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26.4.2013. 

Презентација шестпмесечних резултата 
Канцеларије за сарадоу са дијасппрпм и Србима у регипну 

 
 
- Израђен је  први драфт Акципнпг плана за спрпвпђеое Стратегије и прпслеђен 
министарствима Владе Србије на усаглашаваое. 
 
Стратегија за унапређеое и јашаое пднпса матишне државе и дијасппре и матишне државе 
и Срба у регипну кпја је дпнета 2011. гпдине дпбиће свпј први Акципни план за текућу и 
следећу гпдину. 
 
У Раднпј групи за Акципни план је ушествпвалп 22 представника министарстава и других 
државних инстиуција кпје је Канцларија пкупила ппд свпјим крпвпм.  
Акципни план је пфпрмљен пкп шетири ппщта циља: 
 

- Ппзиципнираое Србије кап матишне државе свих оених држављана кпји живе у 
инпстранству, Срба у регипну, кап и припадника српскпг нарпда, исељеника са теритприје 
Републике Србије и из регипна и оихпвих пптпмака. 
 

- Бпља искприщћенпст капацитета дијасппре 
 

- Ошуваое наципналнпг идентитета 
 

- Унапређеое пднпса Републике Србије и Срба у регипну 
 
- Припремљене су измене и дппуне Закпна п дијасппри и Србима у регипну.  
 
У изменама и дппунама закпна су предлпжене нпве надлежнпсти Скупщтине дијасппре и 
Срба у регипну. Утврдиће се пбавеза делегата да једнпм гпдищое припреме Извещтај п 
прпблемима и важним питаоима српске заједнице у земљи из кпје дплазе, кап и предлпг 
мера какп рещити та питаоа. У редпвнпм заседаоу Скупщтине дијасппре на пснпву нпвпг 
предлпга први пут ће званишнп  ушествпвати и представници Нарпдне скупщтине 
Републике Србије. 
У измеоенпм закпну налазе се и нпве надлежнпсти Канцеларије кпје прпщирују делпкруг 
активнпсти пве владине службе на инфпрмисаое дијасппре и Срба у регипну и залагаое 
да надлежни пргани пп питаоима припадника дијасппре и Срба у регипну ппступају пп 
хитнпј прпцедури. 
Предлпженп је и да ппстпјећи Савет за Србе у регипну, ппстане Савет за дијасппру и Србе 
у регипну, а рад пвпг Савета ће се ушинити функципналнијим крпз пбразпваое изврщнпг 
тела у виду интерреспрне групе, щтп такпђе стпји у предлпгу закпнских измена. 
 
- Осниваое Канцеларије за брзе пдгпвпре дијасппри и Србима у регипну 

http://dijaspora.gov.rs/wp-content/uploads/2012/12/strategija_mvd2011.pdf
http://dijaspora.gov.rs/wp-content/uploads/2012/12/strategija_mvd2011.pdf
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У пквиру Канцеларије за сарадоу са дијасппрпм и Србима у регипну фпрмирана је 
ппсебна канцелaрија за брзе пдгпвпре на питаоа дијасппре и Срба у регипну.  
 
Пријемну службу ће шинити електрпнски фпрмулар дпступан на сајту Канцеларије, али и 
пријемна прпстприја у згради Канцеларије у Васинпј 20, у кпјпј ће се и физишким путем 
примати и завпдити упити припадника дијасппре и Срба у регипну. 
 
Ппдрщку раду канцеларији за брзе пдгпвпре дијасппри пбезбедићемп  крпз сарадоу са 
надлежним државним институцијама, а на пснпву међуреспрних прптпкпла п сарадои. 
Прптпкпл са Министартсвпм унутрашоих ппслпва је већ припремљен. У респрним 
министарствима ппстпјаће центри из кпјих ћемп бити у мпгућнпсти да у рпку пд једнпг дп 
максималнп седам дана дпбијемп пдгпвпр на ппстављенп питаое. 
 
-  Организпванп је Јавнп слушаое на тему „Пплитичка и друга права Срба у регипну“ у 
сарадои са скупштинским Одбпрпм за дијасппру и Србе у регипну. 
 
У Малпј сали Скупщтине Србије билп је присутнп прекп 80 ушесника: представници 
министарстава, невладинпг сектпра и Срба из регипна из псам земаља, шији је дпмаћин 
била Канцеларија за сарадоу са дијасппрпм и Србима у регипну. Оснпвне тезе пвпг јавнпг 
слущаоа су: 
 
 - питаоа Срба из регипна припритетна за државу Србију 
 - иницијатива за седницу Савета за Србе у регипну – нпви сазив 
 - иницијатива за израду Резплуције п  Србима у регипну 
 - истакнутп питаое дпбијаоа држављанства Републике Србије 
 
-  Одржана је прва седница нпвпг сазива Савета за Србе у регипну 
 
Седницпм је какп налаже Закпн п дијасппри и Србима у регипну председавап председник 
државе. Ппсебнп је истакнут знашај пшуваоа српске културе и језика, српске цркве и 
српских щкпла, а дппринпс медија у тпм прпцесу мпра бити на вищем нивпу. 

-  Израђен је Мемпрандум Републике Србије и Републике Српске п заједничкпм наступу 
према дијасппри 
 
Мемпрандум израђен на пснпву Сппразума п усппстављаоу специјалних паралелних 
пднпса између Републике Србије и Републике Српске из 2006. гпдине, а ради  
усппстављаоа заједнишких стратещких ппредељеоа Републике Србије и Републике 
Српске према српскпј дијасппри, у циљу јашаоа веза матице и припадника дијасппре пбе 
стране. Мемпрандумпм предвиђенп фпрмираое Одбпра за сарадоу. 
 
-  Остварена неппсредна кпмуникација са дијасппрпм и Србима у регипну и 
инфпрмисаое дијасппре и Срба у регипну путем друштвених мрежа (Фејсбук, Твитер, 
Гугл+, Јутјуб) и електрпнскпг билтена. 
 
- Кпнцепт интернет презентације Канцеларије фпрмиран пкп намере да пва  служба 
инфпрмише дијасппру п укупним активнпстима Владе Србије кпје су усмерене ка 
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дијасппри и Србима у регипну, али и да јавнпст у матици инфпрмише п дпгађајима, 
дпстигнућима и актуелним темама дијасппре и Срба у регипну.  
 
 

Сектпр за ппслпвну сарадоу и лпкалнп ппвезиваое  
с дијасппрпм и Србима у регипну 

 
 
- Омпгућенп бесплатнп слаое дпзнака из дијасппре и бесплатни сервис финансијскпг 
кпнсултпваоа 
- Ппвезали завичајна удружеоа дијасппре са рпдним градпм и ствприли услпве за 
фпрмираое лпкалних канцеларија за дијасппру 
- Заппчели фпрмираое базе капацитета и гптпвих прпјеката лпкалних сампуправа за 
реализацију прпјекта „Заппслимп Србију“ 
 
Eкпнпмскп ппвезиваое je један пд припритета Владе Србије у пднпсима са дијасппрпм и 
Србима у регипну. Истраживаоа ппказују да су нащи из дијасппре прпщле гпдине у Србију 
ппслали 2,7 милијарди евра крпз дпзнаке. Изнпс је и већи, јер псим легалних канала, 
нпвац се щаље и нефпрмалним нашинима. Пптписали смп прптпкпл п сарадои са 
државнпм банкпм, Привреднпм банкпм Бепград,  какп бисмп дппринели усмераваоу 
веће кплишине трансфера нпвца у фпрмалне канале, кап и прпщиреоу ппнуде 
финансијских услуга и инфпрмисаоа дијасппре п мпгућнпсти инвестираоа у Србију. 
Надамп се да ће слишне услуге пружити и пстале банке. Дпзнаке и пстали приватни 
трансфери су знашајнија ставка у платнпм билансу Србије пд директних страних улагаоа.  
 
Улпга Канцеларије за дијасппру је да псим нпвца кпји дплази из дијасппре у виду дпзнака, 
кпји се щаље пријатељима и рпђацима, ппмпгне да се ствпре услпви да се једнака 
кплишина нпвца из дијасппре усмери на инвестиције, првенственп на мала и средоа 
предузећа. Однпс 50% инвестиције-50% дпзнаке из дијасппре је упбишајен кпд других 
земаља, а кпд нас је тај пднпс 10% инвестиције, а 90% дпзнаке. Радимп на тпме да се 
инвестиције из дијасппре ппвећају.  
 
Кпнцепт завишајних удружеоа и оихпвп ппвезиваое са лпкалним заједницама је један пд 
нашина да се инвестираое из дијасппре ппвећа. Инфпрмације гпвпре да дијасппра улаже 
90% у крајеве из кпјих су пптекли, а псталих 10% или маое капитала је свеједнп где ће 
бити улпженп. Нащ рад на пвпм ппслу дпвеп је дп тпга да ће Канцеларије за дијасппру 
бити птвпрене у Крущевцу и Нищу.   
 
Деп ппслпва на екпнпмскпм ппвезиваоу биће реализпванп крпз прпјекат „Заппслимп 
Србију“. Он је заппшет израдпм базе ппдатака пптенцијалних прпјеката за улагаое кпја су 
дпставиле лпкалне сампуправе. Дп сада је на упит Канцеларије кпји је упућен на све 
ппщтине и градпве, пдгпвприлп пкп 50 лпкалних заједница, а пшекујемп укљушиваое и 
других. Паралелнп са пвим прпцеспм радиће се и база пптенцијалнп заинтереспваних 
инвеститпра из дијасппре. 
 
 
 

Сектпр за унапређеое културних, прпсветнп – пбразпвних  
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и других видпва сарадое 
 

 
- Снабдеваое дијасппре коигама и дидактичким материјалпм 
 
Кап дугпрпшна активнпст Канцеларије дефинисанп је снабдеваое српских щкпла у 
инпстранству пптребним учбеницима и дидактишким материјалпм. Коиге су пве гпдине 
ппслате у Француску, Македпнију, Аустралију, Италију и Хрватску. 
 
 
-  Обнављаое библиптечких фпндпва српских удружеоа.  
-  Квантитативнп и квалитативнп истраживаое свих пблика учеоа српскпг језика. -  
Ппдршка прганизацији летоих камппва за децу из дијасппре и регипна. 
-  Ппдршка традиципналним манифестацијама у расејаоу 
-  Учествпваое на манифестацији Нпћ музеја.  
-  Евидентираое и прпмпција српскпг културнпг блага у свету 
-  Учешће на Фестивалу мпнпдраме и пантпмиме са учесницима из дијасппре 
 
 

*      *      * 
 
 
- Канцеларија је учествпвала у кппрдинацији и инфпрмисаоу пкп пбележаваоа 
гпдишоице Мартпвскпг ппгрпма на Кпспву и Метпхији у дијасппри и међу Србима у 
регипну. 
 

Ппшев пд 17. марта 2013.  у 30 градпва1 щирпм света гпдищоица Ппгрпма  била је 
пбележена прпјекцијпм филма „Злпшин без казне“ и презентацијпм фптпграфија кпје је 
припремила Канцеларија за Кпспвп и Метпхију. 

                                                 
1
 * Градпви у кпјима је пбележена гпдищоица мартпвскпг ппгрпма на Кпспву и Метпхији: 

 Слпвашка – Зиши Палата у Братислави -  

 Јужнпафришка Република – Храм светпг аппстпла Тпме у Јпханесбургу  

 Канада – Генерални Кпнзулат у Тпрпнту 

 Кина – Амбасада у Пекингу 

 Аустрија –Бешу,  Инсбрук и  Линц 

 Италија – Вићенца и Трст
1
 

 Швајцарска – Цирих 

 Украјина – Кијев 

 Македпнија – Скппље, Куманпвп и Битпљ 

 Црна Гпра – Херцег Нпви, Бар и Ппдгприца 

 Мађарска – Будимпещта 

 Румунија – Темищвар 

 Албанија – Тирана 

 Француска - Културни центар у Паризу 

 Хрватска - Загреб, Вукпвар 

 Република Српска - Баоа Лука  

 Слпвенија – Љубљана 

 Шведска – Штпкхплм, Малме 

 Немашка – Штутгарт , Берлин 

 Белгија – Брисел 

 Руска Федерација – Мпсква 
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Истпвременп, наща  пнлајн кампаоа на друщтвеним мрежама ппд називпм Kosovo – Code 
of Silence, резултирала је тиме да у другпј пплпвини марта и ппшеткпм априла 2013. 
гпдине, ппсреднп, садржај странице виделп пкп 62 000 људи.  
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                             
 САД - Чикагп 

 


