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Саопштење 
Трећа седница Скупштине дијаспоре и Срба у региону 

 
 
Трећа седница Скупштине дијаспоре и Срба у региону биће одржана 5. и 6. јула у 
малој сали Дома Народне скупштине. 
 
Укупно 35 делегата из српског расејања и региона најавило је присуство заседању 
на чијем ће свечаном делу, у петак, 5. јула у 10 сати, присуствовати државни врх 
Републике Србије и бројни угледни гости. 
 
Скупштина дијаспоре и Срба у региону је највише представничко тело дијаспоре и 
Срба у региону, конституисано 3. јула 2010. године.  
 
На основу Закона о дијаспори и Србима у региону Скупштина има 45 делегата. 
Након оснивачке седнице, Скупштина је одржала још једно заседање од 4. до 7. 
јула 2011. године. Мандат овог сазива Скупштине се завршава 2014. године. 
 
У предлогу дневног реда Трећег заседања Скупштине дијаспоре и Срба у региону 
налази се избор председника и потпредседника, усвајање новог Пословника и 
реконструкција сталних радних тела – савета у циљу успостављања ефикасности 
Скупштине дијаспоре и Срба у региону.  
 
Надлежности Скупштине дијаспоре и Срба у региону наведене су у Закону о 
дијаспори и Србима у региону.  
 
Скупштина утврђује проблеме дијаспоре и Срба у региону, предлаже мере за 
њихово превазилажење, даје смернице за израду Стратегије, бира савете 
дијаспоре и Срба у региону, надзире њихов рад и одлучује о престанку мандата 
њихових чланова. Скупштина доноси пословник о раду, којим се уређују општи 
услови, начин и поступак одлучивања Скупштине. 
 
Канцеларија за сарадњу са дијаспором и Србима у региону обавља 
административно – техничке послове за Скупштину дијаспоре и Срба у региону. 
 
Захтев за акредитације за праћење заседања Скупштине можете слати на 
адресу komunikacije@dijaspora.gov.rs до среде 3. јула.  
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