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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

1. Назив органа КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У
државне управе РЕГИОНУ

2. Директор Славка Драшковић

3. Делокруг На основу члана 2. Уредбе о Канцеларији за сарадњу са
дијаспором и Србима у региону („Службени гласник РС”, број
75/12), 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 побољшања услова за
остваривање 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, држављања
Републике 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 укључивању
исељеника, лица српског порекла и држављана Републике
Србије који живе у иностранству у политички, економски и
културни живот Републике Србије и њихов повратак у
Републику Србију

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)
Редни

Назив Верификација Очекивани резултати
број

1 Побољшање положаја и 
заштита права и 
интереса припадника 
дијаспоре и Срба у 
региону 

1.ПК.1 
Организација редовног

заседања Скупштине 
дијаспоре и Срба у 
региону

1.ПК.2 
Израда Акционог плана за 

спровођење Стратегије 
очувања и јачања веза
матичне државе и 
дијаспоре, као и 
матичне државе и Срба 
у региону, за 2013-

Орган Успостављени функционални
механизми за
идентификацију и решавање
проблема припадника
дијаспоре и Срба у региону

Орган Одржано редовно заседање
Скупштине дијаспоре и Срба
у региону

Орган Створени услови за
имплементацију Стратегије
очувања и јачања веза
матичне државе и дијаспоре,
као и матичне државе и Срба
у региону, за 2013-2015.
годину



Редни
Назив Верификација Очекивани резултати

број

2015. годину

2 Јачање веза између Орган

матичне државе и
дијаспоре и матичне
државе и Срба у
региону

2.ПК.1 Подршка пројектима Орган

који имају за циљ
јачање веза између
матичне државе и
дијаспоре

2.ПК.2 Подршка пројектима Орган

који имају за циљ
јачање веза између
матичне државе и Срба
у региону

3 Eкономска сарадња Орган

дијаспоре и Срба у
региону са Републиком
Србијом

3.ПК.1 Завичајна удружења Орган

(Home Town
Assosiation)-
умрежавање и
повезивање са
општинама и локалним
удружењима

3.ПК.2 Економско партнерство Влада

и подршка регионалним
привредним коморама и
регионалним
привредним пројектима

3.ПК.3 Развијање бренда "Све Орган

српско" и његова
промоција у дијаспори и
региону

4 Очување српског језика Орган

Побољшани услови за 
остваривање чвршћих веза 
између матице и Срба у 
региону и дијаспори

Побољшани услови за јачање 
веза између матице и 
дијаспоре

Побољшани услови за јачање 
веза између матице и Срба у 
региону

Повећан број инвестиционих 
улагања из 
дијаспоре/региона у Србији

Завичајна удружења из 
дијаспоре/региона доприносе 
развоју краја свог порекла

Регионалне привредне 
коморе и пословна удружења 
пројектно планирају и 
учествују на домаћим и 
међународним конкурсима, 
уз подршку Канцеларије

Израђен бренд за производе 
направљене од састојака 
произведених у Србији

Унапређено учење српског 
у дијаспори и региону;



Редни
Назив Верификација Очекивани резултати

број

у дијаспори и региону

4.ПК.1 Мапирање школа Орган

српског језика и помоћ
одржању језика у
дијаспори

4.ПК.2 Допунска настава на Влада

српском језику, учење
на даљину

4.ПК.3 Електронски буквар Орган

5 Коришћење људског Орган

потенцијала дијаспоре и
Срба у региону у сврху
привредног и
друштвеног развоја
Републике Србије

5.ПК.1 Експерти и сениор Орган

менаџери из дијаспоре у
функцији бржег раста
малих и средњих
предузећа у Србији

5.ПК.2 Организација Орган

конференције "Људски
капитал и трансфер
знања за привредни
раст Србије"

6 Информисање Орган

дијаспоре и Срба у
региону

6.ПК.1 Унапређење Орган

комуникације с
дијаспором посредством
интернета и нових

Успостављен систем и 
дефинисана просветна 
политика према школству 
у дијаспори у сарадњи са 
Министарством просвете

Унапређена настава српског 
језика у иностранству

Идентификација партнера, 
склопљен уговор о сарадњи, 
покретање пројекта учења 
српског језика на даљину

Унапређен методолошки 
приступ учења српског језика

Одржане радионице, 
предавања и конференција 
за привреднике из Србије

Одржане радионице 
и предавања

Одржана конференција

Унапређена комуникација 
и размена информација са 
дијаспором и Србима у 
региону

Израђен интерактивни сајт



Редни
Назив Верификација Очекивани резултати

број

технологија

7 Сарадња са 
спортистима, 
уметницима, 
научницима и 
академском дијаспором 

7.ПК.1 
Мапирање научника и

универзитетских 
професора српског 
порекла по свету

7.ПК.2 
Израда базе познатих

уметника и спортиста у 
свету

8 Промоција српске 
културе и уметности 
у дијаспори 

8.ПК.1 
Учествовање на

манифестацији Ноћ 
музеја

8.ПК.2 
Евидентирање и

промоција српског 
културног блага у свету

8.ПК.3 
Учешће на Фестивалу

монодраме и пантомиме 
са учесницима из 
дијаспоре

Орган Направљена база података
уметника, спортиста и
научника из дијаспоре и
региона

Влада Створена база научника и
универзитетских професора
српског порекла

Орган Израђена база познатих
уметника и спортиста по
свету

Орган Квалитативно унапређење
програма који гостују у
дијаспори; представљање
истакнутих уметника и
појединаца у матици;
реализована квалитетна
културолошка презентација
српске уметности у дијаспори

Орган Представљање истакнутих
уметника из дијапоре у
Летњој башти КЗД-а

Орган Израђена електронска архива
српског културног блага у
свету

Орган Увећан број уметника из
дијаспоре који учествују у
културном животу матице


