
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ 
СКУПШТИНЕ ДИЈАСПОРЕ И СРБА У РЕГИОНУ 
 

Скупщтина дијасппре с нпвим еланпм 

Бепград, 07.07.2013 

У Бепграду је заврщилп заседаое Треће Скупщтине дијасппре и Срба у регипну на кпјпј су 

ушествпвали делегати српскпг расејаоа из скпрп целпг света. Скупщтину је између псталих 

ппздравип председник Нарпдне скупстине Републике Србије, др Небпјща Стефанпвић. 

Делегати су председнику Скупщтине Србије урушили захтеве међу кпјима је да се ппнпвп 

усппстави Министарствп за дијасппру, кап и захтев да дијасппра дпбије свпје представнике у 

Нарпднпј скупщтини.  

У трпдневнпм заседаоу Скупщтине за нпвпг председника изгласан је Драган Станпјевић, 

делегат за Руску федерацију, Украјину и Републику Белпрусију. Звпнимир Јпванпвић, делегат из 

Швајцарске и прптпнамесник Саща Стпјанпвић изабрани су за пптпредседнике. Скупщтина је 

уједнп изгласала свпј прерађени ппслпвник рада, кпји између псталпг предвиђа мпгућнпст 

електрпнскпг заседаоа и пдлушиваоа и аудип-визуелне кпнференције Скупщтине дијасппре и 

Срба у регипну и оених савета.  

„Овај вид кпмуникације међу делегатима  је бип прекппптребан. Збпг удаљенпсти и 

временских разлика у прпщлпсти смп имали птежану кпмуникацију између себе. Мпдерне 

технплпгије унапредиће нащ рад и ушиниће га транспарентним за све делегате“, рекап је нпви 

председник Скупщтине дијасппре Драган Станпјевић. 

Делегати  су у интензивнпм дијалпгу са представницима  респрних министарства упутили свпје 

захтеве, а оих је Скупщтина касније фпрмулисала кап Закљушке Скупщтине. Они су прпслеђени  

у прпцедуру Канцеларији за дијасппру и Србе у регипну. Међу двадесет закљушака нащли су се 

и иницијатива за птвараое Српских културних центара у свету, иницијатива за стандардизацију 

ушеоа српскпг језика кап странпг језика за децу из дијасппре, иницијатива да се дијасппра 

вище негп дп сада укљуши у ппбпљщаое имича Србије у свету, кап и предлпзи за измене и 

дппуне Закпна п дијасппри и Србе у регипну. 

„Мпгу да кажем да је пвпгпдищоа Скупщтина дијасппре, насупрпт ппследопј пре две гпдине, 

прпщла задпвпљавајуће за све делегате. Делегати су били усредсређени на рещеоа, а не на 

прпзивке. Изабранп је нпвп председнищтвп и усвпјен прерађен ппслпвник.  Настали 

перспнални вакум у председнищтву кап и недпследнпсти дпсадащоег правилника су нас  

кпшиле у дпсадащоем раду.  Сада смп у функцији да мпжемп да будемп прагматишни и да 

кпнашнп ппшнемп с радпм. Канцеларија за дијасппру је ппщтпвала дпгпвпр и није се мещала у 

рад у Скупщтине. Захваљујем тиму Канцеларије на свесрднпј технишкпј и прганизаципнпј 

ппдрщци “, рекап је Станпјевић.  



 

 

Он је дпдап да дијасппру не би требалп гледати самп кап „извпр инвестиција“, већ кап реалан 

деп српскпг нарпда  са свим правима и пбавезама иакп не живи у границама Србије. „Нажалпст  

Скупщтину није ппздравип ни  председниа Републике, Тпмислав Никплић,  нити  председник 

Владе, Ивица Дашић, какп је тп билп најављенп. Мнпге делегате јп тп разпшаралп“, нагласип је 

Станпјевић.  


