
Влада Републике Србије 
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С 

ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ 

Serbian Government 
THE OFFICE FOR COOPERATION WITH 
THE DIASPORA AND SERBS IN THE REGION

 

 
Васе Чарапића 20, 11000 Београд 

тел: +381 11 3202 900  факс: +381 11 2636 815 
 

www.dijaspora.gov.rs 

20 Vase Carapica St., 11000 Belgrade 
phone: +381 11 3202 900  fax: +381 11 2636 815 
 

info@dijaspora.gov.rs 

 
 
 
 
 

 
 
Београд, 16.4.2013. 
 

С А О П Ш Т Е Њ Е 
 

Директорка поднела извештај Одбору за дијаспору 
 
 
Директорка владине Канцеларије за сарадњу са дијаспором и Србима у региону др Славка 
Драшковић је информисала скупштински Одбор за дијаспору и Србе у региону о одржаној 
седници новог сазива Савета за Србе у региону и о инструкцији о поступању представника 
министарстава у односима ка дијаспори и Србима у региону. 
 
Инструкција говори о томе да државни службеници у Влади Србије, при сваком 
билатералном сусрету са представницима држава у којима је српска дијаспора бројна, као и 
са представницима држава региона, на дневни ред треба да ставе и приоритетна питања 
Срба у тим државама. Текст Инструкције се налази на усаглашавању са министарствима и 
ускоро ће се наћи на Влади. 
 
Саветом за Србе у региону председава председник Србије Томислав Николић, а на састанку 
је усвојен предлог да тај Савет буде уједно надлежан и за дијаспору, као и да се формира 
посебно тело, које ће бити извршно, да му се промени назив у координационо или 
организационо и да помаже овом савету. 
 
Она је истакла и да је у току прикупљање података који све државни органи и колико 
издвајају за Србе у региону и навела да Хрватска само за Хрвате у Босни и Херцеговини 
издваја 10 милиона евра, а Србија милион за све Србе ван земље. 
 
"Према Стратегији, онолико средстава колико се издваја за мањине у Србији, толико треба 
да се издваја и за Србе ван земље“, рекла је.  
 
Славка Драшковић је навела да Канцеларија ради на изменама и допунама Закона о 
дијаспори и Србима у региону, као и на акционом плану за спровођење Стратегије за Србе у 
дијаспори и региону. 
 
 
 
 


