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САОПШТЕЊЕ
Измене Закона о дијаспори и Србима у региону
Канцеларија за дијаспору и Србе у региону Владе Србије припрема измене и допуне
Закона о дијаспори и Србима у региону.
Поменути Закон у одређеним сегментима, немогуће је примењивати, с обзиром да је
прописано да послове обавља министарство надлежно за дијаспору, које је престало да
постоји, па је неопходно извршити одређене измене како би Канцеларија имала мандат и
капацитет да обавља прописане надлежности.
Ово ће бити и прилика да се поједина законска решења учине бољим и целисходнијим. То
се, пре свега, односи на начин избора делегата, који чине Скупштину дијаспоре и Срба у
региону, која треба да буде симбол јединства матичне државе и нашег народа, расејаног
широм планете. Циљ је пронаћи адекватан начин да српску заједницу из одређене државе
представљају они који су најбољи по својим биографијама и личним, људским и
родољубивим вредностима. С тим у вези, Канцеларија ће пружити нашој дијаспори
прилику да се укључи и да конкретне предлоге за будући модел избора делегата за
Скупштину дијаспоре и Срба у региону.
У предлогу измена закона, биће предложене и нове надлежности Скупштине дијаспоре и
Срба у региону. Утврдиће се обавеза делегата да једном годишње припреме Извештај о
проблемима и важним питањима српске заједнице у земљи из које долазе, као и предлог
мера како решити та питања.
Канцеларија ће предложити да се у измењеном закону нађу и неке нове надлежности које
ће подразумевати њен делокруг активности:
1) информисање дијаспоре и Срба у региону путем електронских медија (телевизијски
и радио преноси, и други аудио-визуелни материјал на српском језику и
ћириличком писму; интернет-web портали, e-mail дискусија, електронска пошта,
форуми и блогови), у складу са међународним правом;
2) залагање да се надлежни органи о правима припадника дијаспоре и Срба у региону
решавају по хитној процедури;
Намера је и да се рад одређених тела Републике Србије, пре свега Савета за Србе у
региону, учини функционалнијим.
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