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I ОCНОВНИ ПОДАЦИ  О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ 

 

 

 

 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ  

 

Васе Чарапића 20, 11 000 Београд 

 

 ПИБ: 107 683 992 

 

 МАТИЧНИ БРОЈ: 070 20171 

 

 

Дана 26. јула 2012. године, на основу члана 35. Закона о министарствима ("Службени гласник РС"; 

број 72/12),  Министарство вера и дијаспоре је престало да ради. 

 

На основу  члана 31. став 1.Закона о Влади ("Службени гласник РС",бр.55/05, 71/05-исправка, 

101/101/07, 65/08, 16/11 и 68/12-УС) и члана 37. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", 

број 72/12), Влада је донела Уредбу о канцеларији за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, која 

је ступила на снагу 3. августа 2012. године. 

 

На основу члана 3. став 1. Уредбе о Канцеларији за сарадњу с дијаспором и Србима у региону 

("Службени гласник РС",број 72/12), члана 179. став 2. Закона о државним службеницима 

("Службени гласник РС";бр. 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07,116/08, и 104/09) и члана 43. став 

2. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр.55/05,71/05- исправка, 101/07,65/08, 16/11, 68/12-УС и 

72/12), Влада је 2. новембра 2012. године, донела Решење о постављењу др Славке Драшковић за 

директора Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону. 

 

На основу члана 4. став 1. Уредбе о Канцеларији за сарадњу с дијаспором и Србима у региону 

("Службени гласник РС", број 72/12), члана 179. став 2. Закона о државним службеницима 

("Службени гласник РС",бр.79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/04, 67/07- исправка, 116/08 и 

104/09) и члана 43. став 2. закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 – исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12), Влада је 8. новембра 2012. године, донела Решење о 

постављењу Александра Влајковића за заменика директора Канцеларије за сарадњу с дијаспором и 

Србима у региону. 

 

 

Информатор је сачињен сагласно Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(”Службени гласник РС”,бр.120/04,54/07 и 104/09) и према Упутству за објављивање  информатора о 

раду државног органа (”Службени гласник РС”, број 68/10). 

 

Сврха објављивања Информатора је информисање јавности о документима и информацијама које 

поседује или којима располаже Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у оквиру 

делокруга свог рада. 

 

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права 

заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.  

 

За тачност и потпуност података у Информатору, правилну израду и објављивање Информатора и 

његово редовно ажурирање, сагласно тачки 8. Упутства за израду и објављивање информатора о раду 

државног органа (”Службени гласник РС”,број 68/10) одговоран је директор Канцеларије за сарадњу 

с дијаспором и Србима у региону др Славка  Драшковић  e-mail: slavkadraskovic@kzd.gov.rs, тел: 

3202-900. 
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Заменик директора Канцеларије  за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Александар 

Влајковић: e- mail: avlajkovic@, тел: 3202-920, одговоран је за део информатора који се односи на 

опис поступања у оквиру своје надлежности. 

 

 

Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима у региону  први пут објављује Информатор о раду 

14.децембра 2012. године. 

 

Информатор је доступан јавности у електронском облику на веб сајту Канцеларије за сарадњу са 

дијаспором и Србима у региону:  

 

www.dijaspora.gov.rs  

 

Информатор, по захтеву, може да се сними или одштампа уз накнаду у висини стварних трошкова. 

 

 

 

 

 

 

II  ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА  

 

  

 У ПРИПРЕМИ 

 до усвајања Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Канцеларији за сарадњу с дијаспором и Србима у региону 

 

 

 

 

 

III  ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА 

 

На основу чл. 5.,7. и 8. Уредбе о службама Владе ("Службени гласник РС", бр.75/05 и 48/10) и 

чл.3.,4. и 5. Уредбе о Канцеларији за сарадњу с дијаспором и Србима у региону („Службени 

гласник РС“, бр. 75/12)  

        Директор Канцеларије 

  

Канцеларијом руководи директор Канцеларије др  Славка Драшковић, коју је поставила Влада на пет 

година, на предлог председника Владе. 

Директор Канцеларије је одговоран Влади и председнику Владе. 

Директор Канцеларије је државни службеник на положају. 

 

  Заменик директора Канцеларије 

 

Заменика директора Канцеларије, Александра Влајковића, је предложио директор Канцеларије, а кога је 

поставила Влада на пет година. 

Заменик директора Канцеларије помажу директору Канцеларије у оквиру овлашћења која му он одреди и 

замењује га ако је одсутан или спречен. 

Заменик директора Канцеларије је државни службеник на положају. 

http://www.dijaspora.gov.rs/
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Помоћници директора Канцеларије 

Директор Канцеларија има  помоћнике, које сам предлаже, а које поставља Влада на пет година. 

Помоћници директора Канцеларије  руководе заокруженом облашћу рада  Канцеларије за коју се 

образује сектор. 

Помоћници директора Канцеларије су државни службеници на положају. 

 

 

Информатор о раду Канцеларије за сарадњу с  дијаспором и Србима у региону припремљен је на 

основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (”Службени гласник 

РС”,бр. 120/04, 54/07,104/09 и 36/10) а у складу са Упутством за израду и објављивање информатора 

о раду државног органа (”Службену гласник РС”, број 68/10). 

Информатор садржи основне податке о  раду Канцеларије за односе с  дијаспором и Србима у 

региону и друге податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права 

заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја. 

 

 

 

 

 

IV ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 

 

 

Порески идентификациони број Канцеларије за односе с дијаспором и Србима у региону:  ПИБ: 107 

683 992 
 

  Радно време Канцеларије: 8,30 до 16,30 часова 

 

Адреса :11000 Београд, Васе Чарапића 20,  

 

Контакт телефон: 011/3202-900 

 

Веб сајт: www.dijaspora.gov.rs 

 

     На сајту се налазе дневно ажуриране вести, тематски обрађене и намењене дијаспори. Поред 

вести, на сајту се налазе закони и подзаконски акти значајни за дијаспору, као и линкови државних 

органа, удружења и организација у дијаспори. 

 

  

   С обзиром на надлежност и делокруг рада Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у 

региону, нису неопходна  идентификациона обележја за праћење рада органа, као ни 

идентификациона обележја запослених у министарству. 

    Просторије Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, које се налазе у улици 

Васе Чарапића 20.нису прилагођене потребама лица са инвалидитетом (у колицима) јер у згради 

не постоји лифт, а зграда је с краја 19. века. 

 

 

               

            
 

      

 

 

 

http://www.dijaspora.gov.rs/
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 V СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

  

  

 

 Од Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у току новембра месеца 2012.године 

тражена је следеће информације од јавног значаја: 

 

1. Захтев за доставу информација о удружењима Срба у региону на територији Босне и 

Херцеговине, њиховој делатности и њиховим представницима  

2. Захтев за доставу информација тражени су једанпут и то од стране појединца и достављен је 

званичним путем-упитом.   

 

 

 

 

 

 

VI ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА 

 

 

Делокруг рада Канцеларије за односе с  дијаспором и Србима у региону уређен је: 

 

чланом 2. Уредбе  о Канцеларији за сарадњу с дијаспором и Србима у региону (,,Службени 

гласник РС”, бр.75/2012)  

 

"Канцеларија врши  стручне послове за потребе Владе и надлежних министарстава који се 

односе на: праћење положаја држављана Републике Србије који живе изван Републике Србије; 

подршку процесу побољшање услова за остварење бирачког права држављана Републике Србије који 

живе у иностранству; помоћ у очувању и развоју духовне , националне и културне самобитности 

српског народа изван Републике Србије; побољшање веза исељеника, држављана Репиблике Србије 

који живе у иностранству и њихових организација с Републиком Србијом; информисање исељеника, 

држављана Републике Србије у иностранству, о политици Републике Србије;помоћ у процесу 

укључивање исељеника, лица српског порекла, лица пореклом из Србије и држављана Републике 

Србије који живе у иностранству у политички, економски и културни живот Републике Србије и 

њихов повратак у Републику Србију, као и друге послове одређене законом." 

 

 

Законом о дијаспори и Србима у региону (,,Службени гласник РС”, бр. 88/2009)  

          

Стратегијом очувања и јачања веза матичне државе и дијаспоре ,као и матичне државе и Срба 

у региону (”Службени гласник РС”, бр .4/11 и 14/11) 

  

Акционим планом за спровођење националне стратегије одрживог развоја Републике Србије 

од 2009.-2017.године, Канцеларија за сарадњу с  дијаспором и Србима у региону  наставља 

континуирани рад Министарства вера и  дијаспоре на:  

 

- подстицању страних директних инвестиција; 

- стимулисању запошљавања и повратка у родни крај; 

- олакшавање нострификације диплома припадника дијаспоре који се усавршавају у 

иностранству; 

- олакшавање признања квалификација као и лиценцирање дозвола за рад стручњака из 

дијаспоре који се усавршавају у иностранству. 

 

Канцеларија за сарадњу с  дијаспором и Србима у региону наставља да  активно учествује у 

реализацији општих, стратешких циљева и специфичних циљева зацртаних ”Стратегијом за 

управљање миграцијама” (”Службени гласник РС” број 59/09) 
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Општи циљеви: 

- унапређење сарадње са дијаспором и промоција повратка у матицу; 

- стварање услова да се млади стручни и талентовани људи професионално остваре у својој земљи 

и услова за циркулисање знања људи који су у дијаспори. 

 

Стратешки циљеви: 

- успостављање и примена механизама за свеобухватно и конзистентно праћење миграционих 

токова у Републици Србији; 

- заштита права миграната, стварање услова за интеграцију и социјалну инклузију. 

 

Специфични циљеви: 

- јачање капацитета за прикупљање података о мигрантима; 

- редовно обавештавање јавности о темама значајним за миграције; 

- укључивање научне јавности у проблематику миграната; 

- организовање размене искустава заинтересованих страна. 

 

 

 

 

  VII ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА 

 

 У ПРИПРЕМИ  

 до усвајања Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Канцеларији за сарадњу с дијаспором и Србима у региону  

 

  

 

 
VIII  ПРОПИСИ 

 

 

 

У вршењу овлашћења из свог делокруга послова Канцеларија примењује следеће законе и 

друге прописе: 

 

 Устав РС („Службени гласник РС”, број 98/06), 

 Закон о министарствима („Службени гласник РС”, број 72/12), 

 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени 

гласник РС", бр.120/04, 54/07 и 104/09) 

 Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 

62/2003, са исправком у 64/03, 58/04, 62/04, 79/05, 101/05),  

 Закон о основној школи („Службени гласник РС“, бр. 50/92, 53/93, 67/93 и 48/94, 

22/02, 62/03, 101/05), 

 Закон о средњој школи („Службени гласник РС“, бр. 50/92, 53/93, 67/93,48/94 и 

24/96), 

 Закон о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-

исправка и 83/05-исправка, 64/07 и 67/07-исправка,116/08, 104/09), 

 Закон о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 101/07), 

 Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01), Закон 

о управним споровима („Службени лист СРЈ“, број 46/96),  

 Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“, број 101/07),  

 Закон о заштитнику грађана („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 54/07), 
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 Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција („Службени 

гласник РС“, број 43/04), 

 Закон о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05,....72/12), 

 Закон о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС“, бр. 45/91, 53/93, 

67/93, 48/94, 101/05-др. закон), 

 Закон о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, 

бр. 62/06, 63/06-исправка, 115/06-исправка и 101/07), 

 Закон о буџету Републике Србије за 2012. годину („Службени гласник РС“, број 

120/08), 

 Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 9/02, 87/02, 61/05-др. закон, 

66/05, 101/05-др. закон, 62/06-др. закон, 63/06-исправка др. закона, 85/06 и 86/06-

исправка), 

 Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2008. годину са 

пројекцијама за 2009. и 2010. годину („Службени гласник РС“, број 96/07), 

 Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, бр. 34/03, 

64/04-Одлука УСРС, 84/04-др. закон, 85/05, 101/05-др. закон и 63/06 - одлука УСРС) 

   

  

   

 Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 116/2008) 

 Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05 и 61/05), 

 Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 38/85, 45/89, 

57/89, („Службени лист СРЈ бр. 31/93, 22/99, 23/99, 35/99, 44/99), 

 Закон о извршном поступку („Службени гласник РС“, бр. 125/04). 

 Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 50/09). 

 

 Поред наведеног, Канцеларија примењује и: 

 

  

    Уредбу о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у   

министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник 

Републике Србије“, број 81/07-пречишћени текст),  

 Уредбу о припреми кадровског плана у државним органима („Службени гласник 

Републике Србије“, број 8/2006), 

 Уредбу о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у 

државним органима („Службени гласник РС“, број 115/07-пречишћен текст), 

Уредбу о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и 

намештеника („Службени гласник РС“, број 98/07-пречишћен текст),  

 Уредбу о разврставању радних места и мерилима за опис радних места 

државних службеника („Службени гласник РС“, број 117/05), 

 Уредбу о разврставању радних места намештеника („Службени гласник РС“, бр. 

5/06 и 30/06), 

 Уредбу о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у 

државним органима („Службени гласник РС“, број 41/07-пречишћен текст), 

 Уредбу о оцењивању државних службеника („Службени гласник РС“, број 11/06), 

 Уредбу о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на 

којима се налазе информације од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 

8/06), 

 Уредбу о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и 

постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС“, 

број 44/08-пречишћен текст), 
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 Уредбу о накнадама и другим примањима запослених у државним органима и 

изабраних односно постављених лица („Службени гласник РС“, бр. 37/94, 40/94-

исправка, 6/99-Одлука УСРС и 37/01), 

 Уредбу о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/03, 12/06), 

 Уредбу о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној 

средини („Службени гласник РС”, бр. 27/96), 

 Уредбу о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и 

намештеника („Службени РС“, бр. 98/07-пречишћен текст), 

 Уредбу о припреми кадровског плана у државним органима  

 Уредбу о признањима за обављање послова у државним органима („Службени 

гласник РС“, бр. 53/97 и 56/97-исправка),  

 Посебан колективни уговор за државне органе („Службени гласник РС“, бр. 

95/08), 

 Општи колективни уговор („Службени гласник РС“, бр. 50/08 и 104/08-Анекс I) 

  

  

   Пословник Владе („Службени гласник РС“, број 61/06-пречишћен текст), Пословник 

Народне скупштине Републике Србије („Службени гласник РС“, број 56/05-пречишћен 

текст и 81/06), 

 Упутство за објављивање информатора о раду државног органа („Службени 

гласник РС“, број 57/05),  

  

 Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем („Службени гласник РС“, бр. 20/07, 37/07, 50/07-исправка и 63/07), 

 Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, бр. 106/06) 
 

 

Прописи којим је утврђен делокруг и надлежност Канцеларије за односе с дијаспором и 

Србима у региону су: 

 

   1.Уредба о Канцеларији за сарадњу с дијаспором и Србима у региону("Службени гласник 

РС",бр75/12)  

   2.Закон о дијаспори и Србима у региону (,,Службени гласник РС”, бр. 88/2009); 

  3.Стратегија очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба 

у региону   ("Службени гласник РС", број 6/11) 

 

 

. 

 

 

 

IX УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

 

:  

У ПРИПРЕМИ  

до усвајања Правилника о  унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Канцеларији за сарадњу с дијаспором и Србима у региону 

 П 
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X ПОСТУПАК  РАДИ  ПРУЖАЊА  УСЛУГА 

 

 

У ПРИПРЕМИ 

 до усвајања Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Канцеларији за сарадњу с дијаспором и Србима у региону 

 

 

   
 

 

XI ПРЕГЛЕД  ПОСТУПАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

 

 

  У ПРИПРЕМИ  

до усвајања Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Канцеларији за сарадњу с дијаспором и Србима у региону                           

 

         

 

 

XII ПOДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

 

Закон о буџету за 2013. годину ( „Сл.гласник РС“број: 114/2012)-у оквиру Раздела 3, 

Глава 3.23 – Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима у региону 

Функционална 

класификација 

Економска класификација Одобрена средства 

410-општи 

економски и 

комерцијални 

послови и 

послови по 

питању рада 

411- Плате, додаци и накнаде 

запослених 

44.637.000 

410 412- Социјални доприноси на терет 

послодавца 

8.315.000 

410 413- Накнаде у натури 500.000 

410 414- Социјална давања запосленим 1.050.000 

410 415- Накнаде трошкова за запослене 3.000.000 

410 416- Награде запосленим и остали 

посебни расходи 

50.000 

410 421- Стални трошкови (део средства 

ове апропријације намењен је 

преношењу ТВ програма из Србије у 

свет и унапређењу комуникације са 

дијаспором посредством интернета и 

нових технологија 

132.900.000 

410 422- Трошкови путовања 6.000.000 

410 423- Услуге по уговору 18.000.000 

410 424- Специјализоване услуге 2.950.000 

410 425- Текуће поправке и одржавање 500.000 

410 426- Материјал 5.400.000 

410 481- Дотације невладиним 

организација (средства ове 

110.000.000 
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апропријације намењена су за 

организације српских  заједнице у 

земљама региона и осталим земљама у 

свету где живи наша дијаспора, 

Матици исељеника и Срба у региону, 

невладиним организацијама, 

удружењима чије је седиште у земљи, 

активност намењена 

дијаспори;годишње смотр е фолклора 

дијаспоре, као и за друге активности 

410 482- Порези,обавезне таксе,и пенали 150.000 

410 483-Новчане казне и пенале по решење 

судова 

1.000 

410 512- Машине и опрема 1.000.000 

Укупно  334.453.000 

 

 

 

 

 

 

 

XIII  ПOДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  

 

 

 

ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА O ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

O ЈАВНИМ НАБАВКАМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД  03.08.-1.12.2012. 

 

 

Табела 1 
 

 

ОБРАЗАЦ B ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА  ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 

ПЕРИОД 03.08.-01.12.2012 

 

Исход постyпака 

јавних набавки 

Број постyпака 

Јавне набавке 

велике вредности 

Јавне набавке 

мале вредности 

Успешно спроведени                     0 0 

Обyстављени                     0 0 

Поништени делимично                     0 0 

Поништени y целини                    0 0 

Укyпно                    0                         0  

 

Од оснивања Канцеларије за сарадњу са дијаспором и Србима у региону нису вршени поступци 

јавних набавки. 
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XIV ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 

     

 

Oд оснивања Канцеларије за сарадњу са дијаспором и Србима у регону није расписан Конкурс за 

суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе 

и дијаспоре као и матичне државе и Срба у региону.  

 

 

 

 

 

XV ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

 

 

 

Подаци о платама функционера и државних службеника стање на дан 30.11.2011. 

године. Функција 410 
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                                      XVI  ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

 

 

 

Укупна вредност  основних средстава на дан 26.07.2012. године (подаци према  последњем 

попису) 

 

 
Назив опреме Набавна вредност Отписана вредност Садашња вредност 

Аутомобил Шкода Октавија 1,6 1.200.573,21 852.907,21 347.666,00 

Канцеларијска опрема 1.092.650,62 652.620,40 440.030,22 

Рачунарска опрема 4.906.297,27 3.911.779,86 994.517,41 

Комуникациона опрема 547.097,89 192.700,17 354.397,72 

Електронска и фотографска 

опрема 

748.257,19 331.253,18 417.004,01 

Опрема за домаћинство и 

угоститељство 

126.618,50 48.319,88 78.298,62 

Непокретна опрема 852,00 429,55 422,45 

УКУПНО: 8.622.346,68 5.990.010,25 2.632.336,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 
 

Подаци којима располаже Канцеларија а који су настали у раду и у вези са радом 

Министарства, налазе се на носачима информација који се чувају: 

- у архиви писарнице до истека текуће године, односно  у архивском депоу 

Управе за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26; 

- у просторијама Канцеларије код службених лица која раде на предметима, у 

електронској форми у рачунарима и у писаној форми, на ЦД или дискетама 

- у Групи за нормативне и управне и опште правне послове, документација која се 

односи на запослене у Канцеларије и предмете који настану у раду Групе 

- . у Канцеларији, у Групи за финансијско-материјалне послове и у Министарству 

финансија-Управи за трезор, улица Кнез Михајлова број 36 који се односе на финансијска 

документа о плаћању за потребе Министарства и на документацију везану за исплату плата 

запослених;   

Подаци се чувају у складу са Уредбом о канцеларијском пословању органа државне 

управе („Сл. гласник РС”, бр. 80/92 ) и Упутство о канцеларисјом пословању органа државне 

управе („Сл. гласник РС”, бр. 10/93 и 14/93). 

Подаци који се чувају у електронској форми чувају се у појединачним рачунарима 

запослених који су заштићени од вируса и којима приступ имају смо за то овлашћена лица,  

док се информације у писаној форми чувају у регистраторима или полицама у закључаним 

ормарима. 

Документа запослених чувају се у закључаним ормарима. 

Евиденција података о запосленима у Канцеларији у оквиру Централне кадровске 

евиденције води и Служба за управљање кадровима. 
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Подаци о збиркама евиденција о физичким лицима која се водила у Министарству, 

достављени су у Централни регистар у збирку евиденција које води Повереник за 

информације од јавног значаја. 
Канцеларија је преузела од Министарствa за дијаспору  носаче информација: службена гласила, 

електронске базе података, адресар организација у дијаспори, евиденцију организација у дијаспори и 

Срба у региону, архива. 

Носачи информација се унутар просторија чувају у ормарима, на полицама са регистраторима, 

заједничким серверима и појединачним рачунарима. 

Сви носачи информација  налазе се у Васиној 20, осим заводне књиге која е налази у Немањиној 22-

26. Архива се налази  у Управи за заједничке послове републичких органа. 

На интернет презентацији (www.dijaspora.gov.rs) објављују се информације које су настале у раду 

или у вези са радом Канцеларије, а чија садржина има или би могла имати значаја за јавни интерес. 

Објављени подаци се по потреби недељно или месечно ажурирају. 

Информације се чувају у складу са прописима о канцеларијском пословању и Правилником о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места . 

У вези са чувањем података треба истаћи да су рачунари заштићени од вируса и да се врши 

сигурносно снимање електронских  података са рачунара  на ЦД. 

 

 

 

 

 

 

XVIII ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 

 

У поседу Канцеларије  налазе се следеће информације настале у раду или у вези са 

радом Министарства вера и дијаспоре: 

Група за нормативне и управне и опште правне послове: 

 решења, 

 правилници 

 потврде, 

 информације 

 извештаји 

  дописи 

 записници са седница,  

 Министарство је учествовало у изради одговора, у оквиру своје надлежности, на 

Упитник Европске комисије поводом приступања Републике Србије Европској 

унији 

 приликом сачињавања извештаја за међународне организације (Уједињене нације, 

Европска унија, Савет Европе, ОЕБС итд.), давало је прилоге и мишљења у вези 

са питањима из своје надлежности 

 издата мишљења 

 одлуке,  

 жалбе,  

 закључени уговори,  

 тонски и видео снимци са догађаја у организацији државног органа,  

 дописи грађана,  

 примљена електронска пошта и поруке на службеним телефонима,  

 понуде на јавним набавкама и јавни позиви,  

 документација о извршеним плаћањима,  

 документа запослених,  

http://www.dijaspora.gov.rs/
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 документација о спроведеним конкурсима,  

 радне верзије докумената у припреми,  

 службене белешке,  

 

Група за финансијско - материјалне послове: 

 решења, 

 одлуке,  

 жалбе,  

 мишљења 

 дописи 

 извештаји 

 документација о извршеним плаћањима,  

 документа запослених,  

 понуде на јавним набавкама и јавни позиви 

 закључени уговори,  

 примљена електронска пошта  

 радне верзије докумената у припреми,  

службене белешке, и др 

Информације настале у раду или у вези са радом Министарства вера и  дијаспоре су: 

 - уговори које је закључило Министарство вера и дијаспоре чувају се у Одсеку за правне и опште 

послове; 

-  дописи грађана (молбе за помоћ, пријаве за посао); 

-  документација о извршеним плаћањима, Одсек за финансијско-материјалне послове; 

- документа запослених (персонални досијеи запослених и матична књига запослених), Одсек за 

правне и опште послове ; 

- документација о спроведеним конкурсима о суфинансирању, Одсек за правне и опште послове ; 

 

Електронска промотивно-информативна издања Министарства за дијаспору 

 

2009. 

 

ДВД - Министарство за дијаспору, Србија је ваша кућа 

 

Садржај: 

1. Усвајање првог Закона о дијаспори и Србима у региону 

2. Видовдански дани дијаспоре и Срба у региону 

3. Прва интернационална конференција младих лидера из дијаспоре 

4. Химна Републике Србије и 15 песама националног карактера 

5. Електронска верзија „Информативног приручника за дијаспору“, друго измењено издање  

       

 

2010. 

 

ДВД – Могућности улагања у општине и градове Србије 

             

 

Садржај: 

1. Пројекти за инвестирање у општине и градове Србије 

2. Статистички подаци општина и градова Србије 

3. Приче успешних привредника из дијаспоре 

4. Слободне зоне Србије 

5. Сеоски туризам у Србији 



ИНФОРМАТОР О РАДУ – КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ 

децембар 2012. 16 

 

6. Новчане дознаке из дијаспоре 

7. Информативни приручник за дијаспору 

8. Закон о дијаспори и Србима у региону 

9. Усвајање Закона о дијаспори и Србима у региону 

10. Скупштина дијаспоре и Срба у региону 

11. Химна Републике Србије 

 

 

 

 

 

 

XIX ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА 

ПРИСТУП 

 

Све информације којима Канцеларија располаже ,а које су настале у раду или у вези са радом 

Канцеларије, доступне су јавности у складу са Законом о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја (”Службени гласник РС”,бр.120/04,54/07, 104/09 и 3/610). Приступ  информацијама 

може да буде потпуно или делимично  чл. 9, 10. или 14. наведеног Закона, ако би се тиме:  

 

1.) угрозио живот,здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица, 

2.) угрозило, омело или отежало спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за кривично 

дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског поступка, извршење пресуде или спровођење 

казне, или који други правно уређени поступак, или фер поступање и правично суђење, 

3.) озбиљно угрозила одбрана земље, национална или јавна безбедност, или међународни односи, 

4.) битно умањила способност државе да управља економским процесима у земљи, или битно отежала 

остварење оправданих економских интереса, 

5.) учинила доступним информација или документ за који је прописима или службеним актом 

заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена, пословна или друга тајна, односно 

који је доступан само одређеном кругу лица, а због чијег би одавања могле наступити тешке правне 

или друге последице по интересе заштићене законом који претежу над интересом за приступ 

информацији, 

6.) злоупотребило право на приступ информацијама од јавног значаја, а нарочито ако је тражење 

неразумно, често, када се понавља захтев за истим или већ добијеним информацијама, кад се тражи 

превелики број информација или кад се тиме омета процес рада. 

7.) Повредило право на приватност, право на углед или које друго право лица на које се тражена 

информација лично односи (осим у случајевима одређеним законом), 

 

Тражиоцу не мора да се омогући приступ информацијама од јавног значаја ако су те информације 

већ објављене и доступне у земљи или на интернету. 

 

 

XX ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 

 

 
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) може да поднесе свако лице, 

без навођења разлога за тражење информација, Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, 

11000 Београд, Васина 20; број факса 2636-815; info@dijaspora.gov.rs , у времену од 8,30 од 16,30 сваког 

радног дана, а у  складу са чланом 15. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја 

писаним путем.  

Захтев мора да садржи: назив и адресу Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, податке 

о тражиоцу информације (име,презиме, телефон и други подаци за контакт), што прецизнији опис 

информација које се траже и начин достављања информације. Уколико захтев не садржи горе наведене 

податке, овлашћено лице Канцеларије за сарадњу с  дијаспором и Србима у региону дужно је да, без 

надокнаде, поучи тражиоца да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. 

Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема 

упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, Канцеларија за сарадњу с  

дијаспором и Србима и региону донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног. 

mailto:info@dijaspora.gov.rs
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Канцеларија за сарадњу с  дијаспором и Србима у региону дужна је да омогући приступ информацијама и 

на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у 

посебну евиденцију и примењују се рокови као у случају писано поднетог захтева. 

У прилогу је дат модел обрасца за подношење захтева, али ће Канцеларија за сарадњу с  дијаспором и 

Србима у региону размотрити и захтев који није сачињен на том обрасцу: У складу са чланом 16. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја, Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима у 

региону је дужна да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца 

обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, 

односно изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном 

напуштања писарнице Канцеларије за сарадњу с  дијаспором и Србима у региону. 

Уколико Канцеларија  није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана ода дана пријема 

захтева поступи по истом, дужна је да о томе обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може 

бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, 

ставити му на увид документ који садржи тражену информацију и изда му, односно упути копију тог 

документа. 

Ако Канцеларија на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику за 

информације од јавног значаја у складу са чланом 22 Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја. 

Канцеларија ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи 

тражену информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити и  време, место и начин на 

који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у 

случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да 

употребом своје опреме изради копију. 

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама Канцеларије. 

Тражилац може из оправданих разлога да тражи да увид у документ који садржи тражену информацију 

изврши у друго време од времена које му је одредила Канцеларија. 

Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, 

омогућиће да се то учини уз помоћ пратиоца. 

Ако удовољи захтеву, Канцеларија неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену 

белешку.  

Ако Канцеларија одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му 

стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог 

документа, дужно је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у 

решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења. 

У складу са чланом 17. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, увид у документ 

који садржи тражену информацију је бесплатан.  

Копија документа која садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду 

нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања. Када Канцеларија не 

поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенику за информације од 

јавног значаја и обавестиће и Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом знању, 

документ налази. 

Тражилац може изјавити жалбу (модел жалбе у прилогу) Поверенику у року од 15 дана од дана 

достављања решења Министарства вера и  дијаспоре, у складу са чланом 22. Закона о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја.  
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         КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОДНОСЕ С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ 

................................................................................................................................................ 

назив и седиште органа коме се захтев упућује 

 

 

 

 

З А Х Т Е В 

за приступ информацији од јавног значаја 

 

 

 На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа захтевам:* 

 

 обавештење да ли поседује тражену информацију; 

 увид у документ који садржи тражену информацију; 

 копију документа који садржи тражену информацију; 

 достављање копије документа који садржи тражену информацију:** 

  поштом 

  електронском поштом 

  факсом 

  на други начин:***_________________________________________ 

 

Овај захтев се односи на следеће информације: 

 _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________ 

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају 

проналажење тражене информације) 

 

 

         

____________________________________ 

Тражилац информације/Име и презиме 

 

У ________________,           ____________________________________ 

адреса 

 

дана______201__ године          ____________________________________ 

други подаци за контакт 

 

___________________________________ 

Потпис 
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__________________________________________ 

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите. 

** У кућици означити начин достављања копије докумената. 

*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖАЛБА  ПРОТИВ  ОДЛУКЕ ОРГАНА  ВЛАСТИ КОЈОМ ЈЕ 

ОДБИЈЕН ИЛИ ОДБАЧЕН ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 

 

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 

Адреса за пошту: Београд, Немањина 22-26 

 

Ж А Л Б А  

 

(............................................................................................................................ 

....................................................................................................................) 

Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца) 

 

против решења-закључка 

(..............................................................................................................................................) 

                         (назив органа који је донео одлуку) 

Број.................................... од ............................... године.  

 

Наведеном одлуком органа власти (решењем, закључком, обавештењем у писаној форми са 

елементима одлуке) , супротно закону, одбијен-одбачен је мој захтев који сам поднео/ла-упутио/ла 

дана ............... године и тако ми ускраћено-онемогућено остваривање уставног и законског права на 

слободан приступ информацијама од јавног значаја. Oдлуку побијам у целости, односно у делу 

којим.................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. јер није 

заснована на Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

На основу изнетих разлога, предлажем да Повереник уважи моју жалбу,  поништи одлука 

првостепеног органа и омогући ми приступ траженој/им  информацији/ма. 

Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст. 1. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

  

        ..................................................................... 

   Подносилац жалбе / Име и презиме 

У ............................................,                                                                                     

..................................................................... 

адреса 

 

дана ............201... године                                     .................................................................... 

           други подаци за контакт 

   

.................................................................                                                           

потпис 

   Напомена:  

 У жалби се мора навести одлука која се побија (решење, закључак, обавештење), назив органа 

који је одлуку донео, као и број и датум одлуке. Довољно је да жалилац наведе у жалби у ком 
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погледу је незадовољан одлуком, с тим да жалбу не мора посебно образложити. Ако жалбу 

изјављује на овом обрасцу, додатно образложење може  посебно приложити.  

 Уз жалбу обавезно приложити копију поднетог захтева и доказ о његовој предаји-упућивању 

органу као и копију одлуке органа која се оспорава жалбом. 

 


