 Квартално	 извештавање	 о	 утицају	 законских	 измена:	 почев	 од	 I	 квартала	 2017.	
године	
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СТАТУС:	Активност	је	готово	у	потпуности	реализована.	
НОСИОЦИ	И	ПАРТНЕРИ:	

• Министарство	надлежно	за	послове	правосуђа	
• Врховни	касациони	суд	

	
Запажања:	 	 У	 извештајима	 о	 спровођењу	 ове	 активности	 највише	 пажње	 посвећено	 је	 изменама	
Закона	о	парничном	поступку.	У	 том	смислу,	 требало	би	истаћи	да	 је	Акционим	планом	у	рок	ове	
активности	уврштена	измена	закона,	а	што	би	по	својој	природи	требало	да	буде	индикатор	који	би	
одговарао	другачије	формулисаној	активности.	Штавише,	индикатор:	 ,,Кроз	омогућавање	снимања	
судских	 поступака	 повећана	 ефикасност	 поступка	 у	 коме	 се	 поред	 српског	 језика	 користи	 и	 језик	
националне	мањине“	је	тешко	мерљив,	па	се	чини	оправданим	његово	преформулисање,	нарочито	
с	 обзиром	 на	 чињеницу	 да	 је	 из	 извештаја	 видљиво	 да	 је	 опрема	 за	 тонско	 снимање	 суђења	
обезбеђена	 у	 појединим	 судовима	 чиме	 су	 створени	неопходни	 услови	 за	 омогућавање	 снимања	
судских	 поступака.	 Имајући	 у	 виду	 све	 што	 је	 изложено,	 сврсисходна	 је	 измена	 ове	 активности,	
односно	 њена	 подела	 на	 две	 посебне	 активности	 –	 измене	 Закона	 о	 парничном	 поступку	 и	
обезбеђивање	техничких	услова	за	снимање	судских	поступака.		
	
	
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	 	
СТАТУС:	Активност	се	успешно	реализује.	
НОСИОЦИ	И	ПАРТНЕРИ:	

§ Министарство	надлежно	за	локалну	самоуправу	
§ Јединице	локалне	самоуправе	
§ Електронска	управа	
§ Национални	савети	националних	мањина	

	
Запажања:	Извештаје	о	спровођењу	ове	активности	достављају	само	јединице	локалне	самоуправе,	
при	 чему	 не	 и	 све	 у	 којима	 су	 језици	 и	 писма	 националних	мањина	 у	 службеној	 употреби,	 као	 и	
национални	 савети	 који	 нису	 ни	 препознати	 као	 један	 од	 носилаца,	 већ	 као	 партнер	 у	 њеној	
реализацији.	 Такође,	 у	 појединим	 случајевима,	 јединице	локалне	 самоуправе	достављају	 податке	
који	не	одговарају	контексту.	У	том	смислу,	поставља	се	питање	да	ли	су	носиоци	добро	одређени	с	
обзиром	на	 чињеницу	 да	 се	 активност	 и	 индикатор	 односе	 на	 локални,	 а	 не	 на	 републички	 ниво	
власти.	У	вези	са	тим,	отворено	је	и	питање	да	ли	су	финансијски	ресурси	адекватно	одређени	и	да	
ли	би	их		требало	изменити,	јер	је	наведено	да	се	средства	обезбеђују	из	Буџета	Републике	Србије,	
односно	да	је	у	питању	,,редовна	активност	коју	спроводе	запослена	лица	у	оквиру	својих	редовних	
дужности	и	које	су	у	оквиру	њихових	стандардних	плата“	на	републичком	нивоу,	што	у	пракси	није	
случај.	 Будући	 да	 Акционим	 планом	 није	 прецизирано	 на	 шта	 се	 превођење	 односи,	 можда	 би	
требало	променити	активност	тако	да	гласи	„Успостављање	или	обезбеђивање	функције	превођења	
кроз	 систематизовање	 радног	 места	 преводиоца	 или	 преводилачке	 службе	 у	 правилницима	 о	
систематизацији	 радних	 места	 ЈЛС“.	 У	 случају	 тако	 одређене	 активности	 индикатор	 би	 могао	 да	
буде	број	преводилаца	и/или	преводилачких	служби	у	ЈЛС,	што	би	свакако	било	мерљиво.		
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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	
СТАТУС:	Активност	се	успешно	реализује.		
НОСИОЦИ	И	ПАРТНЕРИ:	

• Канцеларија	за	информационе	технологије	и	електронску	управу	
	
Запажања:		На	основу	извештаја	о	спровођењу	ове	активности,	јасно	је	да	се	она	спроводи,	али	не	у	
потпуности.	 Наиме,	 функционални	 систем	 за	 размену	 електронских	 информација,	 услуга	 и	
докумената	на	Порталу	еУправа	није	успостављен	на	свим		језицима	националних	мањина	који	су	у	
службеној	 употреби	 (примера	 ради,	 недостаје	 бугарски).	 Будући	 да	 се	 активност	 односи	 на	
обезбеђивање	 електронских	 информација,	 услуга	 и	 докумената	 на	 порталу	 еУправа	 на	 језицима	
националних	 мањина,	 ради	 језичке	 прецизности	 потребно	 је	 размотрити	 евентуално	
преформулисање	 ове	 активности	 у	 смислу	 тога	 да	 се	 она	 веже	 за	 обезбеђивање	 електронских	
информација,	услуга	и	докумената	на	Порталу	еУправа	на	језицима	националних	мањина	који	су	у	
службеној	употреби	у	јединицама	локалне	самоуправе	у	Републици	Србији.			
	
	
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	

	
Запажања:	Извештаје	о	спровођењу	ове	активности	достављао	је	само	Републички	секретаријат	за	
законодавство	 и	 они	 су	 се	 искључиво	 односили	 на	 измене	 Закона	 о	 службеној	 употреби	 језика	 и	
писма.	 Индикатор	 реализације	 ове	 активности	 у	 Акционом	 плану	 није	 добро	 постављен,	 јер	 се	
реализација	 јачања	 превентивне	 улоге	 новчане	 казне	 кроз	 прецизније	 прописивање	 не	 може	
мерити	бројем	изречених	новчаних	казни,	већ	изменама	и	допунама	закона	до	чега	је,	од	усвајања	
Акционог	 плана,	 и	 дошло.	 Такође,	 јачање	 превентивне	 улоге	 новчане	 казне	 треба	 да	 производи	
мањи	број	изречених	новчаних	казни,	а	што	континуирано	треба	пратити	на	основу	 	прилога	свих	
министарстава	која	би	требало	да	врше	надзор	над	спровођењем	одредби	наведеног	закона	(нпр.	
на	основу	извештаја	Управне	инспекције).	У	смислу	свега	што	је	изложено,	требало	би	размотрити	
да	 се	 при	 евентуалној	 измени	 Акционог	 плана	 ова	 активност,	 а	 нарочито	 индикатор,	 прецизније	
одреде.	
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АКТИВНОСТ:	 5.13.	 Објављивање	 прописа	 на	 језицима	 националних	 мањина	 у	 складу	 са	
Европском	повељом	Савета	Европе	о	регионалним	или	мањинским	језицима.	
РОК:	 I	квартал	2017.		
СТАТУС:	Активност	је	готово	у	потпуности	реализована.	
НОСИОЦИ	И	ПАРТНЕРИ:	

§ Републички	секретаријат	за	законодавство	
§ Министарство	надлежно	за	послове	државне	управе	

	
Запажања:	Извештаје	о	реализацији	ове	активности	достављао	је	само	Републички	секретаријат	за	
законодавство	 и	 они	 су	 се	 искључиво	 односили	 на	 измене	 и	 допуне	 Закона	 о	 заштити	 права	 и	
слобода	 националних	 мањина	 чиме	 би	 се	 створила	 законска	 основа	 за	 објављивање	 прописа	 на	
језицима	националних	мањина.	Имајући	у	виду	да	Европска	повеља	о	регионалним	или	мањинским	
језицима,	чија	је	Република	Србија	страна	уговорница,	упућује	на	„најзначајније	законске	текстове“,	
поставља	 се	 питање	 да	 ли	 је	 смисао	 ове	 активности	 требало	 да	 буде	 утврђивање,	 превођење	 и	
објављивање	 текстова	 најзначајнијих	 прописа	 на	 језицима	 националних	 мањина,	 а,	 следствено	
томе,	и	да	индикатор	буде	формулисан	у	духу	тако	одређене	активности,	тачније	да	гласи	„текстови	
најзначајнијих	 прописа	 су	 утврђени,	 преведени	 и	 објављени	 на	 језицима	 националних	 мањина“.	
Наравно,	имајући	у	виду	да	би	реализација	ове	активности	требало	да	буде	у	складу	са	Европском	
повељом	 о	 регионалним	 или	 мањинским	 језицима,	 потребно	 је	 прецизирати	 да	 се	 превођење	 и	
објављивање	односи	на	језике	који	су	прецизирани	у	ратификационом	инструменту.		
	
	
5.14.	 Преиспитивање	 мреже	 судова	 тако	 да	 се	 припадницима	 националних	 мањина	 унапреди	
приступ	судовима	у	местима	у	којима	живи	већи	број	припадника	националне	мањине,	у	складу	
са	прописима	о	службеној	употреби	језика	и	писма.		
Статус:	Извештај	не	садржи	податке	надлежне	институције	
Рок:	2018.	године	у	складу	са	реформом	правосуђа	
Носилац:		

• Министарство	надлежно	за	правосуђе	
	
Запажања:	 Имајући	 у	 виду	 да	 носилац	 није	 достављао	 извештај	 о	 реализацији	 ове	 активности,	
остаје	 отворено	 питање	 да	 ли	 се	 на	 основу	 извештаја	 уопште	 може	 одредити	 степен	 њене	
реализације.	 На	 консултативном	 састанку	 са	 представницима	 Министарства	 правде	 јасно	 је	
истакнуто	да	су	у	току	припреме	за	измене	Националне	стратегије	реформе	правосуђа,	па	је,	у	том	
смислу,	 основано	 размотрити	 евентуалну	 измену	 Акционог	 плана	 којом	 би	 се	 продужио	 рок	 за	
реализацију	ове	активности.		
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VI	ОБРАЗОВАЊЕ	
	
	
СТРАТЕШКИ	ЦИЉ	
Унапређивање	положаја	и	подстицање	остварења	права	припадника	мањинских	заједница	у	сфери	
образовања.	
	
ОПШТИ	РЕЗУЛТАТ	
• Уведен	већи	број	модела	образовања	на	језицима	националних	модела	који	ће	омогућити	већу	

доступност	образовања	на	матерњем	језику;	
• Све	облике	наставе	на	језицима	националних	мањина	изводи	одговарајући	квалитетан	наставни	

кадар;	
• Достигнути	су	квалитетни	услови	за	реализацију	наставе	на	језицима	националних	мањина;	
• Успостављање	 дугорочне	 сарадње	 са	 земљама	 чије	 националне	 мањине	 имају	 образовање	 у	

Србији	и	обрнуто;	
• Унапређене	 језичке	 компетенције	 ученика	 који	 наставу	 похађају	 на	 неком	 од	 језика	

националних	мањина	са	циљем	лакшег	укључивања	на	тржиште	рада	или	наставка	школовања.	
• Обезбеђени	уџбеници	за	извођење	наставе	на	језицима	националних	мањина.	
	
ИНДИКАТОР	УТИЦАЈА	 	

1. Број	различитих	модела	образовања	на	језицима	националних	мањина	који	се	примењују.	
2. Број	 ученика/одељења/школа	 обухваћених	 неким	 од	 модела	 образовања	 на	 језицима	

националних	мањина.	
3. Процентуална	 заступљеност	 наставног	 кадра	 стручног	 за	 извођење	 наставе	 на	 језицима	

националних	мањина.	
4. Број	уџбеника	на	језицима	националних	мањина.	
5. Број	земаља	са	којима	је	потписан	билатерални	споразум	у	области	образовања.	
6. Број	 реализованих	 активности	 заснованих	 на	 билатералним	 споразумима	 у	 области	

образовања.	
7. Проценат	ученика	на	појединим	нивоима	знања	српског	језика.	
8. Број	различитих	програма	који	подстичу	учење	српског	као	нематерњег	језика.	

	
ИЗВОР	ВЕРИФИКАЦИЈЕ:			

• Периодични	 извештај	 Саветодавног	 комитета	 Министара	 СЕ	 о	 спровођењу	 Оквирне	
конвенције	за	заштиту	националних	мањина		

• Службени	гласник	Регистар	наставника	и	ученика	(информациони	системи)	
• Регистар	уџбеника	(информациони	систем)	
• Регистар	школа	(информациони	систем)	
• Потписани	споразуми	прихваћени	од	стране	Владе	
• Годишњи	извештаји	МПНТР	о	међународној	сарадњи	
• Извештај	Покрајинског	секретаријата	за	образовање		
• Каталог	одобрених	уџбеника.	

	
	

ОПШТИ	ЗАКЉУЧАК	ЗА	ПОГЛАВЉЕ	VI		
Напредак	у	области	Поглавља	VI	односи	се	на:		

• Српски	 као	 нематерњи	 језик	 –	 усвајање	 стандарда	 и	 припрема	 плана	 и	 програма	 за	 овај	
предмет	(активност	6.8)	
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• Уџбенике	 на	 језицима	 националних	 мањина	 –	 потписивање	 тројног	
споразума/меморандума	 између	 Министарства	 просвете,	 науке	 и	 технолошког	 развоја,	
Завода	 за	 издавање	 уџбеника	 и	 осам	 националних	 савета	 националних	 мањина	 зарад	
обезбеђивања	приоритетних	недостајућих	уџбеника	за	основну	школу	(активност	6.11)		

• Унапређивање	 могућности	 учења	 матерњег	 језика/говора	 са	 	 eлементима	 националне	
културе	 и	 решавање	 статуса	 овог	 изборног	 предмета	 који	 више	 није	 у	 категорији	 са	
предметима	од	којих	се	бира	само	један	(активност	6.20)	

• Успостављање	 јединственог	 информационог	 система	 Доситеј	 –	 вођење	 података	 о	
образовно-васпитним	установама,	запосленима,	одељењима,	групама	и	осталим	подацима	
у	вези	са	образовно-васпитним	системом.	

• Формирање	групе	у	националном	просветном	савету	која	се	бави	образовањем	на	језицима	
мањина	(активност	6.2)	

• Оснивање	центра	Enic-Naric	и	започет	процес	признавања	диплома	у	складу	са	Лисабонском	
конвенцијом	(активност	6.10).	

	
Активности	које	захтевају	додатно	промишљање,	јер	до	сада	нису	реализоване	или	се	не	реализују	
у	потпуности,	тичу	се:	

• Увођења	 нових	 модела:	 Активност	 6.1	 -	 увођење	 нових	 модела	 образовања	 на	 језику	
националне	мањине	по	узору	на	друге	земље;	Активност	6.3	–	Развијање	и	примена	модела	
кроз	 измену	 законодавног	 оквира;	 Активност	 6.5	 -	 развијање	 модела	 за	 иницијално	
образовање	наставника;		

• Реализације	 и	 сарадње	 са	 другим	 државама:	 Активност	 6.16	 -	 потписивање	 споразума	 са	
земљама	 чије	 националне	 мањине	 имају	 образовање	 у	 Србији;	 Активност	 6.19	 -	
успостављање	 сарадње	 у	 области	 обезбеђивања	 квалитетних	 уџбеника	 и	 наставних	
средстава.	

	
Активности	са	статусом	„континуирано“	(6.4,	6.6,	6.12,	6.15,	6.21)	се	реализују	редовно	и	без	већих	
препрека.	Реализација	појединих	активности	касни,	те	је	у	будућности	потребно	обратити	пажњу	на	
индикаторе	који	би	требало	да	буду	реалистичнији	и	достижнији	носиоцима	приликом	извештвања.	
	
	
	

АНАЛИЗА	АКТИВНОСТИ	У	ПОГЛАВЉУ	VI	ЗА	КОЈЕ	 ЈЕ	ПОТРЕБНО	УНАПРЕДИТИ	
ИЗВЕШТАВАЊЕ			
	
	
AKTИВНОСТ	 	 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	
СТАТУС:	Aктивнoст	је	делимично	реализована.	
НОСИЛАЦ	АКТИВНОСТИ:	

• Министарство	надлежно	за	просвету	
• Национални	просветни	савет	
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• Завод	за	унапређивање	образовања	и	васпитања	
• Покрајински	секретаријат	за	образовање	
• Педагошки	завод	Војводине	
• Партнер:	Национални	савети	националних	мањина	

	
Запажања:	 Ради	 прецизнијег	 извештавања,	 текст	 активности	 је	 потребно	 ускладити	 са	
индикаторима,	 јер	 се	 у	 тексту	 активности	 наводи	 да	 ће	 анализа	 обухватати:	 „упоредно	 правну	
анализу	о	моделима	образовања	на	језицима	националних	мањина	у	ЕУ“	(став	2),	а	у	индикатору	1	
„анализу	 о	моделима	 образовања	 на	 језицима	националних	мањина	у	ЕУ“	 (не	наводи	 се	правна	
анализа).		
	
Упоредно	 правна	 анализа	 о	 моделима	 образовања	 на	 језицима	 националних	 мањина/анализа	 о	
моделима	 образовања	 на	 језицима	 националних	 маљина	 није	 израђена,	 а	 према	 подацима	 из	
извештаја	 зависи	 од	 динамике	 рада	 између	 експерта	 Савета	 Европе	 и	 радне	 групе	 коју	 је	
Министарсто	просвете	науке	и	технолошког	развоја	формирало	у	циљу	ефикасније	имплементације	
Акционог	плана	за	мањине.			

Због	лакшег	праћење	активности	потребно	је	појаснити		у	каквој	су	вези	Покрајински	секретаријат	за	
образовање3	и	 Национални	 савет	 мађарске	 националне	 мањине4	са	 експертом	 Савета	 Европе	 и	
Министарством	просвете,	будући	да	такође	извештавају	о	својим	активностима	на	изради	модела	
образовања.	
	
Препоруке	за	увођење	нових	модела	(индикатор	2)	нису	израђене.	
	
Анализа	 о	 постојећем	 стању	 у	 Републици	 Србији	 је	 израђена,	 а	 с	 обзиром	 на	 значај	 који	 има	 за	
припаднике	 националних	 мањина,	 предлог	 је	 да	 се	 	 након	 измене	 Акционог	 плана	 уврсти	 као	
активност	са	статусом	„континуирано“.	
AKTИВНОСТ	 	6.3.	 	 Развијање	и	примена	модела	образовања	на	 језицима	националних	мањина,	
кроз	измену	законодавног	оквира.	
РОК:		III-IV	квартал	2016.	
СТАТУС:	Активност	је	делимично	реализована.	
НОСИЛАЦ	АКТИВНОСТИ:	

• Министарство	надлежно	за	просвету	

																																																													
3	„Покрајински	секретаријат	је	започео	са	активностима	успостављања	контаката	и	сарадње	са	меродавним	институцијама	
у	земљама	у	окружењу	чији	су	модели	образовања	најсличнији	нашим,	као	и	услови	за	његову	реализацију	–	Република	
Хрватска,	 Мађарска,	 Румунија,	 Босна	 и	 Херцеговина,	 са	 циљем	 упознавања	 и	 анализе	 система	 образовања,	 њихова	
упоређивања	 и	 израде	 предлога	 за	 евентуално	 увођење	 нових	 модела.“/	 У	 том	 смислу	 је	 Секретаријат,	 у	 сарадњи	 са	
Мисијом	ОЕБС-а	у	Босни	и	Херцеговини	организовао	16.	јуна	2016.	године	студијску	посету	директора	педагошких	завода	
Секретаријату	 и	 посету	 једној	 основној	 и	 једној	 средњој	 школи	 у	 Новом	 Саду.	 Том	 приликом	 дошло	 је	 до	 размене	
искустава	и	примера	добре	праксе	с	освртом	управо	на	питања	из	области	мањинског	образовања.“	(2016/1-2)	
4	„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.“	(2016/1-2)	
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• Национални	просветни	савет	
• Завод	за	унапређење	образовања	и	васпитања	
• Покрајински	секретаријат	за	образовање	
• Педагошки	завод	Војводине	

	
Запажање:	 Активност	 се	 ослања	 на	 активност	 6.1	 и	 према	 подацима	 из	 извештаја,	 условљена	 је	
динамиком	договора	између	Министарства	просвете,	науке	и	технолошког	развоја	и	Савета	Европе	
који	 реализује	 „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“.	 	 У	 складу	 са	 тим,	 Министарсво	 наводи	 да	 ће	 по	
завршетку	 активности	 6.1	 „приступити	 и	 примени	 модела	 образовања	 на	 језицима	 националних	
мањина,	кроз	измену	законодавног	оквира“.		
	
	
AKTИВНОСТ		6.4.		Праћење	квалитета	образовања	на	језицима	националних	мањина.	
РОК:	Континуирано	
СТАТУС:	Активност	се	успешно	реализује	
НОСИЛАЦ	АКТИВНОСТИ:	

• Министарство	надлежно	за	просвету	
• Завод	за	вредновање	квалитета	образовања	и	васпитања	
• Покрајински	секретаријат	за	образовање	
• Педагошки	завод	Војводине	

Запажање:	 	 Подаци	 о	 успеху	 ученика	 на	 завршном	 испиту	 се	 редовно	 шаљу	 (индикатор	 1),	 али	
изостају	 подаци	 о	 резултатима	 анкета	 о	 задовољству	 наставом	 међу	 ученицима	 и	 родитељима	
(индикатор	3).	Индикатор	2	о	„броју	развијених	инструмената	о	језичким	компетенцијама	ученика“	
је	потребно	појаснити.	Наиме,	у	извештају	2016/1-2	се	помиње	намера	Покрајинског	секретаријата	
да	 ће,	 у	 сарадњи	 са	 Педагошким	 заводом	 Војводине,	 сачинити	 план	 за	 израду	 инструмената	 о	
језичким	 компетенцијама	 ученика	 и	 задовољству	 наставом,	 али	 се	 из	 извештаја	 не	 види	 да	 ли	 је	
активност	реализована.		
	
	
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	
НОСИЛАЦ	АКТИВНОСТИ:	

• Министарство	надлежно	за	просвету	
• Национални	савет	за	високо	образовање	
• Високо	школске	установе	
• Покрајински	секретаријат	за	образовање	

	
	
Запажањa:	 Извештај	 је	 тешко	 пратити,	 јер	 индикатори	 не	 прате	 текст	 активности.	 У	 том	 смислу,	
извештаји	садрже	информације	о	студијским	програмима	који	се	организују	на	језицима	мањина	у	
оквиру	Универзитета	у	Новом	Саду,	Државног	универзитета	у	Новом	Пазару	и	Педагошког	факултета	
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у	 Сомбору,	 као	 и	 податке	 о	 обукама	 за	 унапређивање	 рада	 наставника	 који	 изводе	 наставу	 на	
језицима	националних	мањина	–	што	се	односи	на	циљеве	постављене	у	тексту	активности.	
	
Када	 је	 реч	 о	 индикаторима,	 према	 подацима	 извештаја,	 испуњен	 је	 индикатор	 2,	 односно	
„допуњени	су	стандарди	за	акредитацију	студијских	програма“,	али	се	на	основу	података	не	може	
закључити	да	ли	је	развијен	модел	за	иницијално	образовање	наставника	(индикатор	1)	–	помиње	
се	само	да	ће	Радна	група	шест	државних	факултета	предложити	различите	моделе.	Сходно	томе,	
није	 наведен	 ни	 број	 наставничких	 факултета	 који	 реализују	 нови	 модел	 (индикатор	 3).	
Информације	о	„правилима	за	стицање	стипендија	за	студенте“	(индикатор	4)	нема.	
	
Текст	активности	је	потребно	ускладити	са	индикаторима	и	продужити	рок	за	реализацију.		
	
	
AKTИВНОСТ		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;	за	упис:	У	складу	са	динамиком	уписа	на	ВШУ.	
СТАТУС:	Активност	се	успешно	реализује	
НОСИЛАЦ	АКТИВОСТИ:	

• Министарство	надлежно	за	просвету	
• Завод	за	вредновање	квалитета	образовања	и	васпитања	
• Национални	просветни	савет	
• Високошколске	установе	

	
Запажањa:	Извештај	садржи	податке	о	анализи	потреба	и	тренутном	стању	образовања	наставника	
српског	као	нематерњег	језика,	али	се	не	наводе	подаци	да	ли	је	усаглашен	упис	на	Високо	школској	
установи	 (ВШУ)	 у	 складу	 са	 индентификованим	 потребама,	 те	 се	 поставља	 питање	 да	 ли	 је	
индикатор	 потребно	 модификовати.	 Будући	 да	 су	 подаци	 у	 анализи	 о	 потребама	 образовања	
наставника	 за	 српски	 као	 као	 нематерњи	 и	 уписивању	 студената	 на	 ВШУ	 у	 складу	 са	
идентификованим	потребама,	променљиве	категорије,	предлог	 је	да	 	ова	активност,	у	евентуалној	
измени	Акционог	плана,	добије	статус	„континуирано“.		
	
	
AKTИВНОСТ	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.	
СТАТУС:	Активност	се	успешно	реализује	
НОСИЛАЦ	АКТИВНОСТИ:	

• Министарство	надлежно	за	просвету	
• Завод	за	унапређивање	образовања	и	васпитања	
• Завод	за	вредновање	квалитета	образовања	и	васпитања	
• Покрајински	секретаријат	за	образовање	
• Педагошки	завод	Војводине	
• Национални	просветни	савет	

	
Запажања:	 Усвајање	 стандарда	 за	 српски	 језик	 (индикатор	 1)	 и	 усвајање	 програма	 за	 српски	 као	
нематерњи	 језик	 (индикатор	 2)	 су	 испуњени	 у	 предвиђеном	 року.	 Подаци	 о	 „припремљеним	
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уџбеницима	 за	 предмет“	 (индикатор	 3)	 нису	 наведени.	 Као	 додатна	 активност	 у	 циљу	 боље	
примене	стандарда	и	програма	у	настави,	за	све	наставнике	основних	и	средњих	школа	који	предају	
овај	предмет	организоване	су	стручне	акредитоване	обуке.		
	
	
AKTИВНОСТ		6.9.		Реализација	програма	у	оквиру	наставе	и	ваннаставне	активности	који	подстичу	
учење	српског	као	нематерњег	језика.	
РОК:	IV	квартал	2017	
СТАТУС:	Активност	се	успешно	реализује	
НОСИЛАЦ	АКТИВНОСТИ:	

• Министарство	надлежно	за	просвету	
• Завод	за	вредновање	квалитета	образовања	и	васпитања	
• Школске	установе	

	
Запажањa:	 Највећи	 део	 активност	 је	 реализован	 уз	 помоћ	 пројекта	 који	 реализују	Министарство	
просвете,	 науке	 и	 технолошког	 развоја	 Републике	 Србије	 и	 Служба	 Координационог	 дела	 Владе	
Републике	 Србије	 за	 општине	 Прешево,	 Бујановац	 и	Медвеђа,	 уз	 подршку	ОЕБС-ове	 Канцеларије	
високог	 комесара	 за	 питања	 националних	 мањина,	 Амбасаде	 Велике	 Британије	 у	 Београду,	
програма	Европски	прогрес	и	Мисије	ОЕБС-а	у	Србији.	Активност	 је	и	након	предвиђеног	рока,	 	уз	
помоћ	 Мисије	 ОЕБС-а	 у	 Србији	 наставила	 да	 се	 реализује	 и	 2017/2018.	 године,	 у	 општинама	
Бујановац	 и	 Прешево.	 Узимајући	 у	 обзир	 значај	 ваннаставних	 активности	 које	 подстичу	 учење	
српског	 као	 нематерњег	 језика,	 препорука	 је	 да	 се	 активност	 узме	 у	 обзир	 приликом	 измене	
Акционог	 плана	 и	 одреди	 као	 	 „континуирана“.	 Иако	 је	 највећи	 део	 ове	 активности	 реализован,	
препорука	 је	 да	 се	 реализује	 и	 у	 другим	 деловима	 Републике	 Србије.	 Такође,	 било	 би	 корисно	
образложити	на	који	 је	начин	„организација	наставе	српског	 језика	као	нематерњег	усаглашена	са	
потребама	сваког	ученика“	(индикатор	3).		
	
	
AKTИВНОСТ	 	 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.	
РОК:	 За	 одобравање	 уџбеника:	 III	 квартал	 2016;	 за	 обезбеђивање	 уџбеника	 за	 основну	школу:	 III	
квартал	2016-	IV	квартал	2017	
СТАТУС:	Активност	се	успешно	реализује	
НОСИЛАЦ	АКТИВНОСТИ:	

• Министарство	надлежно	за	просвету	
• Завод	за	унапређивање	образовања	и	васпитања	
• Национални	просветни	савет	
• Национални	савети	националних	мањина	
• Завод	за	уџбенике	

	
Запажањa:	Извештаји	садрже	детаљне	податке	о	броју	објављених	уџбеника	на	језицима/говорима	
националних	мањина	(индикатор	2),	као	и	о	броју	објављених	националних	додатака	(индикатор	3).	
Информације	о	„тренутном	стању	квалитета	уџбеника“	нису	наведене	(индикатор	1).	

Потписивање	 тројних	 споразума	 (меморандума)	 између	 Министарства	 просвете,	 науке	 и	
технолошког	 развоја,	 Завода	 за	 издавање	 уџбеника	 и	 осам	 националних	 савета	 националних	
мањина	 (албанске,	 бошњачке,	 мађарске,	 румунске,	 русинске,	 словачке	 и	 хрватске)	 зарад	
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обезбеђивања	 приоритетних	 недостајућих	 уџбеника	 за	 основну	 школу,	 оцењено	 је	 код	 већине	
набројаних	мањина	као	 једно	од	битнијих	постигнућа.	У	разговору	са	припадницима	националних	
мањина	 је	 такође	 истакнуто	 да	 постоји	 потреба	 за	 потписивањем	 споразума	 (меморандума)	 и	 за	
обезбеђивање	 уџбеника	 за	 још	 седам	 мањина	 које	 имају	 учење	 језика/говора	 са	 елементима	
националне	 културе,	 као	 и	 за	 потписивањем	 меморандума	 о	 издавању	 уџбеника	 	 у	 средњим	
школама.	 Препоручено	 је	 	 да	 се	 то	 уврсти	 као	 једна	 од	 активности	 приликом	 евентуалне	 измене	
Акционог	плана,	заједно	са	питањем	Центра	за	нискотиражне	уџбенике	који	је	основан	као	посебна	
организациона	јединица	Завода	за	уџбенике	за	потребе	објављивања,	између	осталих,	и	уџбеника	
на	језицима	и	и	писмима	националних	мањина.		
	
	
AKTИВНОСТ	 	 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	квартала	2016	
СТАТУС:	Активност	се	успешно	реализује	
НОСИЛАЦ	АКТИВНОСТИ:	

• Високошколске	установе	
• Министарство	надлежно	за	просвету	

	
Запажањa:	Извештаји	не	садрже	податке	о	броју	и	структури	наставних	средстава	(индикатор	2),	те	
је	 индикатор	 потребно	 појаснити	 или	 модификовати.	 Ово	 је	 нарочито	 битно,	 с	 обзиром	 на	
чињеницу	да	је	у	питању	континуирана	активност.	
	
	
AKTИВНОСТ	 	 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	
СТАТУС:	Активност	се	успешно	реализује		
НОСИЛАЦ	АКТИВНОСТИ:	

• Министарство	надлежно	за	просвету	
• Покрајински	секретаријат	за	образовање	
• Јединице	локалне	самоуправе	
• Савети	за	међунационалне	односе	

	
Запажањa:	Извештај	не	садржи	информације	о	томе	да	ли	је	израђен	„извештај	о	цени	образовања	
сваког	модела“	 (индикатор	1).	На	 основу	 података	 се	 не	може	 закључити	 када	 је	 и	 на	 који	 начин	
спроведена	„анализа	потреба“	 (индикатор	2)	–	подаци	које	шаљу	локалне	самоуправе	и	савети	за	
међунационалне	 односе	 већином	 се	 односе	 на	 информације	 о	 већ	 постојећим	 моделима	
образовања.	Подаци	о	плану	оптимизације	мреже	школа	и	одељења	односе	се	углавном	на	средње	
школе,	 мање	 је	 података	 о	 основним,	 док	 података	 о	 предшколским	 установама	 и	 одељењима	
нема	 (индикатор	 3).	 Већина	 података	 о	 „броју	 отворених	 одељења	 у	 складу	 са	 афирмативним	
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мерама	 и	 посебним	 критеријумима	 за	 отварање	 одељења	 на	 језицима	 националних	 мањина“	
(индикатор	4)	односи	се	на	припаднике	националних	мањина	на	територији	Аутономне	Покрајине	
Војводине.	 Индикаторе	 је	 потребно	 преиспитати	 да	 би	 се	 установило	 на	 који	 се	 начин	 могу	
изменити,	а	извештајима	обухватити	све	делове	Републике	Србије,	а	не	само	Војводину.	
	
Посебна	 напомена	 се	 односи	 на	 закључке	 савета	 за	 међунационалне	 односе	 (индикатор	 5)	 и	
информације	које	шаљу	 јединице	локалне	самоуправе	будући	да	није	 јасно	на	који	се	начин	могу	
пратити,	с	обзиром	да	извештају	шаљу	само	неке	од	њих.	Овде	се	генерално	поставља	питање	да	ли	
јединице	 	 локалне	 самоуправе	 и	 савети	 за	међунационалне	 односе	 не	 извештавају	 због	 тога	што	
активност	нису	реализоване	или	из	немарности.	Због	тога	је	потребно	преиспитати	на	који	се	начин	
могу	мотивисати	да	редовно	шаљу	извештаје	и	још	битније,	на	који	се	начин	добијени	подаци	могу	
поредити.	
	
	
AKTИВНОСТ	 	 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	
НОСИЛАЦ	АКТИВНОСТИ:	

• Министарство	надлежно	за	просвету	
• Завод	за	унапређивање	образовања	и	васпитања	
• Национални	просветни	савет	
• Национални	савет	националне	мањине	
• Савети	за	међунационалне	односе	

	
Запажањa:	 Подаци	 из	 извештаја	 илуструју	 низ	 ваннаставних	 активности	 којима	 се	 подстиче	
толеранција	 (индикатор	 1).	 Из	 извештаја	 се	 не	 види	 да	 ли	 је	 „усвојен	 подзаконски	 акт	 којим	 се	
обезбеђује	 забрана	 сегрегације“	 (индикатор	 2)	 нити	 да	 ли	 су	 „спроведена	 анализа	 и	 измењени	
програми	у	циљу	подстицања	мултикултуралности“	(индикатор	3).	У	вези	са	извештајима	које	шаљу	
савети	за	међунационалне	односе	видети	закључак	за	активност	6.13.	
	
	
AKTИВНОСТ	 	 6.16.	 	 Потписивање	 споразума	 са	 земљама	 чије	 националне	 мањине	 имају	
образовање	у	Србији.	
РОК:	II	квартал	2016	
СТАТУС:	Активност	није	реализована	
НОСИЛАЦ	АКТИВНОСТИ:	

• Министарство	надлежно	за	просвету	
• Министарство	спољних	послова	

	
Запажањa:	 Из	 извештаја	 је	 видљиво	 да	Министарство	 просвете,	 науке	 и	 технолошког	 развоја	 од	
2016.	 у	 континуитету	 ради	 на	 иницирању	 и	 упућивању	 конкретних	 предлога	 другим	 државама	 за	
сарадњу	 и	 да	 је	 интензивирало	 сарадњу	 са	 Министарством	 спољних	 послова	 кроз	 одржавање	
комуникације	 и	 радног	 састанка	 о	 даљим	 корацима	 у	 припреми	 билатералних	 споразума	 са	
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земљама	матицама.	Такође	 је	документовано	да	 је	29.	новембра	2016.	године	потписан	Споразум	
између	 Владе	 Републике	 Србије	 и	 Владе	 Републике	 Чешке	 о	 сарадњи	 у	 области	 културе	
образовања,	 науке,	 омладине	 и	 спорта	 и	 да	 је	 покренута	 процедура	 ратификације	 поменутог	
споразума,	 те	 је	 нејасно	 због	 чега	 је	 статус	 ове	 активности	 „нереализована“.	 С	 обзиром	 да	
„потписивање	 споразума	 са	 земљама	 чије	 националне	 мањине	 имају	 образовање	 у	 Србији“	 не	
представља	 једносмеран	 процес	 и	 да	 не	 зависи	 само	од	 једне	државе,	 у	 овом	 случају	 Републике	
Србије,	поставља	се	питање	да	ли	су	индикатори	за	ову	активност	(„број	припремљених	споразума“	
и	„број	потписаних	споразума“)	преамбициозни	и	да	ли	их	је	потребно	модификовати.		
	
	
AКТИВНОСТ		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	
СТАТУС:	Активност	је	делимично	реализована	
НОСИЛАЦ	АКТИВНОСТИ:	

• Министарство	надлежно	за	просвету	
• Завод	за	унапређивање	образовања	и	васпитања	
• Покрајински	секретаријат	за	образовање	

	
Запажањa:	Активност	је	слабо	документована,	а	из	извештаја	се	види	да	је	до	2018/2	потписан	само	
један	 споразум	 који	 су	 потписали	 Учитељски	 факултет	 Универзитета	 у	 Београду	 и	 Учитељски	
факултет	свеучилишта	у	Загребу,	са	циљем	иницијалног	образовања	наставника	у	Републици	Србији	
и	 Републици	 Хрватској.	 Будући	 да	 број	 понуђених	 и	 потписаних	 споразума	 не	 зависи	 само	 од	
Републике	Србије,	упутно	је	изменити	ову	активност	и	индикаторе,	као	у	случају	активности	6.16.	
	
	
АКТИВНОСТ	 	 6.19.	 	 Успостављање	 сарадње	 у	 области	 обезбеђивања	 квалитетних	 уџбеника	 и	
наставних	средстава	
РОК:	II	квартал	2017	
СТАТУС:	Активност	није	реализована	
НОСИЛАЦ	АКТИВНОСТИ:	

• Министарство	надлежно	за	просвету	
• Завод	за	унапређивање	образовања	и	васпитања	
• Завод	за	уџбенике	

	
Запажањa:	 Активност	 је	 потребно	 модификовати	 у	 случају	 измене	 Акционог	 плана,	 као	 у	 случају	
активности		6.16	и	6.18.	
	
	
АКТИВНОСТ	 	 6.20.	 	 Унапређивање	 могућности	 учења	 матерњег	 језика	 –	 говора	 и	 	 eлемената	
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	
СТАТУС:	Активност	се	успешно	реализује		
НОСИЛАЦ	АКТИВНОСТИ:	 	
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• Министарство	надлежно	за	просвету	
• Завод	за	унапређивање	образовања	и	васпитања	
• Педагошки	завод	Војводине	
• Национални	просветни	савет	
• Јединице	локалне	самоуправе	
• Основне	и	средње	школе	

	
Запажањa:	Изузев		података	о	„броју	заинтересованих	ученика“	(индикатор	4),	подаци	о	активности	
не	илуструју	у	потпуности	чињенице	које	се	односе	на	„унапређивање	могућности	учења	матерњег	
језика-говора	и	елемената	националне	културе“.	Није	јасно	који	се	подаци	односе	на	„дефинисање	
различитих	модела	учења“	(индикатор	1)	и	„реализацију	унапред	дефинисаних	различитих	модела	
учења“	 (индикатор	 2).	 Остаје	 нејасно	 и	 на	 који	 се	 начин	 оцењује	 „транспарентност	 анкета“	
(индикатор	 3).	 Питање	 релевантности	 и	 упоредивости	 извештаја	 које	 шаљу	 јединице	 локалне	
самоуправе	поставља	се	као	и	у	случају	активности	6.13.	

У	разговору	са	припадницима	националних	савета,	решавање	статуса	предмета	језик	са	елементима	
националне	културе	у	основним	школама	оцењено	 је	као	 једно	од	важнијих	постигнућа,	нарочито	
због	 тога	што	 се	овај	 изборни	предмет,	 након	дуго	 времена,	 	 више	не	налази	 у	 категорији	 са	 још	
неколико	 предмета	 од	 којих	 су	 ученици	 могли	 да	 бирају	 само	 један,	 а	 то	 је	 најчешће	 била	
информатика.	 	 За	 сврхе	 учења	 овог	 предмета,	 	 у	 школама	 се	 формирају	 комбиноване	 групе,	 са	
најмање	15	ученика	који	понекад	долазе	из	различитих	школа.	Помак	је	начињен	и	у	предшколским	
установама,	 јер	 је	 учење	 језика	 са	 елементима	 националне	 културе	 и	 законски	 прописано,	 те	 се	
локалним	 самоуправама	 шаљу	 захтеви	 да	 финансирају	 oне	 предшколске	 установе	 које	 им	 упуте	
захтев	за	учењем	мањинског	језика.	Према	информацијама	добијеним	у	разговору,	до	сада	ниједна	
локална	самоуправа	није	прихватила	финансирање	овог	предмета,	већ	то	у	појединим	случајевима	
чине	национални	 савети.	Напоменуто	 је	да	 у	 средњим	школама	 језик	 са	 елементима	националне	
културе	и	даље	има	статус	факултативног	предмета	и	да	су	програми	по	којима	се	учи	стари	и	да	не	
следе	 исходе.	 У	 том	 смислу	 се	 препоручује,	 да	 се	 у	 случају	 измене	 Акционог	 плана,	 предложе	
активности	 које	 ће	 допринети	 решавању	 статуса	 предмета	 „језик	 са	 елементима	 националне	
културе“	 у	 средњим	 школама	 и	 праћење	 	 наставе	 учења	 матерњег	 језика	 у	 предшколским	
установама.	
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VII	ДЕМОКРАТСКА	ПАРТИЦИПАЦИЈА	
	
	
СТРАТЕШКИ	ЦИЉ	
Развијање	ефикасних	механизама	демократске	партиципације	националних	мањина.		

	
ОПШТИ	РЕЗУЛТАТ	

• Остварено	ефикасно	учешће	националних	мањина	у	изборном	процесу.		
• Остварена	 одговарајућа	 заступљеност	 националних	 мањина	 у	 представничким	 телима	 на	

републичком,	покрајинском	и	локалном	нивоу.		
	

ИНДИКАТОР	УТИЦАЈА	
1. Идентификовани	 модели	 демократске	 партиципације	 националних	 мањина	 у	 изборном	

процесу	 и	 адекватне	 заступљености	 националних	 мањина	 у	 представничким	 телима	 на	
републичком,		

	
	

ИЗВОР	ВЕРИФИКАЦИЈЕ		
• Нови	Устав	Републике	Србије.		
• Периодично	 мишљење	 Саветодавног	 комитета	 СЕ	 о	 спровођењу	 Оквирне	 конвенције	 за	

заштиту	националних	мањина		
	

	
ОПШТИ	ЗАКЉУЧАК	ЗА	ПОГЛАВЉЕ	VII		
Извештаји	о	спровођењу	Акционог	плана	 јасно	указују	да	су	у	области	демократске	партиципације	
две	 од	 предвиђених	 4	 активности	 реално	 постављене	 	 и	 успешно	 реализоване,	 што	 је	 и	 у	
извештајима	 јасно	образложено.	Две	активности	 (7.3.	и	7.4.)	нису	реализоване	и	изискују	додатно	
разматрање	 приликом	 евентуалне	 измене	 Акционог	 плана,	 будући	 да	 нису	 реално	 постављене,	
између	осталог,	због	тога	што	су	погрешно	постављени	носиоци	активности,	предвиђени	су	кратки	
рокови	за	реализацију,	или	су	индикатори	нејасно	или	преамбициозно	постављени.	
	
	
АНАЛИЗА	АКТИВНОСТИ	У	ПОГЛАВЉУ	VII	ЗА	КОЈЕ	ЈЕ	ПОТРЕБНО	УНАПРЕДИТИ	
ИЗВЕШТАВАЊЕ		
	
	
	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	
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• Координација	националних	савета	националних	мањина	
	
Запажања:	 Активност	 је	 реализована	 у	 задатим	 роковима.	 Међуресорна	 група	 је	 формирана	 и	
упоредно	правна	анализа	 је	 спроведена	и	послата	Влади	на	усвајање.	Координација	националних	
савета	као	партнер	није	доставила	прилог	за	ову	активност.	У	извештајима	о	спровођењу	Акционог	
плана	 дати	 су	 само	 прилози	 два	 национална	 савета	 у	 вези	 са	 поменутом	 анализом	 (немачки	 и	
хрватски),	тако	да	остаје	нејасна	улога	Координације	у	реализацији	ове	активности.	
	
	
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	
	
Запажања:	Активност	је	у	потпуности	реализована	у	предвиђеном	року.	Координација	националних	
савета	као	партнер	није	доставила	прилог	за	ову	активност.	У	извештајима	о	спровођењу	Акционог	
плана	дати	су	само	прилози	појединих	националних	савета	у	вези	са	поменутом	анализом	(немачки	
и	хрватски),	тако	да	остаје	нејасна	улога	Координације	у	реализацији	ове	активности.		
	
	
AКТИВНОСТ:	 7.3.	 Предузимање	 мера	 у	 циљу	 измене	 нормативног	 оквира	 у	 складу	 са	
идентификованим	моделом.	
РОК:	IV	квартал	2016.	године	
СТАТУС:	Извештај	институције	не	садржи	податке	о	спровођењу	активности.			
НОСИОЦИ	И	ПАРТНЕРИ:	

§ Министарство	надлежно	за	послове	државне	управе	
	
Запажања:		У	извештајима	о	спровођењу	Акционог	плана	наводи	се	да	је		МДУЛС		доставило	Влади	
текст	 Упоредноправне	 анализе	 система	 демократске	 партиципације	 националних	 мањина	 и	 да	
очекује	да	ће	се	Влада	упознати	са	текстом	и	проследити	га	Народној	скупштини	Републике	Србије	
из	 чега	 следи	 да	 активност	 није	 реализована,	 упркос	 наводима	 да	 је	 „готово	 у	 потпуности	
реализована“.	 Индикатор	 ове	 активности	 у	 Акционом	 плану	 формулисан	 је	 на	 следећи	 начин:	
„предложен/измењен	 нормативни	 оквир	 у	 складу	 са	 идентификованим	 моделом“,	 а	 што	 не	
одговара	суштини	те	активности,	нити	га	носилац	те	активности	може	остварити.	Наиме,	МДУЛС	као	
носилац	 ове	 активности	 не	 може	 бити	 предлагач	 измене	 нормативног	 оквира,	 већ	 то	 може	 бити	
само	 Влада	 РС.	 Носилац	 ове	 активности	 може	 предузимати	 мере	 у	 циљу	 измене	 нормативног	
оквира	 (нпр.	 доставити	 Влади	 РС	 текст	 Упоредноправне	 анализе	 система	 демократске	
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партиципације	 националних	 мањина),	 али	 сама	 измена	 нормативног	 оквира	 није	 у	 надлежности	
МДУЛС-а,	 већ	 Народне	 скупштине,	 а	 по	 предлогу	 Владе	 Републике	 Србије.	 Имајући	 у	 виду	 да	 је	
извор	 верификације	 за	 ову	 област	 нови	 Устав	 Србије,	 као	 и	 чињеницу	 да	 измена	 нормативног	
оквира	 може	 да	 подразумева	 измену	 Устава	 и/или	 одговарајућег	 законодавства	 (Закон	 о	
политичким	 странкама,	 Закон	 о	 избору	 народних	 посланика),	 потребно	 је	 размотрити	 другачије	
формулисање	индикатора	и	ускладити	га	са	активношћу.		
	
	
AКТИВНОСТ:	 7.4.	 Применом	 новог	 нормативног	 оквира	 остварена	 одговарајућа	 заступљеност	
националних	 мањина,	 укључујући	 и	 бројчано	 мање	 националне	 мањине,	 у	 представничким	
телима	на	републичком,	покрајинском	и	локалном	нивоу.		
РОК:	2018.	година	
СТАТУС:	Непознат	будући	да	извештаји	о	спровођењу	АП	не	приказују	ову	активност	
НОСИОЦИ:	

§ Министарство	надлежно	за	послове	државне	управе	
§ Народна	скупштина	

	
Запажања:	 	 Имајући	 у	 виду	 да	 активност	 7.3.	 није	 испуњена,	 јасно	 је	 да	 ни	 активност	 7.4.	 није	
испуњена	 и	 да	 у	 извештајима	 о	 спровођењу	 Акционог	 плана	 нема	 података	 о	 реализацији	 ове	
активности.	Уопште	узев,	ова	активност	је	преамбициозно	постављена	и	није	је	могуће	остварити	у	
задатом	 року.	 Нормативни	 оквир,	 као	 предуслов	 за	 остваривање	 одговарајуће	 заступљености	
националних	 мањина	 у	 представничким	 телима	 још	 увек	 није	 измењен.	 Носиоци	 ове	 активности	
нису	 добро	 одређени,	 будући	 да	 МДУЛС	 не	 може	 спроводити	 ову	 активност.	 Додатно,	 Народна	
скупштина	не	може	бити	надлежна	за	представничка	тела	на	покрајинском	и	локалном	нивоу.	
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VIII	ОДГОВАРАЈУЋА	ЗАСТУПЉЕНОСТ	ПРИПАДНИКА	НАЦИОНАЛНИХ	
МАЊИНА	У	ЈАВНОМ	СЕКТОРУ	И	ЈАВНИМ	ПРЕДУЗЕЋИМА	

	
СТРАТЕШКИ	ЦИЉ	
Предузети	мере	за	прикупљање	свеобухватних	информација	о	заступљености	националних	мањина	
у	 јавном	 сектору	 и	 јавним	 предузећима	 на	 свим	 нивоима,	 у	 потпуности	 поштујући	 међународне	
стандарде	 у	 области	 заштите	 личних	 података	 и	 спровести	 одлучне	 мере	 у	 циљу	 постизања	
одговарајуће	заступљености	националних	мањина	у	јавном	сектору	и	јавним	предузећима.		
	
ОПШТИ	РЕЗУЛТАТ	

• Предузете	мере	за	прикупљање	свеобухватних	информација	о	заступљености	националних	
мањина	у	јавној	управи	на	свим	нивоима,	у	потпуности	поштујући	међународне	стандарде	у	
области	заштите	личних	података.		

• Остварена	 одговарајућа/сразмерна	 заступљеност	 националних	 мањина	 у	 јавној	 управи	 на	
свим	нивоима.		

ИНДИКАТОР	УТИЦАЈА	
1.Постепено	 повећање	 заступљености	 националних	 мањина	 у	 јавној	 управи	 на	 свим	
нивоима,	до	постизања	одговарајуће/сразмерне	структуре	запослених.		

ИЗВОР	ВЕРИФИКАЦИЈЕ	
• Извештај	 Министарства	 државне	 управе	 и	 локалне	 самоуправе	 на	 основу	 Регистра	

запослених,	изабраних,	именованих,	постављених	и	ангажованих	лица	код	корисника	јавних	
средстава.		

• Периодично	 мишљење	 Саветодавног	 комитета	 СЕ	 о	 спровођењу	 Оквирне	 конвенције	 за	
заштиту	националних	мањина.		

	
	

ОПШТИ	ЗАКЉУЧАК	ЗА	ПОГЛАВЉЕ	VIII	
Извештаји	 о	 спровођењу	Акционог	 плана	 јасно	 указују	 да	 је	 у	 области	 одговарајуће	 заступљеност	
припадника	националних	мањина	у	 јавном	сектору	и	 јавним	предузећима	најзначајнији	напредак	
постигнут	у:	
	

• Изменама	 	 и	 допунама	 Закона	 о	 заштити	 права	 и	 слобода	 националних	 мањина	 у	 циљу	
стварања	основа	за	прописивањe	афирмативних	мера	у	корист	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	(активност	8.1).	

• Усвајању	 и	 примени	 Закона	 о	 запосленима	 у	 аутономним	 покрајинама	 и	 јединицама	
локалне	 самоуправе,	 којим	 се,	 између	 осталог,	 прописује	 да	 се	 код	 запошљавања	 мора	
водити	 рачуна	 о	 томе	 да,	 поред	 осталих	 критеријума,	 национални	 састав	 одражава,	 у	
највећој	могућој	мери,	структуру	становништва	(активност	8.4).	

• Усвајању	и	примени	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	
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комуникацију	 на	 језику	 националне	 мањине	 који	 је	 у	 службеној	 употреби	 у	 јединици	
локалне	самоуправе	(активност	8.5).	

	
Већина	активности	са	статусом	„континуирано“,	реализује	се	без	већих	препрека	(активности	8.12-
8.17).	
	
У	 вези	 са	 појединим	 активностима	 из	 ове	 области,	 	 као	 што	 је,	 примера	 ради,	 активност	 8.2,	
квартални	извештаји	не	 садрже	потпуне	податке,	 односно	прилози	државних	органа	 у	 појединим	
случајевима	 не	 одговарају	 садржини	 активности,	 нити	 су	 сачињени	 у	 складу	 са	 предвиђеним	
индикаторима	 (активност	 8.3).	 Поједине	 активности,	 носиоци,	 рокови	 за	 њихову	 реализацију	 и	
индикатори	 нису	 јасно,	 логично	 или	 прецизно	 одређени.	 За	 поједине	 активности,	 иако	 су	 добро	
формулисане,	уз	прецизно	навођење	носилаца,	рокова	и	индикатори,	у	извештајима	нису	навођени	
никакви	подаци	(активност	8.18,	8.19	и	8.20).	

	
	
АНАЛИЗА	АКТИВНОСТИ	У	ПОГЛАВЉУ	VIII	ЗА	КОЈЕ	ЈЕ	ПОТРЕБНО	УНАПРЕДИТИ	
ИЗВЕШТАВАЊЕ		
	
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	
НОСИЛАЦ	АКТИВНОСТИ:	

• 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)	
	
Запажања:	Из	извештаја	о	спровођењу	Акционог	плана	следи	да	 је	МДУЛС	предложило	да	се	ова	
активност	одвија	кроз	пројекат	који	би	био	финансиран	из	ИПА	фондова.	У	извештајима	су	углавном	
навођени	 подаци	 који	 се	 односе	 на	 припрему	 и	 одобрење	 тог	 пројекта,	 као	 и	 да	 је	 припремљен	
текст	 Анализе	 позитивних	 прописа	 којима	 се	 уређује	 радноправни	 статус	 запослених	 припадника	
националних	мањина	у	 јавном	сектору.	Имајући	у	виду	изложено,	 јасно	 је	да	ова	активност	није	у	
потпуности	реализована.	За	потпуније	сагледавање	стања	извештавања	у	вези	са	овом	активношћу	
требало	 би	 истаћи	 да	 су	 активност	 и	 индикатор	 идентично	 опредељени	 Акционим	 планом.	
Финансијски	 ресурси	 нису	 добро	 постављени	 Акционим	 планом	 и	 треба	 размотрити	 могућност	
њиховог	преформулисања.	Наиме,	Акционим	планом	су	предвиђена	редовна	буџетска	средства,	а	
из	прилога	носиоца	се	може	уочити	да	се	за	израду	анализе	траже	средства	из	ИПА	фондова.	Рок	за	
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реализацију	активности	требало	би	продужити.	
	
	
AКТИВНОСТ:	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:	Извештај	институција	не	садржи	податке	о	спровођењу	активности.	
НОСИОЦИ:		

§ 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	

	
Запажања:	 Као	 што	 је	 у	 извештајима	 наведено,	 надлежни	 органи	 нису	 достављали	 податке	 о	
реализацији	 ове	 активности.	 У	 том	 смислу,	 запажања	 ће	 се	 односити	 на	 формулацију	 ове	
активности,	опредељене	носиоце	и	рокове	који	су	садржани	у	Акционом	плану.	Имајући	у	виду	да	
ова	активност	заправо	указује	на	неопходност	измене	великог	броја	закона	и	других	прописа,	рок	је	
нереално	 постављен	 и,	 у	 том	 смислу,	 потребно	 је	 размотрити	 могућност	 његовог	 другачијег	
одређивања	 у	 евентуалној	 измени	 Акционог	 плана.	 Такође,	 потребно	 је	 прецизирати	 носиоце,	
тачније	 јасно	 определити	 која	 су	 то	 министарства	 надлежна	 за	 поједине	 јавне	 службе.	 Додатно,	
остаје	 отворено	 питање	 да	 ли	 је	 потребно	 проширити	 круг	 носилаца	 и	 укључити	 и	 Владу	 РС	
(предлагач	закона)	и	Народну	скупштину	(доносилац	закона).	Индикатор	би	требало	прецизирати	да	
би	 био	мерљив,	 односно	 навести	 списак	 закона	 и	 других	 прописа	 који	 су	 усаглашени.	Индикатор	
,,Ефективно	учешће	представника	националних	мањина	обезбеђено	кроз	доступност	информација	
о	 законодавном	 процесу,	 учешће	 у	 јавној	 расправи	 и	 директне	 дискусије	 у	 оквиру	 којих	 се	 могу	
исказати	 специфичне	потребе	националних	мањина“	 чини	 се	 сувишним,	будући	да	 усаглашавање	
закона,	односно	израда	или	измена	закона	увек	обухвата	и	одржавање	 јавне	расправе	и	округлих	
столова	на	којима	се	дискутује	о	предлозима	одговарајућих	решења.		
	
	
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	
	
Запажања:	Извештаји	о	спровођењу	активности	нису	припремљени	према	индикаторима	и	садрже	
низ	 података	 који	 не	 одговарају	 у	 свему	 контексту	 спровођења	 ове	 активности.	 За	 потпуније	 и	
објективно	 сагледавање	 начина	 извештавања	 о	 спровођењу	 активности	 требало	 би	 указати	 на	
чињеницу	 да	 је	 Акционим	 планом	 предвиђено	 да	 се	 активност	 реализује	 према	 динамици	
расписивања	 конкурса,	 а	 не	 по	 годинама,	 па	 се,	 у	 том	 смислу,	 поставља	 питање	 како	 ценити	
реализацију	 ове	 активности	 у	 години	 у	 којој	 конкурс	 није	 расписан.	 Додатно,	 укупна	 висина	
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средстава	за	реализацију	ове	активности	је	везана	за	број	јединица	локалне	самоуправе	у	којима	се	
спроводе	кампање	(иако	се	у	Акционом	плану	наводи	„које	буду	учествовале	у	промовисању“).		
	
	
АКТИВНОСТ:	 8.14.	 Промовисање	 професије	 полицајца,	 МУП-а	 и	 Центра	 за	 основну	 полицијску	
обуку;	 информисање	 о	 обуци,	 активностима	 Центра,	 условима	 за	 пријем	 и	 објављеним	
конкурсима	путем	интернет	странице	и	друштвених	мрежа.		
РОК:	Континуирано	
СТАТУС:	Активност	се	успешно	реализује.	
НОСИОЦИ	И	ПАРТНЕРИ:	

§ Министарство	унутрашњих	послова	
	
Запажања:	 Активност	 се	 континуирано	 реализује,	 међутим	 носилац	 не	 даје	 извештаје	 према	
индикаторима	(Посећеност	интернет	странице,		Извештај	о	оствареним	комуникацијама	е-поштом.,	
Број	прегледа	странице	на	Фејсбуку),	већ	су	у	извештајима	углавном	садржани	подаци	који	су	ван	
непосредног	контекста	промовисања	и	информисања.	Имајући	у	виду	да	 је	активност	8.14.	слична	
активности	8.13,	 јер	 се	 суштински	ради	о	промоцији	професије	полицајца,	можда	би	 сврсисходно	
било	 размотрити	 могућност	 да	 се,	 у	 случају	 евентуалне	 измене	 Акционог	 плана,	 наведене	
активности	споје	у	једну.		
	
	
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	
	
Запажања:	Иако	се	на	основу	извештаја	може	закључити	да	се	спроводе	активности	које	суштински	
кореспондирају	 са	 реализацијом	 ове	 активности,	 носилац	 не	 припрема	 извештаје	 према	
индикаторима	(број	учесника,	број	кандидата	на	пријемном	испиту	који	су	били	и	на	трибини).	Чини	
се	 сврсисходно	 преформулисање	 индикатора,	 нарочито	 с	 обзиром	 на	 чињеницу	 да	 је	 у	
индикаторима	наведено	да	 је	циљ	да	 су	10%	свих	 учесника	припадници	националних	мањина	до	
2017.	 године.	Тих	10%	свих	учесника	који	 су	припадници	националних	мањина,	 језички	и	логички	
посматрано,	заправо	би	требало	да	буде	индикатор	у	свакој	години	у	којој	се	примају	кандидати.	
	
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	
	
Запажања:	Иста	запажања	као	за	активност	8.15.	Индикатори	су	за	обе	активности	исти,	разлика	је	
само	у	томе	да	ли	је	одржана	трибина	или	радионица.	То	резултира	и	конфузијом	у	извештавању,	
јер	 се	 за	 обе	 активности	 дају	 скоро	 идентичне	 информације.	 Имајући	 у	 виду	 да	 се	 промотивне	
активности,	 независно	 од	 тога	 да	 ли	 се	 одржавају	 путем	 радионица	 или	 трибина,	 одржавају	 у	
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локалним	срединама,	као	и	чињеницу	да	је	циљ	ових	активности	да	се	повећа	број	учесника	који	су	
припадници	националних	мањина,	сврсисходно	је	да	се	активности	8.16.	и	8.15.	споје	у	једну.		
	
	
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:	

§ Министарство	унутрашњих	послова	
Запажања:	 Иако	 се	 у	 извештајима	 наводи	 да	 се	 ова	 активност	 успешно	 реализује,	 носилац	 не	
доставља	 извештај	 према	 индикаторима	 (број	 активности	 спроведених	 у	 циљу	 већег	 укључивања	
националних	мањина	у	полицијску	службу	Републике	Србије;	испуњеност	пројектних	индикатора	и		
број	 штампаног	 дистрибуираног	 материјала).	 Чини	 се	 сврсисходним	 да	 се	 ова	 активност	
преформулише,	 тако	 да	 се	 јасно	 определи	 које	 би	 активности	 из	 пројекта	 Подршка	 већем	
укључивању	 националних	 мањина	 у	 полицијску	 службу	 Републике	 Србије	 требало	 наставити.	
Индикаторе	би	такође	требало	преформулисати,	јер	нису	мерљиви.	Наиме,	поставља	се	питање	да	
ли	индикатор	може	да	буде	 ,,Испуњеност	 пројектних	индикатора“,	 будући	да	 те	 активности	 више	
нису	 пројектне	 и	 имајући	 у	 виду	 чињеницу	 да	 се	 сама	 активност	 предвиђена	 Акционим	 планом	
континуирано	реализује,	док	су	пројектне	активности	биле	одређеног	временског	трајања.		
	
	
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	
	
Запажања:	Активност	је	добро	постављена,	али	није	реализована.		
	
	
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	
	
Запажања:	Активност	је	добро	постављена,	али	није	реализована.		
	
	
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	
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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:	

• Министарство	државне	управе	и	локалне	самоуправе	
	
Запажања:	 Активност	 је	 добро	 постављена,	 али	 није	 реализована.	 У	 извештајима	 се	 не	 наводе	
подаци	о	њеној	реализацији.	
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IX	НАЦИОНАЛНИ	САВЕТИ	НАЦИОНАЛНИХ	МАЊИНА	
	
	
СТРАТЕШКИ	ЦИЉ	
Унапређивање	положаја	и	рада	националних	савета	националних	мањина.	
	
ОПШТИ	РЕЗУЛТАТ	
• Положај	 националних	 савета	 	 националних	 мањина	 дефинисан	 кроз	 усклађен	 законодавни	

оквир	 који	 омогућава	 неометано	функционисање	 националних	 савета	 националних	мањина	 у	
циљу	делотворног	остваривања	мањинске	самоуправе.	

• Обезбеђена	су	средства	за	остваривање	овлашћења	националних	савета	националних	мањина.	
	
ИНДИКАТОР	УТИЦАЈА	 	
1. Успостављен	 одговарајући	 усклађен	 законодавни	 оквир	 који	 омогућава	 неометано	

функционисање	националних	савета	националних	мањина.	
2. Операционализован	Буџетски	фонд	за	националне	мањине.	
3. Повећан	број	савета	за	међунационалне	односе	у	национално	мешовитим	општинама.	
	
ИЗВОР	ВЕРИФИКАЦИЈЕ:			
• Периодично	мишљење	Саветодавног	комитета	СЕ	о	спровођењу	Оквирне	конвенције	за	заштиту	

националних	мањина.	
• Службени	гласник.	
• Извештај	о	расподели	средстава	из	Буџетског	фонда	за	националне	мањине.	
• Извештај	Заштитника	грађана	Републике	Србије.	
• Годишњи	извештај	Покрајинског	заштитника	грађана	–	Омбудсмана.	

	
	
	

ОПШТИ	ЗАКЉУЧАК	ЗА	ПОГЛАВЉЕ	IX		
У	 вези	 са	 правним	 положајем	 и	 делатностима	 националних	 савета,	 напредак	 представљају	
активности	 у	 вези	 са	 унапређењем	 легислативе	 којом	 је	 регулисан	 положај	 националних	 савета	
националних	мањина	и	расподелом	финансијских	средстава	за	националне	мањине:	

• Доношење	 Закона	 о	 изменама	 и	 допунама	 Закона	 о	 националним	 саветима	
националних	 мањина	 (20.06.	 2018),	 коме	 су	 претходили	 анализа	 нормативног	 оквира	
којим	 се	 уређују	 права	 националних	 мањина	 у	 Републици,	 округли	 сто	 на	 коме	 је	
анализа	 представљена	 и	 оснивање	 мултиресорне	 радне	 групе	 у	 циљу	 израде	 новог	
Закона	о	националним	саветима	националних	мањина	(активности	9.1,	9.2,	9.3).		

• Доношење	 Уредбе	 којом	 се	 уређује	 и	 поступак	 расподеле	 финансијских	 средстава	 из	
буџетског	фонда	(активност	9.6).		

• Обезбеђивање	 потребних	 финансијских	 средства	 за	 Буџетски	 фонд	 за	 националне	
мањине	и	расподела	средстава	из	Буџетског	фонда	у	складу	са	подзаконским	актом	из	
мере	9.6.	(активност	9.7)	

• Подизање	капацитета	припадника	националних	мањина	путем	обука	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	 националних	 савета	 националних	 мањина	
(активност	9.8).	

• Усвајање	Закона	о	изменама	и	допунама	Закона	о	локалној	самоуправи“	(20.	јуна	2018).	
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Активности	чију	је	реализацију	потребно	унапредити	су:	

• Начин	праћења	броја	и	рада	савета	за	међунационалне	односе	(активност	9.10).	
• Праћење	 мера	 предузетих	 против	 јединица	 локалних	 самоуправа	 које	 не	 поступају	 у	

складу	са	чланом	98.	Закона	о	локалној	самоуправи5,	укључујући	интернет	презентације	
(активност	9.10).	

	
Активност	 коју	 је	 потребно	 реализовати	 је	 усвајање	 Уредбе	 којом	 се	 уређује	 поступак	 расподеле	
средстава	из	буџета	РС	за	финансирање	рада	националних	савета	националних	мањина	(активност	
9.5)	
	
Активности	са	статусом	„континуирано“	се	готово	све	реализују	без	већих	препрека	(активност	9.10	
се	 реализује,	 али	 ју	 је	 потребно	 унапредити).	 Већина	 временски	 ограничених	 активности	
реализована	је	без	кашњења,	осим	оних	које	су	касниле	или	су	остале	нереализоване	због	тога	што	
Закон	о	изменама	и	допунама	Закона	о	националним	саветима	националних	мањина	није	усвојен	у	
планираном	року.	
	
	
	

АНАЛИЗА	АКТИВНОСТИ	У	ПОГЛАВЉУ	 IX	ЗА	КОЈЕ	 ЈЕ	ПОТРЕБНО	УНАПРЕДИТИ	
ИЗВЕШТАВАЊЕ		
	
	
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;	

																																																													
5 	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.	
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• 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:	IV	квартал	2017	
Статус:	Активност	је	делимично	реализована	
Носилац	активности:	
• Министарство	задужено	за	послове	државне	управе	и	локалне	самоуправе	
• Међуресорна	 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	
представника	националних	мањина.	

• Народна	Скупштина	Републике	Србије	
	

Запажања:	Закон	о	изменама	и	допунама	Закона	о	националним	саветима	националних	мањина	је	
донет	са	закашњењем	20.	јуна	2018.	године	(„Службени	гласник	РС“	број	47/18).		

	
	
АКТИВНОСТ	9.5:	Доношење	Уредбе	којом	се	уређује	поступак	расподеле	средстава	из	буџета	РС	за	
финансирање	рада	националних	савета	националних	мањина.	
Рok:	III	квартал	2017	
Статус:	Активност	је	делимично	реализована	
Носилац	активности:	

• Министарство	задужено	за	послове	државне	управе	и	локалне	самоуправе	
Запажања:	Активност	је	добро	постављена,	али	није	реализована.		
	
	
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	мера	3.8.1.35	
Рок:	–	континуирано	(за	активности	које	се	финансирају	из	буџета)	
Статус:	Активност	се	успешно	реализује.	
Носилац	активности:	

• Канцеларија	за	људска	и	мањинска	права	
• Партнери:	Национални	савети	националних	мањина	

Запажања:	Активност	се	успешно	реализује,	са	напоменом	да	на	основу	података	из	извештаја	није	
могуће	 закључити	 колико	 је	 учесника	 било	 обухваћено	 обукама	 (индикатор	 5),	 какви	 су	 њихови	
утисци	 о	њима	 (индикатор	 6).	 Препорука	 је	 да	 се	 у	 наредном	периоду	 и	 ови	 индикатори	 прате	 у	
извештајима	да	би	се	број	„обучених“	припадника	мањина	у	појединим	областима	и	процентуално	
могао	 утврдити,	 односно	 да	 би	 се	 могли	 узети	 у	 обзир	њихови	 предлози	 и	 мишљења	 за	 будуће	
активности.	
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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	4.1.4,	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	
Реализација:	Активност	је	делимично	реализована.	
Статус:	Активност	је	делимично	реализована.	
Носилац	активности:		
• Министарство	задужено	за	послове	државне	управе	и	локалне	самоуправе	
• Јединице	локалне	самоуправе	
• Министарство	финансија	
	
Запажања:	 Извештаји	 не	 садрже	 информације	 на	 основу	 којих	 се	 може	 закључити	 да	 ли	 је	 број	
основаних	савета	за	међунационалне	односе	у	национално	мешовитим	областима	повећан	или	не	
(индикатор	1).		Наиме,	наводи	се	податак	да	су	у	Србији	од	70	јединица	локалне	самоуправе	за	које	
постоји	обавеза	оснивања	 савета	 за	међунационалне	односе,	 савети	основани	у	 53	 јединице,	 али	
информације	 које	 шаљу	 поједине	 јединице	 локалне	 самоуправе	 	 (ЈЛС)	 у	 вези	 са	 саветима	 нису	
мерљиве	и	не	могу	се	поредити	-	превладавају	информације	које	шаљу	ЈЛС	из	Аутономне	Покрајине	
Војводине,	 а	 оне	 се	 тичу	 времена	 оснивања	 савета,	 динамике	 одржаних	 састанака,	 намере	 да	 се	
оформе	 савети	 у	 новом	 саставу	 или	 пак	 информација	 да	 је	 у	 општини	 дошло	 до	 промене	 броја	
националних	мањина.	Позитиван	помак	илуструју	информације	да	 су	 поједине	општине	основале	
савете	 за	 међунационалне	 односе	 	 након	 усвајања	 Акционог	 плана,	 2016.	 године,	 на	 пример:		
Житиште,	Ада,	Бечеј,	Беочин,	Ковин,	Тител,	Вршац,	Кула,	Нови	Сад,	Бач,	Петровац	на	Млави,	Кучево,	
Бабушница.		

Извештаји	 ЈЛС,	 не	 садрже	 податке	 о	 томе	 да	 ли	 су	 информације	 о	 успостављању	 савета	 јавно	
доступне	на	њиховим	интернет	презентацијама,	тако	да	се	не	може	закључити	да	ли	је	Индикатор	2	
испуњен.		

Будући	да	 је	Закона	о	изменама	и	допунама	Закона	о	локалној	самоуправи“	усвојен	20.	 јуна	2018,	
испуњавање	члана	98.		Закона	(индикатор	3)	тек	предстоји.		
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X	ЕКОНОМСКИ	ПОЛОЖАЈ	ПРИПАДНИКА	МАЊИНСКИХ	ЗАЈЕДНИЦА	
	
	
СТРАТЕШКИ	ЦИЉ	
Унапређивање	економског	положаја	припадника	мањинских	заједница	

ОПШТИ	РЕЗУЛТАТ	
• Економски	 положај	 Рома	 унапређен	 у	 складу	 са	 стратешким	 циљевима	 Стратегије	 за	

социјално	укључивање	Рома	и	Ромкиња	у	Републици	Србији	за	период	2016	–	2025.	
• Унапређен	 економски	 положај	 региона	 који	 су	 традиционално	 настањени	 националним	

мањинама	(Источна	Србија,	општине	Прешево,	Бујановац	и	Медвеђа).		
	
ИНДИКАТОР	УТИЦАЈА	

1. Унапређење	 запошљивости	 и	 конкурентности	 на	 тржишту	 рада	 припадника	 ромске	
националне	мањине.		

2. Реализација	 програма	 за	 доделу	 средстава	 за	 субвенције	 је	 од	 стратешког	 интереса	 за	
општине	Прешево,	Бујановац	и	Медвеђа.		

	
ИЗВОР	ВЕРИФИКАЦИЈЕ	

• Извештаји	о	спровођењу	Акционог	плана	за	спровођење	нове	Стратегије	за	социјално	
укључивање	Рома	и	Ромкиња	у	Републици	Србији	за	период	2016	–	2025.		

• Извештаји	Координационог	тела	за	општине	Прешево,	Бујановац	и	Медвеђа.		
• Периодично	мишљење	Саветодавног	комитета	СЕ	о	спровођењу	Оквирне	конвенције	за	

заштиту	националних	мањина	
	

	
ОПШТИ	ЗАКЉУЧАК	ЗА	ПОГЛАВЉЕ	X		
Извештаји	 о	 спровођењу	 Акционог	 плана	 указују	 да	 је	 у	 области	 одговарајуће	 заступљеност	
припадника	 националних	 мањина	 у	 јавном	 сектору	 и	 јавним	 предузећима	 значајан	 напредак	
постигнут	у:	

• Усвајању	 Акционог	 плана	 за	 спровођење	 Стратегије	 за	 социјално	 укључивање	 Рома	 и	
Ромкиња	 у	 Републици	 Србији	 чија	 би	 примена	 требало	 да	 допринесе	 јачању	 економског	
положаја	ромске	националне	мањине;	

• Повећању	 економске	 активности,	 односно	 стварању	 повољних	 услова	 за	 привлачење	
инвестиција	 у	 неразвијеним	 регионима	 који	 су	 традиционално	 настањени	 националним	
мањинама;	

• Укључивању	 незапослених	 лица	 која	 спадају	 у	 категорију	 теже	 запошљивих,	 а	 која	 су	 се	
изјаснила	као	припадници	националних	мањина	у	мере	активне	политике	запошљавања.	

	
Поглавље	„Економски	положај	припадника	мањинских	заједница“	обухвата	активности	са	статусом	
„континуирано“,	 од	 којих	 се	 већина	 успешно	 реализује,	 док	 је	 у	 циљу	 доследнијег	 извештавања,	
активност	10.1	потребно	ревидирати.	Извештаји	би	били	свеобухватнији	и	конкретнији	уколико	би	
јединице	локалне	самоуправе	у	већој	мери	слале	своје	извештаје.		
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АНАЛИЗА	АКТИВНОСТИ	 У	ПОГЛАВЉУ	X	 ЗА	 КОЈЕ	 ЈЕ	 ПОТРЕБНО	УНАПРЕДИТИ	
ИЗВЕШТАВАЊЕ		
	
	
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	
	
Запажања:	 Индикатори	 су	 постављени	 прешироко,	 у	 односу	 на	 циљ	 активности,	 јер	 се	 у	 тексту	
активности	апострофира	„јачање	економског	положаја	ромске	националне	мањине“,	док	индикатор	
подразумева	 праћење	 спровођења	 целог	 Акционог	 плана	 за	 Роме.	 У	 циљу	 квалитетнијег	 и	
доследнијег	 извештавања,	 индикаторе	 би	 требало	 конкретизовати	 довођењем	 у	 везу	 са	
активностима	 из	 Акционог	 плана	 за	 Роме	 и	 Ромкиње	 које	 су	 усмерене	 ка	 јачању	 њиховог	
економског	 положаја	 и	 носиоцима	 који	 су	 надлежни	 да	 се	 баве,	 искључиво	 или	 у	 највећој	мери,	
питањима	 унапређења	 њиховог	 економског	 положаја.	 У	 складу	 са	 тима,	 предлаже	 се	 измена	
индикатора.	

Такође	 је	потребно	размотрити	да	ли	би	међу	носиоце	 требало	додати	и	Координационо	 тело	 за	
праћење	реализације	Стратегије	за	социјално	укључивање	Рома	и	Ромкиње	у	Републици	Србији	за	
период	 од	 2016.	 до	 2025.	 године	 у	 Републици	 Србији,	 будући	 да	 се	 део	 извештаја	 односи	 на	
активности	које	то	тело	спроводи.	

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	

Извештаји	не	садрже	податке	о	„годишњем	нивоу	инвестиција	из	матичних	земаља“,	те	је	потребно	
размотрити	евентуалну	измену	индикатора.	
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ХI	МЕЂУНАРОДНА	САРАДЊА	

СТРАТЕШКИ	ЦИЉ	
Унапређење	 међународне	 сарадње	 између	 Републике	 Србије	 и	 матичних	 држава	 националних	
мањина	у	погледу	положаја	националних	мањина	у	Републици	Србији.	
	
ОПШТИ	РЕЗУЛТАТ	
Наставак	 или	 успостављање	 активне	међународне	 сарадње	 између	 Републике	 Србије	 и	матичних	
држава	у	погледу	питања	од	значаја	за	заштиту	и	остваривање	права	националних	мањина.	
	
ИНДИКАТОР	УТИЦАЈА	
1. Број	састанака	билатералних	комисија	за	националне	мањине.	
2. Број	реализованих	препорука	билатералних	комисија	за	националне	мањине	у	односу	на	број	

усвојених	препорука.	
3. Број	 предузетих	 активности	 од	 стране	 Републике	 Србије	 у	 циљу	 оснаживања	 регионалне	

сарадње	и	дијалога.	
4. Број	 радионица	 конференција	 за	 размену	 искустава,	 најбољих	 пракси	 и	 тема	 важних	 за	

националне	мањине.	
	
ИЗВОР	ВЕРИФИКАЦИЈЕ:			

• Периодично	мишљење		Саветодавног	комитета	СЕ	о	спровођењу	Оквирне	конвенције	за	
заштиту	националних	мањина.	

• Записници	са	састанака	билатералних	комисија	за	националне	мањине.	
• Службени	гласник.	
• Закључци	са	конференција/радионица	доступни	јавности.	

	

	
ОПШТИ	ЗАКЉУЧАК	ЗА	ПОГЛАВЉЕ	XI	
Видљив	напредак	у	овој	области	представља:	

• Усвајање	посебног	закључка	у	вези	са	спровођењем	билатералних	уговора	(активност	11.5)	
• Успостављање	прекограничне	сарадње	јединица	локалне	самоуправе,	у	оквиру	различитих	

програма	-	Инструмент	за	претприступну	помоћ	(ИПА	II),	Јадранско-јонски	транснационални	
програм,	 Интеррег	 ИПА,	 Јадранско–јонски	 програм.	 АДРИОН,	 Дунавски	 програм,	 са	
одговарајућим	јединицама	у	другим	државама.	

	
Активности	које	је	потребно	додатно	унапредити	тичу	се:	

• Унапређивања	 рада	 и	 активирања	 међувладиних	 мешовитих	 тела	 за	 националне	 мањине	
(активност	11.1	и	11.4).	

• Проналажења	 начина	 да	 се	 организују	 регионални	 семинари	 за	 размену	 искустава	 о	
међународним	 стандардима	 и	 најбољим	 праксама	 по	 питању	 положаја	 националних	
мањина	(активност	11.2).		

• Проналажења	модалитета	за	сарадњу	са	цивилним	сектором	(активност	11.3).	
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АНАЛИЗА	АКТИВНОСТИ	У	ПОГЛАВЉУ	XI	ЗА	КОЈЕ	 ЈЕ	ПОТРЕБНО	УНАПРЕДИТИ	
ИЗВЕШТАВАЊЕ		
	
	
АКТИВНОСТ	11.1.	Наставак	међународне	сарадње	посебно	у	региону,	односно	на	подручју	бивше	
СФРЈ	и	југоисточне	Европе,	кроз:		
• закључивање	 и	 спровођење	 билатералних	 и	 мултилатералних	 докумената	 у	 односу	 на	

питања	од	 значаја	 за	регион	или	односе	између	држава,	 као	што	 је	 заштита	и	остваривање	
права	мањинских	заједница;	

• обнову	рада	постојећих	билатералних	комисија	за	националне	мањине.	
Рок:	Континуирано	
Статус:	Активност	се	успешно	реализује.	
Носилац	активности:		
• Министарство	спољних	послова	
• Ресорна	министарства	
	
Запажањa:	Извештаји	садрже	податке	о	раду	међувладиних	мешовитих	комисија	у	области	заштите	
националних	 мањина	 са	 Румунијом,	 Мађарском	 и	 Хрватском,	 док,	 у	 извештајном	 периоду,	 са	
Македонијом	 није	 одржана	 ниједна	 заједничка	 седница	 (индикатор	 1).	 Према	 наводима	 из	
извештаја,	 „од	 2016.	 године	 није	 склопљен	 ниједан	 нови	 билатералан	 или	 мултулатералан	
докуменат	у	односу	на	питања	од	значаја	за	регион	или	односе	између	држава,	као	што	је	заштита	и	
остваривање	права	националних	мањина“	(индикатор	3),	а	сходно	томе	није	основана	ниједна	нова	
билатерална	 комисија	 (индикатор	 4).	 Будући	 да	 реализација	 активности	 11.1	 не	 зависи	 само	 од	
Републике	 Србије,	 већ	 и	 од	 других	 држава	 са	 којима	 су	 склопљени	 или	 ће	 бити	 склопљени	
билатерални	 споразуми,	 индикаторе	 је	 потребно	 ревидирати,	 јер	 је	 питање	 да	 ли	 се	 овако	
преамбициозно	постављени	могу	испунити.	
	
	
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.	
Носилац	активности:		
• Министарство	спољних	послова	
• Ресорна	министарства	
Рок:	Континуирано	
Статус:	Активност	није	реализована	
	
Запажања:	У	посматраном	периоду,	у	сарадњи	са	ЕУ,	Саветом	Европе	и	ОЕБС-ом	није	организован	
ниједан	 регионалан	 семинар	 за	 размену	 искустава	 о	 међународним	 стандардима	 и	 најбољим	
праксама	 у	 погледу	 положаја	 националних	 мањина.	 Једина	 наведена	 активност	 која	 се	 истиче	 у	
извештајном	 периоду	 2016/3.4	 је	 учешће	 Министарства	 за	 државну	 и	 локалну	 самоуправу	 и	
Канцеларије	за	људска	и	мањинска	права	у	регионалном	пројекту	Европске	уније	и		Савета	Европе:	
Промоција	 људских	 права	 и	 заштита	 мањина	 у	 Југоисточној	 Европи.	 Активност	 је	 потребно	
модификовати	и	сем	Министарства	спољних	послова,	прецизирати	које	се	још	министарство	може	
прикључити	као	носилац.	
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АКТИВНОСТ	 11.3.	Организовање	 радионица	 /конференција	 посвећених	 питањима	 од	 значаја	 за	
односе	 између	 држава	 у	 региону,	 као	 што	 је	 суочавање	 са	 прошлошћу,	 и	 питање	 заједничких	
проблема	 са	 којима	 се	 суочавају	 припадници	 ромске,	 египћанске	 и	 ашкалијске	 заједнице	 у	
читавом	региону.	
Рок:	Континуирано	
Статус:	Активност	је	делимично	реализована.	
Носилац	активности:	
• Организације	цивилног	друштва	
• Ресорна	министарства	
	
Запажања:	 Податке	 о	 пројектима	 и	 догађајима	 које	 су	 организовале	 невладине	 организације	
Центар	 за	 регионализам	 и	 Форум	 за	 етничке	 односе	 је	 тешко	 довести	 у	 везу	 са	 циљем	 и	
индикаторима	 ове	 активности,	 јер	 нису	 били	 посвећени	 теми	 суочавања	 са	 прошлошћу,	 нити	
заједничким	 проблемима	 са	 којима	 се	 суочавају	 ромска,	 египатска	 и	 ашкалијска	 популација	 у	
региону.	Теме	наведених	активности	Центра	за	регионализам	и	Форума	за	етничке	односиле	су	се	
на	билатералне	споразуме	у	области	заштите	права	националних	мањина,	мање	бројне	националне	
заједнице	 и	 мере	 антидискриминације,	 ЕУ	 интеграције	 и	 питање	 националних	 мањина	 и	
демократскe	партиципацијe	мањина	у	Србији.		
Активност	 је	 потребно	 ревидирати,	 јер	 није	 јасан	 начин	 на	 који	 се	 могу	 пратити	 активности	
организација	 цивилног	 друштва,	 кoje	 нису	 у	 обавези	 да	 шаљу	 извештаје	 о	 реализацији	 својих	
активности.	Будући	да	је	реч	о	континуираној	активности	упутно	je	проширити	и	теме	догађаја.		
	
	
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.	
Носилац	активности:		

• Министарство	спољних	послова	
	
Запажања:	Текст	активности	је	потребно	прецизирати,	јер	није	јасно	шта	се	подразумева	под	„свим	
условима“	које	 је	потребно	обезбедити	од	стране	Републике	Србије	да	би	међудржавне	комисије	
редовно	 заседале,	 нарочито	 имајући	 у	 виду	 да	 динамика	 њиховог	 одржавања	 зависи	 од	 друге	
земље	 потписнице.	 У	 извештајима	 се	 наводе	 информације	 о	 обезбеђивању	 услова	 за	 заседање	
комисија	и	процесу	формирања	састава	комисија,	 али	не	и	информације	о	раду	комисија,	 те	није	
могуће	 оценити	 да	 ли	 је	 њихов	 рад	 успешан	 или	 не	 (индикатор	 1).	 Извештаји	 не	 садрже	
информације	о	броју	одржаних	састанака,	нити	о	броју	реализованих	препорука	који	се	односе	на	
Републику	Србију,	те	се	индикатори	2	и	3	не	могу	сматрати	испуњеним.	Као	и	у	случају	активности	
11.1,	 потребно	 је	 размотрити	 да	 ли	 су	 индикатори	 преамбициозно	 постављени,	 јер	 успешан	 рад	
билатералних	 комисија	и	број	одржаних	 састанака	не	 зависе	 само	од	Републике	Србије,	 већ	и	од	
држава	са	којима	су	билатерални	споразуми	склопљени.	

	
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	
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потребно	 да	 Влада	 наложи	 извршавање	 одређених	 мера	 и	 активности	 у	 циљу	 реализације	
договореног.	
Рок:	Континуирано	
Статус:	Активност	се	успешно	реализује.	
Носилац	активности:	
• Министарство	спољних	послова	
• Влада	
	
Запажања:	 Влада	Републике	Србије	 је	 6.2.2018.	 донела	 Закључак	 којим	 је	 усвојен	 текст	Програма	
сарадње	у	области	образовања,	науке	и	културе	између	Владе	Републике	Србије	и	Владе	Републике	
Мађарске	за	период	2018.	до	2020	 (индикатор	1).	Оцена	успешности	рада	билатералних	комисија	
се,	на	основу	извештаја,	не	може	донети,	јер	информација	о	њиховом	раду	нема	(индикатор	2),	као	
што	нема	ни	података	о	броју	реализованих	препорука	у	односу	на	укупан	број	препорука	које	се	
односе	 на	 Републику	 Србију	 (индикатор	 3).	 У	 извештају	 превладавају	 информације	 о	
мултилатералним	документима	чија	анализа	није	у	фокусу	ове	активности	(Закључци	Владе	у	вези	
са	 Међународним	 пактом	 о	 грађанским	 и	 политичким	 правима,	 Универзалним	 периодичним	
прегледом	 Савета	 за	 људска	 права	 УН,	 Европском	 повељом	 о	 регионалним	 или	 мањинским	
језицима,	Међународном	конвенцијом	о	укидању	свих	облика	расне	дискриминације).	Индикаторе	
је	 потребно	 преформулисати,	 а	 носиоцима	 активности	 скренути	 пажњу	 да	 мултилатерални	
споразуми	нису	предмет	ове	активности.	
Такође,	 у	 опису	 активности	 се	 истиче	 да	 је	 потребно	 усвојити	 посебан	 закључак	 којим	 се	 налаже	
државним	 органима,	 који	 прате	 спровођење	 билатералних	 уговора	 да,	 по	 потреби,	 извештавају	
Владу	о	договореним	мерама	и	активностима	у	спровођењу	билатералних	уговора.	Из	таквог	описа	
није	јасно	о	којим	је	билатералним	уговорима	реч,	односно	да	ли	се	ова	активност	односи	само	на	
билатералне	уговоре	о	заштити	мањина	или	на	све	билатералне	уговоре	који	се,	у	ширем	смислу,	
могу	 односити	 на	 националне	 мањине	 (на	 пример,	 споразуми	 о	 културно-просветној	 сарадњи).	
Такође,	надлежни	органи	који	прате	спровођење	споразума	нису	одређени,	а		отворено	је	и	питање	
да	ли	уопште	могу	бити	одређени,	 јер	спровођење	билатералних	уговора	о	заштити	мањина	врше	
комисије,	 а	 нашу	 делегацију	 у	 тим	 комисијама	 одређује	 Влада,	 при	 чему	 те	 делегације	 немају	
својство	 органа.	 Такође,	 у	 извештајима	 се	 даје	 информација	 о	 Закључку	 којим	 је	 усвојен	 текст	
Програма	сарадње	у	области	образовања,	науке	и	културе	између	Владе	Републике	Србије	и	Владе	
Републике	Мађарске,	 а	 тај	 акт	 није	 уговор,	 већ	 акт	 који	 стране	 усвајају	 на	 основу	 уговора	 у	 циљу	
његовог	спровођења.				
	
АКТИВНОСТ	11.6:	Повећати	свест	о	могућностима	и	о	важности	прекограничне	сарадње	јединица	
локалне	самоуправе.	
Рок:	Континуирано	
Статус:	Активност	се	успешно	реализује.	
Носилац	активности:	
• Министарство	државне	управе	и	локалне	самоуправе	
• Канцеларија	за	европске	интеграције	
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ЗАКЉУЧАК	
	
	
Анализа	 спровођења	мера,	 тј.	 реализације	 активности	 из	 Акционог	 плана	 на	 основу	 периодичних	
извештаја	 указује	 на	 спремност	 надлежних	 државних	 органа	 да	 реализацијом	 предвиђених	
активности	из	Акционог	плана	допринесу	унапређењу	положаја	припадника	националних	мањина	у	
Републици	Србији.	У	том	смислу,	највећа	постигнућа	кроз	реализацију	Акционог	плана	остварена	су	
у	 области	 законских	 решења	 и	 њихове	 доследније	 примене,	 као	 и	 подизања	 људских	 и	
материјалних	 капацитета	 у	 појединим	 областима	 друштвеног	 живота	 у	 којима	 се	 остварују	 права	
припадника	националних	мањина,	а	што	извештаји	јасно	документују.	

С	обзиром	на	чињеницу	да	је	реч	о	првом	свеобухватном	Акционом	плану	који	је	у	целини	посвећен	
унапређењу	 положаја	 националних	 мањина	 у	 различитим	 областима	 друштвеног	 живота,	 а	 не	
примени	 само	 једног	 дела	 законодавства	 и	 да	 му	 нису	 претходили	 слични	 документи,	 могло	 се	
очекивати	 да	 ће	 у	његовој	 првој	 усвојеној	 верзији	 бити	 одређених	 пропуста	 и	 нејасноћа.	 Сходно	
томе,	разумљиво	је	што	кварталне	извештаје	о	реализацији	Акционог	плана	у	појединим	деловима	
карактерише	недовoљно		прецизно,	уједначено,	јасно	и	усклађено	праћење	реализације	појединих	
активности.	

Имајући	у	 виду	 такве	налазе	и	 континуирану	 спремност	надлежних	органа	да	 унапређују	положај	
припадника	 националних	 мањина,	 потребно	 је	 размотрити	 измену	 појединих	 активности	 и	
прецизирати	циљеве	са	јасно	постављеним	индикаторима,	роковима	и	носиоцима.		
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