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АКЦИОНИ ПЛАН 
за спровођење Стратегије очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону 

за 2013. и 2014. годину 
 
 

1. ОПШТИ ЦИЉ 
Позиционирање Србије као матичне државе свих њених држављана који живе у иностранству, Срба у региону, као и припадника српског народа, 

исељеника са територије Републике Србије и из региона и њихових потомака 

БР. АКТИВНОСТИ НОСИЛАЦ АКТОВНОСТИ И 
ПАРТНЕРИ У СПРОВОЂЕЊУ 

ОЧЕКИВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ РОКОВИ ИНДИКАТОРИ ИЗВОР ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

Посебан циљ 1.1: 
Стварање услова за побољшање положаја дијаспоре и Срба у региону 

Унапређење међуресорне 
комуникације о питањима 
значајном за положај 
дијаспоре и Срба у региону  

Унапређена 
комуникација март 2013. Архива КЗД 

Број размењених 
извештаја, 
информација, 
сусрета са 
дијаспором/Србим
а у региону 

1. 

Канцеларија за брзе 
одговоре 

Канцеларија за сарадњу с дијаспором и 
Србима у региону; Влада РС; органи 

државне управе Основана 
Канцеларија за 
брзе одговоре 

мај   2013. Акт о оснивању 
Канцеларије 

Архива КЗД 

2. 
Подизање капацитета 
Скупштине дијаспоре и 
Срба у региону 

Канцеларија за сарадњу с дијаспором и 
Србима у региону 

Створени услови 
за ефикаснији 
рад Скупштине 
дијаспоре и 
Срба у региону јун 2013. 

мере за решавање 
проблема 
дијаспоре и Срба 
у региону 
предложене на 
Скупштини 
дијаспоре и Срба 
у региону 

Записник са Скупштине 
дијаспоре и Срба у региону 

3. 

Учешће у доношењу и 
измени законске регулативе 
у оквиру јавне власти 
Републике Србије као и у 
доношењу међународних 
докумената којима се  
подстиче активнија улога 
дијаспоре у друштву 

Министарство културе и информисања, 
КЗД, МСП 

Створени услови 
за унапређење 
сарадње 
Републике 
Србије и 
Републике 
Српске у ресору 
дијаспоре 

континуир
ано 

број основаних 
фондова, 
фондација, 
задужбина и 
финаснираних 
пројеката 

законски, подзконски 
документи, споразуми, 

меморандуми 
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4. 

Унапређење поступака за 
решавање захтева и 
одговора на пријаве, 
притужбе, представке и др. 
поднеске 

МУП, МСП, КЗД 

Унапређен 
поступак за 
решавање 
захтева и 
одговора на 
пријаве, 
притужбе, 
представке и др. 
поднеске 

континуир
ано 

број запримљених 
и решених 
захтева, пријави, 
притужбу 
представки и 
других поднесака 

архива МУП, архива КЗД, 
извештаји ДКП 

5. 

Иницирање закључивања 
Споразума о међусобном 
признавању замене 
возачких дозвола са 
земљама са којима до сада 
нису постигнути 

МУП 

Иницирано 
закључивање 
Споразума о 
међисобном 
признавању 
возачких 
дозвола 

континуир
ано 

 

број покренутих 
иницијатива архива МУП 

6. 

Организовање тематских 
скупова и округлих столова 
о најактуелнијим 
проблемима дијаспоре 

Канцеларија за дијаспору, 
Министарство спољних послова 

створени услови 
за ефикасно 
информисање о 
темама од 
виталног 
интереса за 
дијаспору 

у 
континуит

ету 
 

уношење 
закључака у 
стратешке и др. 
документе о 
дијаспори и 
степен њихове 
реализације 

записници и аудио визуелна 
документа 

7. Консолидација удружења 
дијаспоре у иностранству 

Министарство спољних послова, 
Канцеларија за дијаспору 

Стварени услови 
за бољу сарадњу 
између клубова, 
удружења и 
асоцијација 

у 
континуит

ету 
 

Број заједнички 
организованих 
скупова и других 
манифестација 

Медији дијаспоре, 
информације ДКП, сајтови 
ДКП у иностранству и 

извештаји о реализованим 
посетама из Р. Србије 

8. 

Развијање координационих 
структура и организација 
наше дијаспоре у 
иностранству 

Министарство спољних послова 

Створени услови 
за удруживање 
наше дијаспоре, 
уједињавање и 
стварање 
кровних 
организација 

у 
континуит

ету 
 

Број 
новооснованих 
клубова, 
удружења и 
асоцијација 

Медији дијаспоре, 
информације ДКП, сајтови 

ДКП у иностранству 
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9. 
Изградња српских лобија у 

иностранству уз 
ангажовање наше дијаспоре 

Министарство спољних послова 
створени услови 
за формирање 
нових лобија 

у 
континуит

ету 

број основаних 
лобија по разним 
основама 

информације ДКП, сајтови 
ДКП, медији у дијаспори 

10.  

Отварање нових ДКП у 
иностранству -  Амбасаде у 
Саудијској Арабији и УАЕ 
у 2013. и у континуитету 

Министарство спољних послова 

створени услови 
за побољшање 
информисања, 
положаја и 
заштите наше 
дијаспоре у 
земљи 
акредитације 

у 
континуит

ету 

број новотворених 
ДКП у 
иностранству 

усвојени закључци Владе, 
информације МСП,  медији 

у земљи и дијаспори, 
медији у земљама 
акредитације ДКП 

11.  Проширивање мреже 
почасних конзула Министарство спољних послова 

створени услови 
за побољшање 
информисања 
наше дијаспоре 
и пружања 
конзуларних 
услуга 

у 
континуит

ету 

број 
новоотворених 
конзулата на челу 
са почасним 
конзулима 

усвојени закључци Владе, 
информације МСП, медији 

у земљи и дијаспори, 
медији у зељи отварања 
конзулата на челу са 
почасним конзулом 

12.  

Предлагање за доделу 
одликовања и захвалница 
најистакнутијим 
припадницима српске 
дијаспоре у иностранству за 
њихов допринос 
учвршћењу статуса и 
положаја српске дијаспоре, 
очувању спског језика и 
српске културне баштине 

Министарство спољних послова 

јачање веза 
матице и 
дијаспоре 

у 
континуит

ету 
 

број додељених 
награда 

досије надлежне 
институције 

 
2. ОПШТИ ЦИЉ 

Боља искоришћеност капацитета дијаспоре 
 

БР. АКТИВНОСТИ НОСИЛАЦ АКТОВНОСТИ И 
ПАРТНЕРИ У СПРОВОЂЕЊУ 

ОЧЕКИВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ РОКОВИ ИНДИКАТОР ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
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Посебан циљ 2.1: 
Стварање услова за пословно повезивање и сарадњу пословних субјеката у Србији са пословним субјектима у дијаспори и региону 

13.  Изградња портала "Српска 
пословна мрежа" 

Канцеларија за сарадњу с дијаспором и 
Србима у региону 

створени услови 
за умрежавање и 
сарадњу 
пословних 
субјеката из 
Србије и 
дијаспоре и 
региона 

јун 2013. 
број умрежених 
пословних 
субјеката 

www.srpskaposlovnamreza.
rs 

14.  
Промоција економског 
потенцијала Србије у 
дијаспори и региону 

Канцеларија за сарадњу с дијаспором и 
Србима у региону; локална самоуправа

повећана 
видљивост 
локалних 
инвестиционих 
пројеката  

континуир
ано 

број протокола о 
сарадњи 
потписаних 
између локалних 
самоуправа и 
инвеститора из 
дијаспоре и 
региона  

Потписани протоколи 

15.  
Развијање бренда „Све 
српско“ и његова промоција 
у дијаспори и региону 

Канцеларија за сарадњу с дијаспором и 
Србима у региону, удржења и 

организације дијаспоре 

створени услови 
за промоцију 
производа 
направљених у 
целости од 
састојака 
произведених у 
Србији 

децембар 
2013. 

израђен бренд за 
производе 
направљене од 
састојака 
произведених у 
Србији 

 

Архива КЗД 

16.  

Стварање услова за развој 
меценатсва, и 

задужбинарства, као и 
активние оснивање фондова  

фондација од стране 
дијаспоре 

Министарство културе и информисања

боља сарадња 
између 
привредних 
субјеката и 
појединаца у 
дијаспори и 
матичној држави 

31.12.2014
. 

број основаних 
фондова, 
фондација, 
задужбина и 
финаснираних 
пројеката 

Регистар задужбина и 
фондација 
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17.  
Успостављање  и јачање 
билатералних односа у 

области туризма 

Министарство финансија и привреде 
(Сектор за туризам), МСУТТ (Сектор 
за билатералну економску сарадњу) 

повећање 
реализованих 
инвестиција из 
дијаспоре,   
повећан број 
долазака из 
дијаспоре, 
повећан број 
ноћења,повећан 
девизни прилив 

у 
континуит

ету 

број реализованих 
инвестиција из 
дијаспоре, број 
отворених радних 
места, број 
долазака из 
дијаспоре, број 
ноћења, девизни 
прилив 

Извештаји о реализацији 
пројеката,  Годишњи 
извештаји Сектора за 
туризам, Извештаји 

Републичког завода за 
статистику, Извештаји 
Националне службе за 

запошљавање 

18.  
Развој и представљање 

туристичких 
инвестиционих пројеката 

Министарство финансија и привреде 
(Сектор за туризам) 

повећање 
реализованих 
инвестиција из 
дијаспоре    

у 
континуит

ету 

број реализованих 
инвестиција из 
дијаспоре, број 
отворених радних 
места 

Извештаји о реализацији 
пројеката,  Годишњи 
извештаји Сектора за 
туризам, Извештаји 

Републичког завода за 
статистику, Извештаји 
Националне службе за 

запошљавање 

19.  

Представљање 
здравственој, велнес и спа 
понуде Републике Србије и 
могућности за инвестиције 
дијаспоре у ову област 

Министарство финансија и привреде 
(Сектор за туризам), ТОС, Конгрес 

Српског уједињења Србије 

повећање 
реализованих 
инвестиција из 
дијаспоре у 
дестинацијама 
здравственог 
туризма, 
повећан број 
долазака из 
дијаспоре у 
бање, повећан 
број 
ноћења,повећан 
девизни прилив 

до 30. јуна 
2013. 
године 

број реализованих 
инвестиција из 
дијаспоре у бање 
Србије, број 
отворених радних 
места, број 
долазака из 
дијаспоре, број 
ноћења, девизни 
прилив 

Годишњи извештаји 
Сектора за туризам, 

Извештаји Републичког 
завода за статистику, 
Извештаји Националне 
службе за запошљавање  
www.конгрессрбија.орг, 

сербиа.травел, yоутубе.цом 
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20.  

Пружање консултантских 
услуга и информација 
потенцијалним улагачима 
из дијаспоре   

СИЕПА КЗД 
 

стварање услова 
за привлачење 
инвестиција из 
дијаспоре 

континуир
ано 

број 
потенцијалних 
улагача из 
дијаспоре који су 
се обратили 
СИЕПА за 
консултације 

извештај СИЕПА 

21.  
Формирање мреже сарадње 
са српским научницима у 
иностранству 

Канцеларија за сарадњу са дијаспором 
и Србима у региону и Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја 

Комплетирано и 
прикупљено 
нових података 
о српским 
научницима у 
дијаспори који 
би могли да 
буду ангажовани 
на развоју нових 
производа и 
нових 
технологија 

У 
континуит
ету 

Број уписаних 
нових научника и 
инжењера и 
иновирање и 
комплетирани 
подаци о 
постојећим 
научницима на 
Сајту 
Министарства 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја, и Сајту 
КЗД 

Сајтови Министарства 
просвете и КЗД 

22.  

Анализа уговорног стања са 
појединим земљама, са 
нагласком на уговоре о 
избегавању двоструког 
опорезивања и заштити и 
промоцији инвестиција 

Министарство спољних послова, 
Министарство финансија, 
Министарство економије 

Унапређење 
инвестиционих 
потенцијала У 

континуит
ету 

Предложени и 
закључени нови 
споразуми 

Службени гласник РС 

23.  Развој пројекта " Дијаспора 
клуб" на порталу ПКС Привредна комора Србије 

Директно 
пословно 
повезивање 
чланова из 
дијаспоре и 
матице 

организац
ија 

број учлањених у 
клуб Сајт ПКС 
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24.  
Одржавање седница 
Пословног савета за 
дијаспору ПКС 

Привредна комора Србије 

Унапређење 
економске 
сарадње матице 
и дијаспоре 

два пута 
годишње 

предлози и 
закључци Записници са седница 

25.  Оснивање пословних 
клубова у  дијаспори Привредна комора Србије 

Идентификовањ
е пословних 
људи у 
дијаспори 
спремних за 
привредну 
сарадњу са 
матицом 

у 
континуит

ету 

број основаних 
клубова Извод из регистрације 

26.  

Организација активности у 
земљи и иностранству на 
јачем повезивању 
пословних људи из 
дијаспореи матице  

Привредна комора Србије 

Дат подстицај 
већем улагању 
дијаспоре у 
привреду Србије 
и извозу уз 
помоћ дијаспоре 

у 
континуит

ету 

број 
организованих 
пословних 
сусрета, 
форума,Б2Б 
догађаја, округлих 
столова, 
презентација, 
сајмова, у 
сарадњи са 
српским 
пословним 
клубовима и 
мешовитим 
привредним 
коморама 

Извештаји Центра за 
дијаспору ПКС, број 

учесника 

27.  

Развијање пословне мреже 
на терену у земљама где за 

то постоје услови 
(формирање пословних 

форума) 

Министарство спољних послова 

створени услови 
за повезивање 
пословних 
форума са 
привредним 
субјектима у 
Р.Србији 

у 
континуит

ету 

Заједничке 
активности и 
пројекти 

број заједничких 
активности и пројеката 
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Посебан циљ 2.2: 
Боља искоришћеност стручног,научног и технолошког ресурса дијаспоре/Срба у региону 

28.  

Организација предавања 
стручњака из дијаспоре - 
организација заједничких 

изложби  

КЗД, Ректорат Универзитета уметности 
у Београду 

Одржана 
предавања  и 
изложбе 
уметника из 
дијаспоре 

у 
континуит

ету  

 број одржаних 
предавања и 
изложби 

Медији, извештаји о раду, 
сајт  КЗД 

29.  

Трансфер знања-стручњаци 
из дијаспоре/региона 
доприносе привредном 
развоју Србије 

КЗД 

Створени услови 
за ангажовање 
експерата из 
дијаспоре у 
Србији 

у 
континуит
ету  

Број стручњака из 
дијаспоре 
ангажован на 
консултантским 
пословима у 
малим и средњим 
предузећима у 
Србији; број 
одржаних 
радионица/семина
ра/вебинара 

архива КЗД 

30.  

Повезивање факултета и 
института из иностранства 
са факултетима у Србији и 

трансфер знања и 
технологија уз помоћ 

дијаспоре  

Привредна комора Србије 

Одржана 
предавања, 
семинари, 
потписани 
уговори о 
сарадњи, итд. 

у 
континуит

ету 

Број одржаних 
догађаја, 
потписаних 
уговора 

Извештај о раду ПКС 

31.  

Организовање истраживања 
о српској дијаспори у 

иностранству и искуства 
других држава у свету о 
овој проблематици 

Министарство спољних послова 

створени услови 
за упознавање са 
позицијом наше 
дијаспоре и 
дијаспора 
других земаља 

у 
континуит

ету 

Систематизоване 
и ажуриране  
информације 

Систематизовани подаци и 
информације дате на захтев 
других државних органа и 

институција 
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32.  

Прикупљање података о 
броју наших студената на 

престижним 
универзитетима у свету и 

праћење њиховог 
организовања и 
умрежавања 

МСП(ДКП) са Министарством 
просвете, науке и технолошког развоја 

оснивање и 
умрежавање 
студентских 
организација и 
њихово 
повезивање у 
свету 

у 
континуит

ету 

број основаних 
студентских 
организација; број 
студената на 
пракси у ДКП 

Информације ДКП 

Посебан циљ 2.3: 
Боља искоришћеност културних, просветних и спортских ресурса дијаспоре/Срба у региону 

33.  
Укључивање дијаспоре у 
постојеће фестивале и 
манифестације у матици  

Канцеларија за сарадњу с дијаспором и 
Србима у региону и организатори 

фестивала и манифестација 

Укључивање  
дијаспоре на 
фстивалима и 
манифестацијам
а у матици 

у 
континуит

ету 

Број фестивала и 
број учесника 

Медији, извештаји о раду, 
каталози фестивала, сајт 

КЗД 

34.  

Пикупљање и регистровање 
КУД у нашој дијаспори и 
израда базе података о 
познатим личностима из 

области културе и 
уметности 

МСП(ДКП) и КЗД 

укључивање 
дијапоре из 
области културе 
и уметности на 
фестивале у 
земљи 

у 
континуит

ету 

број КУД и 
познатих 
личности из ове 
области 

подаци и информације 
МСП(ДКП) 

35.  

Пјачавање мреже културно 
информативно-економских 
центара (у оквиру 
удружења или самостално), 
читаоница и библиотека у 
нашој дијаспори  

МСП, КЗД и Министарство културе и 
информисања 

боље 
упознавање са 
културно-
историјским 
наслеђем Србије 

у 
континуит
ету 

број одржаних 
манифестација 
отворених 
библиотека и 
читаоница 

информације МСП(ДКП) и 
других надлежних 
институција, медији 

36.  

Помоција Србије кроз 
спортске манифестације и 
гостовања познатих 
спортиста у дијаспори и из 
дијаспоре у Р.Србији 

МСП(ДКП), КЗД, Министарство 
омладине и спорта 

јачање веза 
дијаспоре са 
матицом 

у 
континуит
ету 

број одржаних 
спортских 
манифестација 

информације МСП(ДКП) и 
других институција, медији 

дијаспоре 
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3. ОПШТИ ЦИЉ 
Очување националног идентитета 

БР. АКТИВНОСТИ НОСИЛАЦ АКТОВНОСТИ И 
ПАРТНЕРИ У СПРОВОЂЕЊУ 

ОЧЕКИВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ РОКОВИ ИНДИКАТОРИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
Посебан циљ 3.1: 

Подршка организовању и спровођењу образовно васпитног рада у иностранству 

37.  

Иницијативе за измену 
Закона о основном 

образовању и Правилника о 
образовно васпитном раду у 

иностранству 

Канцеларија за сарадњу с дијаспором и 
Србима у региону и Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја 

Покренута јавна 
расправа и 
процедура у 
Народној 
скупштини РС 

до краја 
2014. 

Покренута 
иницијатива, 
организована 
јавна расправа, 
покренута 
процедура у 
Народној 
скупштини РС 

Сајт КЗД, прес клипинг, 
записник из Скупштине РС 

38.  Израда мапе о учењу 
српског језика у свету 

Канцеларија за сарадњу с дијаспором и 
Србима у региону и партнерска 

организација 

Идентификован
и сви облици 
учења српског 
језика у свету, 
прикупљени 
подаци о 
квалитету и 
структури 
наставе 

до краја 
2014. 

Израђена и 
дистрибуирана 
мултимедијална 
презентација и 
брошура 

Сајт КЗД, прес клипинг, 
мултумедијална 

презентација и брошура 

39.  

Организација и реализација 
летњих школа и спортско 
едукативних кампова за 

децу из дијаспоре и региона 

Канцеларија за сарадњу с дијаспором и 
Србима у региону и организација 

цивилног друштва 

Проширена 
мрежа летњих 
школа и кампова 
, повећан број 
деце обухваћен 
неким видом 
програма 

у 
континуит

ету 

Број одржаних 
летњих школа, 
семинара, 
радионица, број 
полазника 

Сајт КЗД, извештаји 
организатора, прес клипинг 
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40.  

Дистрибуција књига, 
уџбеника и дидактичког 

материјала библиотекама и 
деци у дијаспори  

Канцеларија за сарадњу с дијаспором и 
Србима у региону и Завод за уџбенике 
и друге партнерске организације и 
организације цивилног друштва 

Повећан број 
послатих књига, 
успостваљна 
сарадња са 
библиотекама у 
дијаспори и 
катедрама за 
србистику 

у 
континуит

ету 

Број послатих 
уџбеника и других 
издања школама, 
библиотекама и 
удружењима Срба 
у дијаспори  

Отпремнице, потврде о 
пријему, захвалнице 

41.  
Организовање 

конференицје о учењу 
српског језика у свету 

КЗД и други надлежмни државни 
органи 

Дефинисање 
јединствене 
политике РС 
према учењу 
српског језика у 
свету 

до краја 
2013. 

Број представника 
државних органа   

Потписан државни 
документ јединствене 

политике РС 

42.  Израда програма за учење 
језика на даљину 

Министарство просвете и науке, 
Канцеларија за дијаспору, удружења 

дијаспоре 

Усвајање 
програма и 
почетак 
имплементације 

2013 и 
2014 

Израђен софтвер 
за учење језика на 
даљину 

Сајт КЗД 

43.  

Оганизовање тематских 
изложби за децу и 
радионица са мотивима 
икона, грнчарије и сл. 
(школа старих заната) 

МСП(ДКП), КЗД,Министарство 
културе, клубови у иностранству 

створени услови 
за интерес деце 
у дијаспори за 
упознавање  
културе  својих 
предака 

у 
континуит

ету 

број одржаних 
програма 

информације МСП(ДКП) и 
других институција, медији 

у дијаспори 

Посебан циљ 3.2: 
Очување и неговање српске културе у дијаспори 

44.  
Ирада базе о српској 
културној баштини у 
дијаспори и регионуж 

КЗД и патнерска организација 

израђена база са 
подацима о 
српској 
културној 
баштини 
идентификација, 
опис, географске 
и друге 
одреднице  

у 
континуит

ету  

мултимедијална 
презентација  сајт и портал КЗД 
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45.  

Подршка традиционалним 
манифестацијама и 

гостујућим програмима из 
Србије 

КЗД и партнерска организација у 
дијаспори и матици 

унапређена 
сарадња и 
програмски 
садржај  

 

број уговора о 
сарадњи, број 
суфинансираних 
пројеката, број 
одржавних 
манифестациј аи 
учесника 

извештаји организација, 
сајт КЗД, прес клипинг 

46.  
Спровођење конкурса за 
стваралаштво Срба у 

иностранству 

Министарство културе и информисања
 

Створени услови 
за унапређење 
сарадње 
Републике 
Србије и 
Републике 
Српске у ресору 
дијаспоре 

31.12.2013 
- 

31.12.2014
. 

остварени 
програми у 
области културе 

Архива МКИ - извештаји 
корисника 

47.  

Организовање изложби, 
промоција књига, 
концерата, фолклора и 
других видова уметничког 
стваралаштва, фестивала 
српског филма, формирање 
и јачање библиотечког 
фонда у исељеничким 
организацијама и 
дипломатско-конзуларним 
представништвима 

Канцеларија за дијаспору, 
Министарство спољних послова, 
Матица српска, МкиИ,удружења 

дијаспоре 

Промоција 
српске културе у 
дијаспори 

континуир
ано 

број изложби, 
промоција, 
концерата, 
филмских 
фестивала и 
других видова 
уметничког 
стваралаштва 

Извештај КЗД 

48.  Оганизовање дана српске 
културе у земљама пријема 

МСП(ДКП), КЗД, Минстарство. 
културе и информисања, удружења у 

дијаспори 

јачање веза 
матице и 
дијаспоре 

у 
континуит

ету 

број одржаних  
манифестација 

информацијеМСП(ДКП) и 
других надлежних 

институција, медији у 
дијаспори 
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49.  

Оганизовање посета 
дијаспоре српских војних 
меморијала у земљи и 

иностранству 

МСП(ДКП), КЗД, Мин. просвете, науке 
и технолошког развоја, Мин. рада, 
запошљавања и социјалне политике 

створени услови 
за упознавање са 
чињеницама о 
борби и 
поднетим 
жртвама српског 
народа кроз 
историју 

у 
континуит

ету 
број посета 

информације МСП(ДКП) и 
других институција, медији 

у дијаспори 

50.  

Оганизовање посета 
културноисторијских 

споменика у земљи (музеји 
и сл) 

МСП(ДКП), КЗД, Мин. просвете, Мин. 
рада 

стварање услова 
за боље 
упознавање 
дијаспоре са 
историјом и 
културом 
Српског народа 
и Србије 

у 
континуит

ету 
број посета 

информације МСП(ДКП) и 
других институција, медији 

у дијаспори 

Посебан циљ 3.3:  
Унапређење информисања дијаспоре о активностима у матици и матице о активностима у дијаспори/региону 

51.  

Прикупљање и анализа 
инфорамција о српској 
дијаспори и Србима у 

региону 

Канцеларија за сарадњу с дијаспором и 
Србима у региону у сарадњи са 
парнерским организацијама и 

државним органима 

Позиционирање 
КЗД као 
релевантне 
институције за 
податке о 
дијаспори  - 
успостављн 
систем 
прикупљања и 
обраде и 
праћења 
информација о 
дијаспори 

у 
континуит

ету 

Број  израђених 
информација о 
дијаспори/региону

Архива КЗД; сајт КЗД 
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52.  

Мапирање и анализа 
релевантних медија 

дијаспоре ради стварања 
логистичке подршке за 

заступљеност Канцеларије у 
медијима у дијаспори 

Канцеларија за сарадњу с дијаспором и 
Србима у региону у сарадњи са 
парнерским организацијама и 

државним органима 

53.  Формирање мреже са 
медијима у дијаспори 

Канцеларија за сарадњу с дијаспором и 
Србима у региону у сарадњи са 
парнерским организацијама и 

државним органима 

Остварена 
квалитетнија и 
интензивнија 
сарадња са 
медијима - 
створена 
логистичка 
подршка мреже 
медија у 
дијаспори  

у 
континуит

ету 

Број објава у 
медијима  Сајт КЗД, прес клипинг 

54.  

Активирање друштвених 
мрежа и нових канала 

комуникације; унапређен 
сајта КЗД; израда 

електронског билтена  

Канцеларија за сарадњу с дијаспором и 
Србима у региону 

Перманентна 
комуникација са 
дијаспором 
преко 
друштвених 
мрежа и других 
канала 
комуникације  

у 
континуит

ету 

број пријатеља и 
пратилаца на 
мрежи; број 
корисника 
електронског 
билтена; број 
посета сајту 

фејсбук, твитер, сајт 

55.  Организација Конференције 
медија дијаспоре 

Канцеларија за сарадњу с дијаспором и 
Србима у региону, МКиИ ,Удружење 

новинара Србије и парнерске 
организације 

одржана 
конференција јун 2013. 

број представника 
медија из 
дијаспоре/региона 
који присуствују 
конференцији 

евиденција присутних; 
архива кзд 

56.  
Унапређено информисање у 
електронским и штампаним 

медијима 
Министарство културе и информисања

Обезбеђена 
финансијска 
подршка за 
јавно 
информисање 
припадника 
српског народа у 
земљама 
региона 

у 
континуит

ету 

Број подржаних 
програмских 
садржаја који се 
емитују путем 
електронских 
медија, број 
подржаних 
штампаних медија

Решење о одобрењу 
средстава, извештаји 
корисника средстава 
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57.  

Очување језичког и 
културног идентитета и 
стваралаштва у области 
медија 

Министарство културе и информисања

Обезбеђена 
финансијска 
подршка 
продукцији 
аудиовизуелних  
дела за 
емитовање на 
медијима у 
региону, 
размена 
медијских 
садржаја 

у 
континуит
ету 

Број подржаних 
продукција, број 
емитовања 

Решење о одобрењу 
средстава, извештаји 
корисника средстава 

58.  

Стварање услова за радно 
ангажовање  новинара 

припадника српског народа 
у земљама региона 

Министарство културе и информисања

Обезбеђена 
финансијска 
подршка за 
радно 
ангажовање 
новинара 

у 
континуит

ету 

Број радно 
ангажованих 
новинара. 

Решење о одобрењу 
средстава, извештаји 
корисника средстава 

59.  

Присуство годишњој 
конференцији Организације 
српских студената у 
иностранству и упознавање 
са омладинском политиком 
Р.Србије и могућностима за 
повезивање 

Министарство омладине и спорта 

Присутни млади 
информисани о 
раду МОС и 
могућностима за 
повезивање и 
остварен 
директан 
контакт са 
младима из 
дијаспоре 

август-
септембар 
2013. 

Број присутних 
младих из 
дијаспоре, број 
одржаних 
презентација и 
договорених 
активности 

Извештај са одржане 
конференције, видео 

записи, прилози из медија 
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60.  

Унапређење информисања 
држављана РС који живе у 
иностранству о праву 
поседовања путне исправе и 
начину њиховог 
остваривања 

МУП, МСП и КзД 

Унапређено 
информисања 
држављана РС 
који живе у 
иностранству о 
праву 
поседовања 
путне исправе и 
начину њиховог 
остваривања 

континуир
ано 

број линкова на 
сајтовима МУП, 
МСП, ДКП, КЗД; 
број 
дистрибуираних 
брошура о праву 
поседовања путне 
исправе 

сајт МУП,МСП,ДКП,КЗД; 
доставнице 

61.  

Унапређење информисања 
дијаспоре и Срба у региону 
о условима и начину 
стицања и престанка 
држављанства РС 

МУП, МСП и КзД 

Унапређено 
информисања 
дијаспоре и 
Срба у региону 
о условима и 
начину стицања 
и престанка 
држављанства 
РС 

континуир
ано 

број линкова на 
сајтовима МУП, 
МСП, ДКП, КЗД; 
број 
дистрибуираних 
брошура о 
условима и 
начину стицања и 
престанка 
држављанства 

сајт МУП,МСП,ДКП,КЗД; 
доставнице 

62.  
Израда јединствене базе 
података о исељеницима и 
њиховим организацијама  

Канцеларија за дијаспору, 
Министарство спољних послова - ДКП

Систематизован
и и обједињени 
подаци о 
припадницима 
дијаспоре и 
њиховим 
организацијама 

континуир
ано 

Израђена база 
података  

63.  

Пипрема и издавање 
месечне електронске 
публикације " Дијаспора 
инфо"  

Привредна комора Србије 

редовно месечно 
информисање о 
привредним 
темама 

у 
континуит
ету 

број електронских 
адреса пословних 
људи у дијаспори, 
посећеност сајта 
ПКС 

сајт ПКС, електронска 
пошта 
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64.  
Ирада спаецијализоване 
публикације Центра за 
дијаспору 

Привредна комора Србије 
промоција 
услуга за 
дијаспору ПКС 

у току 
2013 

тираж, број 
дистрибуираних 
примерака 

извештај о раду ПКС 

65.  
Ажуран интернет портал на 
сајту МСП посвећен 
дијаспори 

МСП 

створени услови 
за побољшање 
информисања 
дијаспоре у 
разним 
областима 

у 
континуит

ету 

интерес дијаспоре 
за информације на 
порталу МСП 

предлози, сугестије и 
реаговање дијаспоре 

66.  
Ажуран интернет портал на 
сајту свих ДКП посвећен 

дијаспори 
МСП(ДКП) 

створени услови 
за побољшање 
информисања 
дијаспоре на 
јурисдикционом 
подручју ДКП, 
перманентна 
комуникација са 
дијаспором и 
пружање 
информација и 
свих врста 
услуга у 
надлежности 
ДКП 

у 
континуит

ету 

интерес дијаспоре 
за информације на 
порталу ДКП 

предлози и сугестије и 
реговање дијаспоре 

67.  

Припремање материјала  и 
брошра за потребе 
дијаспоре ( правна и 

хуманитарна помоћ; услови 
за учешће интелектуалних, 

професионалних и 
материјалих ресурса 

дијаспоре у програмима 
модернизације и развоја 
Србије ; очување етно 

простора и др.) 

МСП, КЗД и други надлежни државни 
органи 

 

створени услови 
за свеобухватно 
информисање 
дијаспоре о 
њиховим 
могућностима 
улагања и 
повратак у 
Србију 

у 
континуит

ету 

број предложених 
пројеката број реализованих пројеката 
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4. ОПШТИ ЦИЉ: 

Унапређење односа Републике Србије и Срба у региону 

БР. АКТИВНОСТИ НОСИЛАЦ АКТОВНОСТИ И 
ПАРТНЕРИ У СПРОВОЂЕЊУ 

ОЧЕКИВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ РОКОВИ ИНДИКАТОРИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
Посебан циљ 4.1: 

Стварање услова за унапређење статуса Срба у региону (Република Српска-БиХ; Федерација Босне и Херцеговине-БиХ; Црна Гора; Република Хрватска; 
Република Македонија; Република Словенија; Република Албанија; Румунија; Република Мађарска) 

68.  

Закључење Меморандума о 
сарадњи са Министарством 

за економске односе и 
регионалну сарадњу Владе 

Републике Српске 

КЗД; Министарством за економске 
односе и регионалну сарадњу Владе 

Републике Српске 

Створени услови 
за унапређење 
сарадње 
Републике 
Србије и 
Републике 
Српске у ресору 
дијаспоре 

фебруар 
2013. 

Потписан 
Меморандум Архива КЗД 

69.  
Спровођење Меморандума 
о сарадњи МКИ РС и МПК 

РС 

Министарство културе и информисања 
РС - Министарство просвјете и културе 

РС 

Остварени 
услови за 
унапређење 
сарадње 
Републике 
Србије и 
Републике 
Српске у ресору 
културе 

31.12.2014
. 

Оснивањеи рад 
радне групе 
дефинисане 
Меморандумом 

Архива МКИ 

70.  

Очување српског језика и 
писма и српског 

нематеријалног културног 
наслеђа српског народа  

Црној Гори 

Министарство културе и информисања

Боља друштвена 
и културолошка 
позиција 
српског народа у 
Црној Гори 

31.12.2014
.  

објављене 
публикације, 
одржани скупов и 
манифестације 
посвечеи овој 
теми 

Архива МКИ - извештаји 
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71.  

Реализација конкурса за 
пројекте из области 
међународне сарадње 
младих 

Министарство омладине и спорта 

Остварено 
повезивање 
омладинских 
организација из 
Србије и 
региона и 
поднети 
пројекти на 
конкурс 

Март и мај 
2013. 

Број поднетих и 
број одобрених 
пројеката 

Евиденција Министарства 
омладине и спорта 

72.  
Успостављање  и јачање 
билатералних односа у 

области туризма 

Сектор за туризам, Сектор за 
билатералну економску сарадњу 

МСУТТ 

повећање 
реализованих 
инвестиција из 
дијаспоре,   
повећан број 
долазака из 
дијаспоре, 
повећан број 
ноћења,повећан 
девизни прилив 

у 
континуит

ету 

број реализованих 
инвестиција из 
дијаспоре, број 
отворених радних 
места, број 
долазака из 
дијаспоре, број 
ноћења, девизни 
прилив 

Извештаји о реализацији 
пројеката,  Годишњи 
извештаји Сектора за 
туризам, Извештаји 

Републичког завода за 
статистику, Извештаји 
Националне службе за 

запошљавање 

73.  
Развој и представљање 
туристичких 
инвестиционих пројеката 

Сектор за туризам 

повећање 
реализованих 
инвестиција из 
дијаспоре  

у 
континуит
ету 

број реализованих 
инвестиција из 
дијаспоре, број 
отворених радних 
места 

Извештаји о реализацији 
пројеката,  Годишњи 
извештаји Сектора за 
туризам, Извештаји 

Републичког завода за 
статистику, Извештаји 
Националне службе за 

запошљавање 
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74.  

Представљање 
здравственој, велнес и спа 
понуде Републике Србије и 
могућности за инвестиције 
дијаспоре у ову област 

Сектор за туризам, ТОС, Конгрес 
Српског уједињења Србије 

повећање 
реализованих 
инвестиција из 
дијаспоре у 
дестинацијама 
здравственог 
туризма, 
повећан број 
долазака из 
дијаспоре у 
бање, повећан 
број 
ноћења,повећан 
девизни прилив 

до 30. јуна 
2013. 
године 

број реализованих 
инвестиција из 
дијаспоре у бање 
Србије, број 
отворених радних 
места, број 
долазака из 
дијаспоре, број 
ноћења, девизни 
прилив 

Годишњи извештаји 
Сектора за туризам, 

Извештаји Републичког 
завода за статистику, 
Извештаји Националне 
службе за запошљавање  
www.конгрессрбија.орг, 

сербиа.травел, yоутубе.цом 

75.  

Стипендирање младих 
припадника српске 

националне заједнице из 
држава у региону 

Министарство науке, просвете и 
технолошког развоја 

Додељено 40 
стипендија  

2013. и 
2014. 

Број додељених 
стипендија 

Одлука Комисије за доделу 
стипендија 

76.  

Вршење утицаја у земљама 
пријема на побољшању 

положаја и статуса Срба у 
региону, реализовању 

њихових интереса и циљева  
и очувању националних и 
других права, имајући при 
томе у виду специфичности  
положаја Срба у свакој 

земљи региона 

МСП(ДКП) 

створени услови 
за побољшање 
статуса Срба у 
региону 

у 
континуит

ету 

мере и активности 
у циљу 
побољшања 
положања статуса 
Срба у региону 

евидентирање донетих мера 
о побољшању статуса Срба 

у региону 

77.  

Праћење и истраживања на 
тему компаративне анализе 
положаја Срба у региону у 

односу на положај 
националних мањина у 

Србији 

МСП(ДКП, КЗД, НС (Одбор за 
дијаспору и Србе у региону и др.) 

створени услови 
за предлог мера 
у циљу  
побољшања 
положаја Срба у 
региону 

у 
континуит

ету 
мере и активности остварени резултати 
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78.  

Унапређење образовно-
васпитног рада школа 
(богословија) Српске 
православне цркве у 

региону 

Канцеларија за сарадњу са црквама и 
верским заједницама(КЗСЦВЗ) 

Подигнут ниво 
квалитета 
наставе и 
резултата 
ученика у 2013. 
години, 
осавремењена 
настава 
употребом 
нових учила 
(књиге, компј.) 

до краја 
2013. 

Резултати о 
постигнутим 
резултатима на 
крају школске 
године 2012/13 и 
на крају првог 
дела школске 
2013/14, 
извештаји о 
примени нових 
наставних 
средстава 

Закон о црквама и верским 
заједницама, Уредба Владе 
РС о оснивању Канцеларије 
за сарадњу са црквама и 

верским заједницама,  Сајт 
КЗСЦВЗ, прес клипинг 

79.  

Побољшање школске 
инфраструктуре и укупног 
стандарда у ученичким 
интернатима у школама 
СПЦ у региону 

Канцеларија за сараднју са Црквама И 
верским заједницама 

Бољи услови 
рада у 
богословијама за 
ученике и 
наставно 
особље; 
квалитетнији 
смештај ученика 

до краја 
2014. 

Број реновираних 
просторија у 
школама, 
извештаји о 
интернатском 
смештају  

Сајт КЗСЦВЗ, Сајт СПЦ, 
прес клипинг, видео 

материјал 

80.  

Посета ученика једне  
гимназије из Србије 
Српској православној 
гимназији у Загребу 

Канцеларија за сараднју са Црквама И 
верским заједницама 

Остварена 
сарадња школа и 
дружење 
ученика као и 
афирмисан 
значај школе 
СПЦ за Србе у 
региону 

у току 
2013. 
године 

Медијски 
извештај 

Сајт КЗСЦВЗ, телевизијска 
репортажа, прес клипинг 
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81.  
Побољшање положаја 

свештенства и монаштва 
СПЦ у региону 

Канцеларија за сараднју са Црквама И 
верским заједницама 

Остварена 
сарадња са 
локалним и 
централним 
властима држава 
у региону 

У 
континуит

ету 

Број свештенства 
и монаштва у 
црквама и 
манастирима, 
извештаји СПЦ о 
статусу 
свештенства и 
монаштва у 
региону 

Сајт КЗСЦВЗ, Сајт СПЦ, 
прес клипинг, видео 

материјал 

82.  Обнова цркава и манастира 
СПЦ у региону 

Канцеларија за сараднју са Црквама И 
верским заједницама 

Реконструисани 
и санирани 
сакрални 
објекти, уређени 
манастирски 
простори 

У 
континуит

ету 

Број обновљених 
манастира и 
цркава, 

Сајт КЗСЦВЗ, Сајт СПЦ, 
прес клипинг, видео 

материјал 

 


