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Прве електронске седнице Савета за статусна питања Скупштине дијаспоре и Срба 
у региону Владе Србије, која је одржана електронским путем разменом писама 
између чланова Савета у периоду од 14. јануара 2013. године до 16. јануара 2013. 
године, и накнадно одређеног рока (због накнадног укључења једног броја чланова 
Савета) до 3. фебруара 2013. године и гласањем од 04. до 06. фебруара 2013. 
године тако што је: 
 

Непотребно изостављено ..... 
 

1. ПРВА тачка дневог реда: Разматрање повреде Закона о дијаспори и Србима у 
региону доношењем Уредбе Владе Србије о Канцеларији за сарадњу с 
дијаспором и Србима у региону 
 
Координатор Савета за статусна питања је предложио нацрт Одлуке на основу 
којег су чланови Савета за статусна питања дали своје примедбе, писане 
ставове, образложења зашто, по неким мишљењима  Уредбе Владе Србије о 
Канцеларији за сарадњу с дијаспором и Србима у региону па и Закон о 
министарствима („Службени гласник РС“, број 72/2012) нису у супротности са 
Законом о дијаспори и Србима у региону («Сл. гласнику РС», бр. 88/2009).  
 
Констатујући да је Савет за статусна питања дијаспоре именован у складу са 
чланoвима 23 и 25 Закона о дијаспори и Србима у региону (чл. 25 Закона: Савет 
за статусна питања дијаспоре представља интересе дијаспоре и предлаже 
мере за: 1) побољшање положаја и заштиту индивидуалних и колективних 
права припадника дијаспоре; 2) стварање услова за укључивање припадника 
дијаспоре у друштвени и политички живот Републике Србије или повратак 
припадника дијаспоре у Републику Србију) па Савет није суд већ орган за 
заштиту статусних питања дијаспоре, Координатор Савета за статусна питања 
дијаспоре Скупштине Србије саставио је коначан предлог одлуке који је 4. 
фебруара доставио свим члановима Савета за статусна питања на гласање.  
 
На основу коначног предлога Одлуке коју је у складу са изнетим примедбама и 
ставовима чланова Савета саставио Координатор Савета за статусна питања 
дијаспоре и гласања у периоду од 4. до 6. фебруара 2013. од именованих по 
Записнику од 21. априла 2011. године Савета за статусна питања укупно 13 
чланова Савета за статусна питања дијаспоре, који су потврдили своје учеће у 
раду Савета за статусна питања дијаспоре: 

a. ЗА усвајање одлуке гласало је 10 чланова Савета,  
b. ПРОТИВ усвајања одлуке НИЈЕ ГЛАСАО НИ ЈЕДАН од чланова Савета  
c. нису узели учешће у гласању три члана Савета. 

тако да се сматра, обзиром на гласање, да је Савет за статусна питања дијаспоре 
усвојио следећу 

 
О Д Л У К У 

1. Савет за статусна питања дијаспоре Србије сматра да је неопходно да Уставни 
суд Србије, у оквиру своје надлежности, утврди да ли: 
1.1.  је Уредба Владе Србије о Канцеларији за сарадњу с дијаспором и 

Србима у региону 05 број 110-4805/2012 од 02. августа 2012. године 
(«Службени гласник РС» 075/2012 од 02.08.2012.) у моменту усвајања била у 
сагласности са:  
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(a) чл. 9 Закона о дијаспори и Србима у региону («Сл. гласнику РС», бр. 
88/2009) који у поглављу Утврђивање и спровођење политике 
матичне државе према дијаспори и према Србима у региону и у 
члану  9 одређује «Влада утврђује политику матичне државе према 
дијаспори, као и према Србима у региону, коју спроводи 
министарство надлежно за дијаспору, као и други органи државне 
управе, у оквиру законом утврђеног делокруга.»:  

(b) чланом 8 Закона о дијаспори и Србима у региону («Сл. гласнику РС», 
бр. 88/2009) који јасно предвиђа да је то министарство (надлежно за 
дијаспору), 

(c) са чланом 11 Закона о дијаспори и Србима у региону који предвиђа да 
послове битне за дијаспору и Србе у региону обавља управо 
Министарство дијаспоре а не некаква канцеларија (Министарство 
надлежно за дијаспору у области односа са дијаспором и Србима у 
региону обавља следеће послове:), 

 
1.2.    Закон о министарствима („Службени гласник РС“, број 72/2012) супротан са 

ставом 3 чл. 20 Устава Србије и смислом и одредбама Закона о дијаспори и 
Србима у региону («Сл. гласнику РС», бр. 88/2009) јер: 
(a)  је Закон о министарствима („Службени гласник РС“, број 72/2012) општи 

закон а Закон о дијаспори и Србима у региону («Сл. гласнику РС», бр. 
88/2009) посебни закон којим су утврђена стечена права дијаспоре као 
(етничке) мањине Србије па се овде има применити принцип Lex speciali 
derogat lex generali (Специјални закон одређује општи закон), јер су 
управо специјалним Законом о дијаспори и Србима у региону утврђена 
специјална права (дијаспоре) гарантована и заштићена ст. 3 чл. 20 
Устава Србије,  

(b) је на основу Закон о министарствима престало са радом Министарство 
дијаспоре чиме је ускраћено стечено право дијаспоре и Срба у региону 
на основу Закона о дијаспори којим је гарантовано да послове дијаспоре 
обавља Министарство дијаспоре а не Канцеларија која има мања 
статусна права и мање финансијских и других могућности него што  
Министарство за дијаспору то има по Закону, што се може штетно 
одразити на права: 
i)   дијаспоре и  
ii) права Срба у региону и посебно убрзати процесе незаконитих форми 

асимилације којима су изложени Срби у региону, и поспешити 
потискивање азбуке и других културолошких основа српског народа у 
региону.  

 
2. Савет за статусна питања дијаспоре и Срба у региону подржава и подржаваће 

све  иницијативе за измене Закона о дијаспори и Србима у региону које ће имати 
за циљ и релно допринети тешњој, ефикаснијој и свеобухватнијој сарадњи 
матице и расејања али никако у правцу измене одредредбе да послове дијаспоре 
уместо Министарства (што је стечено у складу са Уставом Србије право 
дијаспоре) обавља Канцеларија за сарадњу за дијаспором јер одредба да 
«послове битне за дијаспору и Србе у региону обавља управо Министарство 
дијаспоре» мора остати у закону као стечено право дијаспоре гарантовано ст. 3 
чл. 20 Устава Србије, 
2.1. Савет за статусна питања изражава спремност да се чланови Савета за 

статусна питања преко свог Координатора укључе у израду нацрта измена и 
допуна Закона о дијаспори и Србима у региону, посебно како би се: 
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(a) прецизирао статус Скупштине и одредило коме су закључци Скупштине 
дијаспоре саветодавни а за кога су обавезни у извршној власти Србије,  

(b) осавременио рад Министарства дијаспоре у свим сферама у којима ће 
се створити услови узајамне подршке, и узајамно коришћење предности 
дијаспоре и институција у Србији,  

(c) утврдила и права дијаспоре Србије да има своје директно изабране (на 
принципу саборности а не на основу нових, овога пута ПАРТИЈСКИХ 
ПОДЕЛА дијаспоре) посланике у Скупштини Србије, што ће бити 
квалитетно нови облик «укључивања припадника дијаспоре у друштвени 
и политички живот Републике Србије или повратак припадника 
дијаспоре у Републику Србију», што улази у обавезе Савета за статусна 
питања дијаспоре Србије.  

 
3. Савет за дијаспору инсистира да се Канцеларији за сарадњу са дијаспором врати 

статус и сва права Министарства дијаспоре, то јест да се Канцеларија за сарадњу 
са дијаспором преименује у Министарство српске дијаспоре и грађана Србије и 
Срба у региону по аналогији са ставом 3 члана 20 Устава Републике Србије о 
забрани смањивања достигнутог нивоа људских и мањинских права у Републици 
Србији (став 2 члана 20 Устава Србије: «Достигнути ниво људских и мањинских 
права не може се смањивати») због чега се тражи хитан пријем представника 
Савета за статусна питања: 
3.1. у Скупштини Србије на Одбору за дијаспору,  
3.2. у Влади Србије и  
3.3. у Кабинету Председника Србије. 
 

4. Савет за статусна питања дијаспоре захтева од Канцеларије за сарадњу са 
дијаспором да у року од десет дана од дана добијања ове одлуке, под 
материјалном и другом одговорношћу, достави Савету за статусна питања 
дијаспоре табеларни преглед свих аспеката различитости обављања послова 
дијаспоре:  
4.1. када то чини Министарство дијаспоре Србије и 
4.2. када то чини Канцеларија за сарадњу са дијаспором,  

 
Непотребно изостављено ..... 

 
Коодинатор Савета за статусна питања дијаспоре и Срба  
у региону  

Божидар Митровић, доктор правних наука                                
 
 
 
Да је препис веран оригиналу тврди и оверава  
Звонко Шошевић, секретар Савета за статусна питања 
дијаспоре и Срба у региону Канцеларије за сарадњу са  
дијаспором, према члану ст. 3 чл. 16 Закона о дијаспори и 
Србима у региону 
 
 


