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 Уважени делегати и гости, даме и господо, 

             господине (госпођо) председавајући(а),  

 

Институционални оквир за сарадњу са нашом дијаспором, поред 

Устава и Закона о спољним пословима, прецизиран је пре свега 

Законом о дијаспори и Србима у региону из 2009. и Стратегијом 

очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре и матичне државе 

и Срба у региону из 2011. године. Од осталих стратешких норматива, 

нарочити значај је 2006. године имало усвајање Декларације о 

проглашењу односа између отаџбине и расејања односом од највећег 

државног и националног интереса. Међу бројним актима које је донела 

Влада Републике Србије по значају за данашњу тему издваја се 

прошлогодишња уредба о оснивању Канцеларије за сарадњу с 

дијаспором и Србима у региону. Са становишта оперативности и 

циљева наших активности треба издвојити Акциони план о спровођењу 

Стратегије очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре и 

матичне државе и Срба у региону за 2013. и 2014. годину. 

 Желео бих да истакнем да и садашњи правно-институционални 

оквир пружа значајан простор и могућности не само за јачање веза 

матице са Србима у расејању и региону, већ и за свакодневни и предан 

заједнички рад свих државних органа и невладиних  организација на 

јачању тих веза. Сложићемо се да што су те везе чвршће то је и положај 

наше дијаспоре али и матице земље јачи, просперитетнији, 

препознатљивији и респектабилнији. 

 Стога смо у МСП мишљења да би координиране напоре требало 

улагати у правцу динамизирања веза са дијаспором, уз упоредно и 

перманентно унапређивање међуресорске и институционалне сарадње 

на разним нивоима, која је и до сада била на завидној висини. 

Приклонио бих се и онима међу нама који сматрају да та заједничка 

сарадња у многим сегментима и пројектима може бити још боља, 

интензивнија и иновативнија у интересу оних грађана којима су наше 

активности окренуте. Посебно имајући у виду сву сложеност актуелног 

међународног и економског тренутка са којим се суочавамо и 

евидентне потребе прилагођавања, убрзавања реформи и уважавања 

интереса других којих смо свесни и морамо их имати у виду.  



 Oвај сегмент институционалног оквира за сарадњу са дијаспором 

и Србима у региону не би био потпун уколико се не помену бар неки од 

ресора који у тој сарадњи учествују и дају свој допринос. Примера 

ради, МСП веома коректно и ефикасно сарађује са Министарством 

просвете, науке и технолошког развоја када се ради не само о 

допунској настави на српском језику већ и о Пројекту „Србија за Србе 

из региона“, који се односи на стипендирање основних, мастер и 

докторских студија. Са Министарством рада, запошљавања и социјалне 

политике сарадња се успешно одвија на питањима социјалних и 

споразума о запошљавању, затим одржавања и реконструкције српских 

војних меморијала из оба светска рата. Свакодневна комуникација 

одвија се са МУП-ом, када су у питању реадмисија, издавање путних 

исправа и виза итд. Економска питања се усаглашавају са 

Министарством финансија и привреде и да не набрајамо. 

Дозвилите ми стога да у име Министарства спољних послова које 

данас заступам пренесем свима вама неподељено уверавање 

руководства наше куће да ћемо са своје стране настојати да у датим 

условима, који су свакако далеко од оптималних, учинимо све што је у 

нашој моћи у циљу побољшања положаја и заштите интереса наше 

дијаспоре и Срба у региону као једном од државних приоритета. 

Овакво залагање и резултати у том понекад мукотрпном ангажману 

доприносиће са своје стране и већем угледу, престижу и свеукупном а 

посебно економском развоју наше земље, а тиме и целог региона. 

 Конкретно, то би значило већу прилагодљивост и отвореност 

МСП за све иницијативе које долазе, како од наше дијаспоре и 

њихових представника који долазе у земљу, тако и од институција из 

Србије, међу којима је значајан допринос Канцеларије за сарадњу с 

дијаспором и Србима у региону, а које воде поменутим заједничким 

приоритетима, жељама и циљевима. У сарадњи са другим ресорима и 

организацијама не само да ћемо подржати прихваћене идеје већ ћемо се 

у њихову реализацију укључити и дати свој креативан допринос 

ангажовању недововољно искоришћених потенцијала дијаспоре као 

значајног фактора сарадње са земљом пријема али и унапређења 

производних, услужних, иноваторских и научних капацитета.  

Ово подразумева и перманентну ангажованост мреже ДКП 

Републике Србије у свету, која су у потпуности свесна значаја рада са и 

за дијаспору. Можете бити уверени да ниједан радник дипломатско-

конзуларне струке није у скорије време упућен на рад у неко од наших 

представништава, било да је реч о амбасадору, конзулу или аташеу, а 

да му током припрема, бројних консултација и завршног састанка није 



јасно предочена и прецизирана обавеза рада на окупљању наше 

дијаспоре у циљу очувања њеног националног и културног идентитета, 

те неопходности стварања претпоставки и услова за динамичнији и 

ефикасији систем економског повезивања наше дијаспоре и матице као 

недовољно препознатог и неискоришћеног потенцијала.  

И у условима ограничености средстава, МСП настоји да 

унапреди и осавремени рад наших ДКП на пољу заштите интереса 

наших држављана и исељеника, али и афирмације економских 

могућности и погодности наше земље. Уколико то финансијска 

ограничења  дозволе, очекујемо отварање две нове амбасаде Р. Србије 

(УАЕ и С. Арабија) у овој години. Трбало би наставити и рад на 

формирању српских кућа и кровних организација дијаспоре, али и 

афирмисати постигнуте почетне резултате на установљавању 

академских и пословних форума и њиховом савременијем повезивању 

и умрежавању, како између себе тако и са заинтересованим 

привредним и научним субјектима у Србији, жељним веће афирмације, 

нових искустава и изазова на светском тржишту.   

Притом вас уверавам да су надлежни органи итекако свесни не 

само финансијског доприноса дијаспоре макроекономској стабилности 

наше земље кроз несебично и стално слање својих дознака, већ такође 

и неповољног односа између укупног обима послатих дознака и 

инвестиција од стране дијаспоре, за које се процењује да износе десетак 

посто. Оно што наши људи с правом захтевају јесте да се припадници 

дијаспоре у правима изједначе са страним инвеститорима, те да им се 

омогуће додатне погодности када је реч о приоритетним развојним 

пројектима, улагању у неразвијена подручја, нове технологије и мала и 

средња предузећа. Стога верујем да ће ускоро на дневном реду бити 

нове стимулативне мере и смањење администрирања, што би привукло 

наше пословне људе у расејању и тиме омогућило и бржи развој, веће 

запошљавање и јачање привредних капацитета Србије.    

  

На крају, дозволите ми да вам пожелим успешан рад током 

одржавања ове седнице, уз жељу да ће ставови до којих ћемо кроз 

дискусију заједнички доћи моћи да буду имплементирани у што 

скоријој будућности.   

Хвала на пажњи. 

 

 

06. јул 2013. 

Шани Дермаку, помоћник министра спољних послова 


