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I ОCНОВНИ ПОДАЦИ  О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ 

 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ  

 

Васе Чарапића 20, 11 000 Београд 

 

 ПИБ: 107 683 992 

 

 МАТИЧНИ БРОЈ: 070 20171 

 

Дана 26. јула 2012. године, на основу члана 35. Закона о министарствима (,,Службени гласник РС”; 

број 72/12),  Министарство вера и дијаспоре је престало да ради. 

 

На основу  члана 31. став 1. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”,бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11 и 68/12-УС) и члана 37. Закона о министарствима (,,Службени гласник РС”, број 

72/12), Влада је донела Уредбу о Канцеларији за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, која је 

ступила на снагу 3. августа 2012. године. 

 

На основу члана 3. став 1. Уредбе о Канцеларији за сарадњу с дијаспором и Србима у региону 

(,,Службени гласник РС”, број 75/12), члана 179. став 2. Закона о државним службеницима 

(,,Службени гласник РС”, бр. 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 116/08, и 104/09) и члана 43. 

став 2. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05- исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС и 72/12), Влада је 2. новембра 2012. године, донела Решење о постављењу др Славке 

Драшковић за директора Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, 24 број: 119-

7671/2012. 

 

На основу члана 4. став 1. Уредбе о Канцеларији за сарадњу с дијаспором и Србима у региону 

(,,Службени гласник РС”, број 75/12), члана 179. став 2. Закона о државним службеницима 

(,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/04, 67/07- исправка, 116/08 и 

104/09) и члана 43. став 2. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12), Влада је 8. новембра 2012. године, донела Решење о 

постављењу Александра Влајковића за заменика директора Канцеларије за сарадњу с дијаспором и 

Србима у региону, 24 број: 119-7841/2012. 

 

Информатор је сачињен сагласно Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(,,Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07 и 104/09) и према Упутству за објављивање  информатора 

о раду државног органа (,,Службени гласник РС”, број 68/10). 

 

Напомена:  

 

 

У наредном периоду Информатор ће се ажурирати и допуњавати информацијама које буду настајале 

у вршењу надлежности прописане Уредбом о образовању Канцеларије зa сарадњу с дијаспором и 

Србима у региону, као и након ступања на снагу Правилника о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Канцеларији.  

 

У овом тренутку извршен је приказ дела активности које су се обављале у наредном периоду, на 

начин да грађанима да увид у досадашњи рад и активности.  

 

 

 

 

 

Сврха објављивања Информатора је информисање јавности о документима и информацијама које 

поседује или којима располаже Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, у оквиру 

делокруга свог рада. 
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Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права 

заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.  

 

 

За тачност и потпуност података у Информатору, правилну израду и објављивање Информатора и 

његово редовно ажурирање, сагласно тачки 8. Упутства за израду и објављивање Информатора о 

раду државног органа (,,Службени гласник РС”,број 68/10) одговоран је директор Канцеларије за 

сарадњу с дијаспором и Србима у региону др Славка Драшковић e-mail: 

slavkadraskovic@dijaspora.gov.rs , тел: 3202-900. 

 

 

Заменик директора Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Александар Влајковић: 

e-mail: a.vlajkovic@dijaspora.gov.rs , тел: 3202-920, одговоран је за део Информатора који се односи 

на опис поступања у оквиру своје надлежности, овлашћења и обавеза; навођење прописа на основу 

којих се поступа, услуга које Канцеларија пружа заинтересованим лицима и поступак ради пружања 

услуга. 

 

Помоћник директора у Сектору за унапређење положаја Срба у дијаспори и региону Николина 

Милатовић Поповић; email: nikolina.milatovic@dijaspora.gov.rs ; тел: 3202-980; одговорна је за део 

информатора који се односи на опис поступања у оквиру своје надлежности, овлашћења и обавеза; 

навођење прописа на основу којих се поступа; услуге које сектор пружа заинтересованим лицима и 

поступак ради пружања услуга. 

 

Помоћник директора у Сектору за пословну сарадњу и локално повезивање с дијаспором и Србима у 

региону Вукман Кривокућа; email: v.krivokuca@dijaspora.gov.rs; тел. 3202-931; одговоран је за део 

информатора који се односи на опис поступања у оквиру своје надлежности, овлашћења и обавеза; 

навођење прописа на основу којих се поступа; услуге које Сектор пружа заинтересованим лицима и 

поступак ради пружања услуга. 

 

Помоћник директора у Сектору за унапређење културних, просветно образовних и других видова 

сарадње Растко Јанковић; e-mail: r.jankovic@dijaspora.gov.rs; тел: 3202-993; одговоран је за део 

информатора који се односи на опис поступања у оквиру своје надлежности, овлашћења и обавеза; 

навођење прописа на основу којих се поступа; услуге које Сектор пружа заинтересованим лицима и 

поступак ради пружања услуга. 

 

Руководилац Групе за финансијске послове Јелена Аничић, виши саветник; e-mail: 

j.anicic@dijaspora.gov.rs; тел: 3202-941 одговорна је за део информатора који се односи на опис 

поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза, навођење прописа на основу којих поступа; 

услуге које Група пружа заинтересованим лицима, поступак ради пружања услуга; податке о 

приходима и расходима; податке о јавним набавкама; податке о исплаћеним платама, зарадама и 

другим примањима; податке о средствима рада. 

 

На основу члана 11. став 2. Закона о државној управи (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05 и 95/10), 

члана 38. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (,,Службени гласник 

РС”, бр.120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), члана 3. став 1 Уредбе о Канцеларији за сарадњу с дијаспором 

и Србима у региону (,,Службени гласник РС”, број 75/12), члана 140. став 1. Закона о државним 

службеницима (,,Службени гласник РС”, број 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07, 

116/08 и 104/09), Решењем број: 119-01-1/2013-01 од 4. јануара 2013. одређена Славица Спахић, као 

овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја. 

 

Контакт подаци: s.spahic@dijaspora.gov.rs; телефон 3202-951.  

 

Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима у региону  први пут објављује Информатор раду 

2013. године.  

 

 

mailto:slavkadraskovic@dijaspora.gov.rs
mailto:a.vlajkovic@dijaspora.gov.rs
mailto:nikolina.milatovic@dijaspora.gov.rs
mailto:s.spahic@dijaspora.gov.rs
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Информатор је доступан јавности у електронском облику на веб сајту Канцеларије за сарадњу са 

дијаспором и Србима у региону:  

 

www.dijaspora.gov.rs  

 

Информатор, по захтеву, може да се сними или одштампа уз накнаду у висини стварних трошкова. 

 

 

II  ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

                                                                    

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Канцеларији за сарадњу 

с дијаспором и Србима у региону, број 110-004/2012-01 од 04.01.2013. године, на који је Влада 

Републике Србије дала сагласност Закључком 05број: 110-449/2013 од 24.01.2013. године, је 

ступио на снагу 05.02.2013. године.   

 

Овим правилником утврђују се унутрашње јединице, њихов делокруг и међусобни однос; 

руковођење унутрашњим јединицама; овлашћења и одговорности руководилаца унутрашњих 

јединица; начин сарадње органа са другим органима и организацијама; број државних секретара и 

државних службеника на положају и опис њихових послова; број радних места по сваком звању (за 

државне службенике) и свакој врсти (за намештенике); називи радних места; описи послова радних 

места и звања, односно врсте у која су радна места разврстана; потребан број државних службеника 

и намештеника за свако радно место и услови за запослење на сваком радном месту у Канцеларији за 

сарадњу с дијаспором и Србима у региону. 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.dijaspora.gov.rs/
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За обављање послова из законом утврђеног делокруга Канцеларије образују се следеће основ 

 

 

 

 

У Канцеларији се образују следеће основне унутрашње јединице: 

 

 Сектор за унапређење положаја Срба у дијаспори и региону; 

 Сектор за пословну сарадњу и локално повезивање с дијаспором и Србима у региону;  

 Сектор за унапређење културних, просветно-образовних и других видова сарадње;  

 

         У Канцеларији се као уже унутрашње јединице изван Сектора образују: 

 

 Одсек за правне и кадровске послове; 

 Група за финансијске послове. 

 

     У Сектору за унапређење положаја Срба у дијаспори и региону као ужа унутрашња јединица 

образује се: 

 

 Одсек за статусна питања.   

 Одсек за унапређење комуникације 

            

 

        ПОСЛОВИ УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА : 

 

 

       У Сектору за унапређење положаја Срба у дијаспори и региону обављају се 

послови који се односе на : континуирано праћење, модернизацију и редефинисање 

могућих модела сарадње матичне државе и дијаспоре и Срба у региону; праћење 

положаја држављана Републике Србије који живе изван Републике Србије на територији 

Европских земаља и Русије и праћење положаја држављана Републике Србије који живе 

изван Републике Србије на територији Прекоморских земаља и Далеког истока; подршку 

процесу побољшања услова за остваривање бирачког права држављана Републике 

Србије који живе у иностранству;  помоћ у унапређењу права и положаја Срба у региону; 

стварање услова за повратак припадника дијаспоре у Републику Србију, кроз сарадњу са 

свим релевантним органима и организацијама у  Републици Србији; пружање 

административно-техничке подршке Скупштини дијаспоре и Срба у региону и радних 

тела Скупштине; пружање административно-техничке подршке Савету за дијаспору и 

Савету за односе са Србима у региону; активну сарадњу и координацију са свим 

релевантним органима и организацијама, ради ефикаснијег решавања права и положаја 

припадника дијаспоре и Срба у региону, и предлагање мера за побољшање положаја 

припадника дијаспоре и Срба у региону; унапређење информисања исељеника, 
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држављана Републике Србије у иностранству, о политици Републике Србије, као и 

предлагање и утврђивање програма промоције, сарадње и информисања дијаспоре и 

Срба у региону; вођење и ажурирање базе података о организацијама у дијаспори и 

региону, и предузимање мера за унапређење и развијање базе, у складу са најновим ИТ 

технологијама; припрема саопштења и информација за јавност руководиоцима 

канцеларије и послови екстерне контроле са средствима јавног информисања; редовно 

праћење саопштења и података објављених о раду канцеларије у домаћим и страним 

медијима и сачињавање извештаја за потребе руководиоца Канцеларије;  обављање 

других послова из делокруга Сектора.  

 

        У Сектору за унапређење положаја Срба у дијаспори и региону образују се следеће уже 

унутрашње јединице:  

- Одсек за статусна питања;  

- Одсек за унапређење комуникацијe.  

 

       У Одсеку за статусна питања обављају се послови који се односе на: сарадњу са 

надлежним државним органима и другим релевантним институцијама ради решавања 

појединачних захтева припадника дијаспоре и Срба у региону који се односе на унапређење 

њихових статусних права; праћење и предлагање мера у циљу побољшања услова за 

остваривање бирачког права држављана Републике Србије који живе у иностранству; 

праћење примене Закона о дијаспори и Србима у региону, и пружање стручне подршке у 

вези са његовом практичном применом; пружање административно-техничке подршке 

Скупштини дијаспоре и Срба у региону и радних тела Скупштине; пружање 

административно-техничке подршке Савету за дијаспору и Савету за односе са Србима у 

региону, обављање послова који се односе на праћење положаја српског народа у земљама 

региона, и предлагање мера за унапређење њиховог положаја; праћење положаја припадника 

дијаспоре у земљама Европе и Русији и предлагање мера за њихово слободно организовање; 

пружање подршке постојећим и новонасталим организацијама и институцијама у земљама 

Европе и Русије и остваривање редовне координације са организацијама дијаспоре које су 

образоване на територији тих држава, и други послови из делокруга Одсека. 

 

      У Одсеку за унапређење комуникације обављају се послови који се односе на: 

припремање информација и саопштења Канцеларије у обраћању јавности у Србији и 

иностранству, а који се односе на дијаспору и Србе у региону; припремање извештаја и 
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информација за средства информисања за директора Канцеларије; припремање материјала за 

медије у Србији, дијаспори и региону; израда интернет презентације Канцеларије; 

преузимање аудио и видео записа у циљу мулитимедијалне презентације и квалитетнијег 

представљања Канцеларије; израду плана за промоцију пројеката сарадње са медијима у 

Србији и медијима у иностранству; презентовање свих активности које спроводи 

Канцеларија, и обавештавање медија о томе; обраду и припремање радног и промотивног 

материјала за Канцеларију; обавља координација поступка достављања брзих одговора 

припадницима дијаспоре и Србима у региону, и обавља координација са унутрашњим 

јединицама Канцеларије ради обављања послова у датој области; обављају послови пружања 

података за потребе дијаспоре и Срба у региону у електронском облику, обавља 

координација послова у циљу израде и достављања брзих одговора на питања дијаспоре и 

Срба у региону, и врше се и други послови из делокруга Одсека. 

 

       У Сектору за пословну сарадњу и локално повезивање с дијаспором и Србима у 

региону, обављају се послови који се односе на: унапређење, развој и јачање пословне 

сарадње дијаспоре и Срба у региону са матичном државом; промовисање инвестиционих 

аспеката сарадње дијаспоре и Срба у региону у Републици Србији; остваривање активне 

сарадње са свим релевантним привредним субјектима у Републици Србији и иностранству у 

циљу унапређења пословне сарадње и инвестирања дијаспоре и Срба у региону; извршавање 

обавеза у вези са спровођењем Националног програма за интеграцију Републике Србије у 

Европску унију; припрему предлога пројеката и осталих докумената који се односе на 

припрему и реализацију  пројеката у складу са одговарајућим процедурама, који се односе 

на дијаспору и регион; информисање дијаспоре и Срба у региону о потенцијалним изворима 

за финансирање пројеката и програмима међународне помоћи који се односе на дијаспору и 

регион; припрему пројектне документације и надзор над спровођењем пројеката, као и 

послови прикупљања и пружања информација о спровођењу пројеката финансираних из 

међународних фондова; остваривање и јачање пословних веза завичајних  удружења са 

удружењима у дијаспори и региону; организацију и надзор спровођења пројеката који су 

одобрени за финансирање; припрему документације (описе пројектног задатка, техничка 

спецификација, уговори у вези са реализацијом пројеката); учешће у раду тела задужених за 

оцену и одабир понуда које се формирају за потребе спровођења поступака реализације 

пројеката; прикупљање и пружање информације о спровођењу пројеката финансираних из 

међународних фондова; сарадња са државним органима који су укључени у 

децентрализовани систем управљања средствима из фондова ЕУ, другим државним 
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органима, локалним самоуправама, донаторским и међународним организацијама у вези са 

припремом пројеката и друге послове из делокруга Сектора. 

             У Сектору за унапређење културних, просветно - образовних и других видова 

сарадње, обављају се послови који се односе на: унапређење научних, културних, 

просветно-образовних и других видова сарадње са дијаспором и Србима у региону;  очување 

и неговање српског културног, етничког и верског идентитета, пружањем подршке кроз 

заједничке  програме и пројекте, као и пружањем подршке унапређењу капацитета 

организација у дијаспори и региону; израду плана за коришћење знања и вештина на даљину 

високообразованих припадника дијаспоре, у сарадњи са релевантним субјектима; послове 

координације и сарадње са релевантним државним и другим органима у циљу унапређења 

образовно-васпитног рада у иностранству, као и предлагање мера и активности у складу са 

развојем ИТ технологија; израду и одржавање интерактивног web портала за учење српског 

језика у дијаспори; доделу националних признања за посебан допринос у јачању веза 

матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону;  подизање капацитета, 

степена организованости, модернизације и умрежавања организација у дијаспори и региону; 

креирање и одржавање базе података о црквама, задужбинама, родним кућама и другим 

објектима значајним за српску науку, културу и уметност; организацију културних, научних, 

спортских и другух манифестација; израда и дистрибуција публикација које садрже 

информације о националном идентитету, обележјима, друштвеним вредностима, култури, 

историји, економији, важним акцијама и иницијативама које долазе из Републике Србије, 

обављање других послова из делокруга Сектора. 

       У Канцеларији се као уже унутрашње јединице ван сектора образују:  

- Одсек за правне и кадровске  послове,  

- Група за финансијске послове.  

      У Одсеку за правне и кадровске  послове обављају се послови који се односе на: 

израду аката о правима, дужностима и одговорностима државних службеника и 

намештеника; припрему предлога Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији 

радних места у Канцеларији; сарадњу са Службом за управљање кадровима у вези са  

поступком спровођења интерног и јавног конкурса за запошљавање државних службеника и 

послове везане за поступак оцењивања државних службеника; сарадња са Националном 

службом запошљавања, ПИО и Фондом за здравствено осигурање запослених; спровођење 

поступка за утврђивање дисциплинске и материјалне одговорности запослених; припрему 

аката о процени ризика у вези са безбедношћу на раду, праћење  остваривања предвиђених 

ризика и предлаже мере за њихово отклањање; израду Програма рада Канцеларије и праћење 

и старање о реализацији програма рада канцеларије; припрема предлога одговора на жалбе, 
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тужбе и друге поднеске из области радних односа; доступност информацијама од јавног 

значаја и заштиту података о личности; административно-технички послови; послови у вези 

са поступком јавних набавки; послови у вези информација од јавног значаја, и други 

послови из делокруга Одсека.  

         У Групи за финансијске послове, обављају се послови који се односе на: припрему 

предлога финансијског плана Канцеларије и припрему планова извршења буџета 

Канцеларије, и сачињавање извештаја о извршењу буџета Канцеларије; обављање 

финансијско-материјалних послова за програме и пројекте који се финансирају из буџета; 

вођење пословних књига и усклађивање истих са главном књигом трезора, и састављање 

консолидованих периодичних и годишњих извештаја; обраду зарада и осталих личних 

примања запослених; припрему налога за плаћања; послове јавних набавки; обављање и 

других послова из делокруга Групе.  

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА 

У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА САРАДЊУ С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ 

Укупан број систематизованих радних места у Канцеларији је: 39 са 5 државних службеника 

на положају и 34 државна службеника на извршилачким радним местима и једним намештеником.  

- директор – државни службеник на положају, друга група положаја: 1  

- заменик директора – државни службеник на положају, трећа група положаја : 1 

- помоћник директора – државни службеник на положају, четврта група положаја: 3 

-  

Радна места државних службеника:  

- 4 радна места у звању виши саветник (4 државна службеника);  

- 6 радних места у звању самостални саветник (7 државних службеника);  

- 14 радних места у звању саветникa (15 државних службеника);  

- 3 радна места у звању млађи саветник (3 државна службеника);  

- 1 радно место у звању сарадника (1 државни службеник);  

- 4 раднa места у звању референтa (4 државна службеника);  

- 1 радно место намештеника (1 намештеник) 

 

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Канцеларији за сарадњу 

с дијаспором и Србима у региону број: 110-00-3/2013-01 од 6. августа 2014. године, који је 

ступио на снагу 24. септембра  2014. године, можете наћи на  

http://www.dijaspora.gov.rs/wp-content/uploads/2014/01/Sistematizacija.pdf 

 

У Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Канцеларији за сарадњу с 

дијаспором и Србима у региону је било неопходно променити организациону структуру коју је 

имало Министарство вера и дијаспоре имајући у виду да је укинуто Министарство вера и дијаспоре 

имало Секретаријат и Кабинет министра, те организационе јединице су у складу са Уредбом о 

начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним 

организацијама и службама Владе укинуте, а послови који су се обављали у њима су распоређени и 

прегруписани на Секторе у Канцеларији. Такође, било је неопходно извршити и прегруписавање 

послова између новоформираних Сектора Канцеларије као и додати више нових послова и 

проширити описе ранијих послова. 

http://www.dijaspora.gov.rs/wp-content/uploads/2014/01/Sistematizacija.pdf
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Канцеларији за сарадњу с дијаспором и Србима у региону су предвиђени потпуно нови положаји и 

то: један положај у другој групи положаја (директор), један положај у трећој групи положаја 

(заменик директора) и три положаја у четвртој групи положаја (помоћници директора). 

 

Број систематизованих радних места и укупан број запослених државних службеника и намештеника 

је у потпуности усклађен са Законом о одређивању максималног броја запослених у републичкој 

администрацији („Службени гласник РС“, број 104/09) и Одлуком Владе о максималном броју 

запослених у Канцеларији за сарадњу с дијаспором и Србима у региону. 

 

Предлогом Кадровског плана за 2013. годину предвиђени број државних службеника и намешеника, 

је у складу са Одлуком Владе о максималном броју запослених у Канцеларији за сарадњу с 

дијаспором и Србима у региону и износи 40 запослених. 

 

 

III  ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА 

 

На основу чл. 5., 7. и 8. Уредбе о службама Владе (,,Службени гласник РС”, бр.75/05 и 48/10) и 

члана 3., 4. и 5. Уредбе о Канцеларији за сарадњу с дијаспором и Србима у региону („Службени 

гласник РС”, бр. 75/12) 

Директор Канцеларије 

 Канцеларијом руководи директор Канцеларије др  Славка Драшковић, коју је поставила Влада на 

пет година, на предлог председника Владе. 

 Директор Канцеларије је одговоран Влади и председнику Владе. 

 Директор Канцеларије је државни службеник на положају. 

 

Заменик директора Канцеларије 

Заменика директора Канцеларије, Александра Влајковића, је предложио директор Канцеларије, а кога је 

поставила Влада на пет година. 

 

 Заменик директора Канцеларије помаже директору Канцеларије у оквиру овлашћења која му он 

одреди и замењује га ако је одсутан или спречен. 

 Заменик директора Канцеларије је државни службеник на положају. 

 

Помоћници директора Канцеларије 

 Директор Канцеларије има  помоћнике, које сам предлаже, а које поставља Влада на пет година. 

 Помоћници директора Канцеларије  руководе заокруженом облашћу рада  Канцеларије за коју се 

образује сектор. 

 Помоћници директора Канцеларије су државни службеници на положају. 

 

 

Информатор о раду Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону припремљен је на 

основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (,,Службени гласник 

РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) а у складу са Упутством за израду и објављивање информатора 

о раду државног органа (,,Службену гласник РС”, број 68/10). 

 

Информатор садржи основне податке о  раду Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у 

региону и друге податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права 

заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја. 
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IV ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 

 

 

Порески идентификациони број Канцеларије за односе с дијаспором и Србима у региону:  ПИБ: 107 

683 992 
 

 Радно време Канцеларије: 8,30 до 16,30 часова 

 

 Адреса :11000 Београд, Васе Чарапића 20,  

 

 Контакт телефон: 011/3202-900 

 

 Веб сајт: www.dijaspora.gov.rs 

 

 

На сајту се налазе дневно ажуриране вести, тематски обрађене и намењене дијаспори. Поред вести, 

на сајту се налазе закони и подзаконски акти значајни за дијаспору, као и линкови државних органа, 

удружења и организација у дијаспори. 

 

С обзиром на надлежност и делокруг рада Канцеларије за односе с дијаспором и Србима у  региону, 

нису неопходна  идентификациона обележја за праћење рада органа, као ни идентификациона 

обележја запослених у Канцеларији. 

 

Просторије Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, које се налазе у улици Васе 

Чарапића 20. нису прилагођене потребама лица са инвалидитетом (у колицима) јер у згради не 

постоји лифт, а зграда је с краја 19. века. 

 

      

V СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

  

 

Од Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у току новембра месеца 2012. године 

тражене су следеће информације од јавног значаја: 

 

 Захтев за доставу информација о удружењима Срба у региону на територији Босне и 

Херцеговине, њиховој делатности и њиховим представницима;  

 

 Захтев за доставу информација тражени су једном и то од стране појединца и достављен је 

званичним путем-упитом. 

 

Од Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у току фебруара месеца 2013. године 

тражена је следећа информације од јавног значаја: 

 

 Захтев за доставу информација тражен је од Balkan Investigave Reporting Networka-а и 

достављен је путем mail-a. 

 

Од Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у току марта месеца 2013. године 

тражена је следећа информације од јавног значаја: 

 

 Захтев за доставу информација тражен је од стране листа ,,Данас” и достављен је званичним 

путем-упитом. 

 

Од Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у току априла месеца 2013. године 

тражена је следећа информације од јавног значаја: 

 

 Захтев за доставу информација тражени су једном и то од стране појединца и достављен је  

путем mail-a. 

http://www.dijaspora.gov.rs/
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VI ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА 

 

 

Делокруг рада Канцеларије за односе с  дијаспором и Србима у региону уређен је: 

 

чланом 2. Уредбе о Канцеларији за сарадњу с дијаспором и Србима у региону (,,Службени гласник 

РС”, бр.75/2012)  

 

,,Канцеларија врши  стручне послове за потребе Владе и надлежних министарстава који се односе на: 

праћење положаја држављана Републике Србије који живе изван Републике Србије; подршку процесу 

побољшање услова за остварење бирачког права држављана Републике Србије који живе у 

иностранству; помоћ у очувању и развоју духовне , националне и културне самобитности српског 

народа изван Републике Србије; побољшање веза исељеника, држављана Републике Србије који живе 

у иностранству и њихових организација с Републиком Србијом; информисање исељеника, држављана 

Републике Србије у иностранству, о политици Републике Србије; помоћ у процесу укључивање 

исељеника, лица српског порекла, лица пореклом из Србије и држављана Републике Србије који живе 

у иностранству у политички, економски и културни живот Републике Србије и њихов повратак у 

Републику Србију, као и друге послове одређене законом." 

 

Влада Републике Србије је 21.01.2011. године усвојила Стратегију очувања и јачања веза 

матичне државе и дијаспоре ,као и матичне државе и Срба у региону (,,Службени гласник РС”, 

бр .4/11 и 14/11) која је објављена 28.01.2011. године у Службеном гласнику Републике Србије.  

 

Републици Србији потребна је стратегија у домену очувања и јачања односа матичне државе и 

дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону. Она треба да служи као кључни документ којим 

ће се одређивати правац очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе 

и Срба у региону. 

 

Oвом стратегијом Република Србија настоји да обезбеди адекватне материјалне, социјалне и 

политичке услове за успешан развој и очување српског језика, ћириличког писма, културе и 

идентитета наших држављана и сународника који живе и раде изван граница Републике Србије. 

 

Основни циљ доношења овог документа јесте успостављање и очување континуитета у очувању и 

јачању односа матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону. 

 

Акционим планом за спровођење националне стратегије одрживог развоја Републике Србије 

од 2009-2017. године, Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима у региону  наставља 

континуирани рад Министарства вера и  дијаспоре на:  

 

 подстицању страних директних инвестиција; 

 стимулисању запошљавања и повратка у родни крај; 

 олакшавање нострификације диплома припадника дијаспоре који се усавршавају у 

иностранству; 

 олакшавање признања квалификација као и лиценцирање дозвола за рад стручњака из 

дијаспоре који се усавршавају у иностранству. 

 

Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима у региону наставља да  активно учествује у 

реализацији општих, стратешких циљева и специфичних циљева зацртаних ,,Стратегијом за 

управљање миграцијама” (,,Службени гласник РС” број 59/09). 

 

Општи циљеви: 

 унапређење сарадње са дијаспором и промоција повратка у матицу; 

 стварање услова да се млади стручни и талентовани људи професионално остваре у својој 

земљи и услова за циркулисање знања људи који су у дијаспори. 
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Стратешки циљеви: 

 успостављање и примена механизама за свеобухватно и конзистентно праћење миграционих 

токова у Републици Србији; 

 заштита права миграната, стварање услова за интеграцију и социјалну инклузију. 

 

Специфични циљеви: 

 јачање капацитета за прикупљање података о мигрантима; 

 редовно обавештавање јавности о темама значајним за миграције; 

 укључивање научне јавности у проблематику миграната; 

 организовање размене искустава заинтересованих страна. 

 

 

 

VII  ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА 

 

 

 У Сектору за унапређење положаја Срба у дијаспори и региону обављају 

се послови који се односе на : континуирано праћење, модернизацију и 

редефинисање могућих модела сарадње матичне државе и дијаспоре и Срба у 

региону; праћење положаја држављана Републике Србије који живе изван 

Републике Србије на територији Европских земаља и Русије и праћење 

положаја држављана Републике Србије који живе изван Републике Србије на 

територији Прекоморских земаља и Далеког истока; подршку процесу 

побољшања услова за остваривање бирачког права држављана Републике 

Србије који живе у иностранству;  помоћ у унапређењу права и положаја Срба 

у региону; стварање услова за повратак припадника дијаспоре у Републику 

Србију, кроз сарадњу са свим релевантним органима и организацијама у  

Републици Србији; пружање административно-техничке подршке Скупштини 

дијаспоре и Срба у региону и радних тела Скупштине; пружање 

административно-техничке подршке Савету за дијаспору и Савету за односе 

са Србима у региону; активну сарадњу и координацију са свим релевантним 

органима и организацијама, ради ефикаснијег решавања права и положаја 

припадника дијаспоре и Срба у региону, и предлагање мера за побољшање 

положаја припадника дијаспоре и Срба у региону; унапређење информисања 

исељеника, држављана Републике Србије у иностранству, о политици 

Републике Србије, као и предлагање и утврђивање програма промоције, 

сарадње и информисања дијаспоре и Срба у региону; вођење и ажурирање 

базе података о организацијама у дијаспори и региону, и предузимање мера за 

унапређење и развијање базе, у складу са најновим ИТ технологијама; 

припрема саопштења и информација за јавност руководиоцима канцеларије и 

послови екстерне контроле са средствима јавног информисања; редовно 
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праћење саопштења и података објављених о раду канцеларије у домаћим и 

страним медијима и сачињавање извештаја за потребе руководиоца 

Канцеларије;  обављање других послова из делокруга Сектора.  

 У Сектору за унапређење положаја Срба у дијаспори и региону образују се 

следеће уже унутрашње јединице:  

 Одсек за статусна питања;  

 Одсек за унапређење комуникације 

 У Одсеку за статусна питања обављају се послови који се односе на: сарадњу са 

надлежним државним органима и другим релевантним институцијама ради 

решавања појединачних захтева припадника дијаспоре и Срба у региону који се 

односе на унапређење њихових статусних права; праћење и предлагање мера у 

циљу побољшања услова за остваривање бирачког права држављана Републике 

Србије који живе у иностранству; праћење примене Закона о дијаспори и Србима 

у региону, и пружање стручне подршке у вези са његовом практичном применом; 

пружање административно-техничке подршке Скупштини дијаспоре и Срба у 

региону и радних тела Скупштине; пружање административно-техничке подршке 

Савету за дијаспору и Савету за односе са Србима у региону, обављање послова 

који се односе на праћење положаја српског народа у земљама региона, и 

предлагање мера за унапређење њиховог положаја; праћење положаја 

припадника дијаспоре у земљама Европе и Русији и предлагање мера за њихово 

слободно организовање; пружање подршке постојећим и новонасталим 

организацијама и институцијама у земљама Европе и Русије и остваривање 

редовне координације са организацијама дијаспоре које су образоване на 

територији тих држава, и други послови из делокруга Одсека. 

 

 У Одсеку за унапређење комуникације обављају се послови који се односе на: 

припремање информација и саопштења Канцеларије у обраћању јавности у 

Србији и иностранству, а који се односе на дијаспору и Србе у региону; 

припремање извештаја и информација за средства информисања за директора 

Канцеларије; припремање материјала за медије у Србији, дијаспори и региону; 

израда интернет презентације Канцеларије; преузимање аудио и видео записа у 

циљу мулитимедијалне презентације и квалитетнијег представљања Канцеларије; 

израду плана за промоцију пројеката сарадње са медијима у Србији и медијима у 

иностранству; презентовање свих активности које спроводи Канцеларија, и 
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обавештавање медија о томе; обраду и припремање радног и промотивног 

материјала за Канцеларију; обавља координација поступка достављања брзих 

одговора припадницима дијаспоре и Србима у региону, и обавља координација са 

унутрашњим јединицама Канцеларије ради обављања послова у датој области; 

обављају послови пружања података за потребе дијаспоре и Срба у региону у 

електронском облику, обавља координација послова у циљу израде и достављања 

брзих одговора на питања дијаспоре и Срба у региону, и врше се и други послови 

из делокруга Одсека. 

 У Сектору за пословну сарадњу и локално повезивање с дијаспором и Србима у 

региону, обављају се послови који се односе на: унапређење, развој и јачање 

пословне сарадње дијаспоре и Срба у региону са матичном државом; промовисање 

инвестиционих аспеката сарадње дијаспоре и Срба у региону у Републици Србији; 

остваривање активне сарадње са свим релевантним привредним субјектима у 

Републици Србији и иностранству у циљу унапређења пословне сарадње и 

инвестирања дијаспоре и Срба у региону; извршавање обавеза у вези са спровођењем 

Националног програма за интеграцију Републике Србије у Европску унију; припрему 

предлога пројеката и осталих докумената који се односе на припрему и реализацију  

пројеката у складу са одговарајућим процедурама, који се односе на дијаспору и 

регион; информисање дијаспоре и Срба у региону о потенцијалним изворима за 

финансирање пројеката и програмима међународне помоћи који се односе на 

дијаспору и регион; припрему пројектне документације и надзор над спровођењем 

пројеката, као и послови прикупљања и пружања информација о спровођењу 

пројеката финансираних из међународних фондова; остваривање и јачање пословних 

веза завичајних  удружења са удружењима у дијаспори и региону; организацију и 

надзор спровођења пројеката који су одобрени за финансирање; припрему 

документације (описе пројектног задатка, техничка спецификација, уговори у вези са 

реализацијом пројеката); учешће у раду тела задужених за оцену и одабир понуда 

које се формирају за потребе спровођења поступака реализације пројеката; 

прикупљање и пружање информације о спровођењу пројеката финансираних из 

међународних фондова; сарадња са државним органима који су укључени у 

децентрализовани систем управљања средствима из фондова ЕУ, другим државним 

органима, локалним самоуправама, донаторским и међународним организацијама у 

вези са припремом пројеката и друге послове из делокруга Сектора. 
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 У Сектору за унапређење културних, просветно - образовних и других видова 

сарадње, обављају се послови који се односе на: унапређење научних, културних, 

просветно-образовних и других видова сарадње са дијаспором и Србима у региону;  

очување и неговање српског културног, етничког и верског идентитета, пружањем 

подршке кроз заједничке  програме и пројекте, као и пружањем подршке унапређењу 

капацитета организација у дијаспори и региону; израду плана за коришћење знања и 

вештина на даљину високообразованих припадника дијаспоре, у сарадњи са 

релевантним субјектима; послове координације и сарадње са релевантним државним 

и другим органима у циљу унапређења образовно-васпитног рада у иностранству, као 

и предлагање мера и активности у складу са развојем ИТ технологија; израду и 

одржавање интерактивног web портала за учење српског језика у дијаспори; доделу 

националних признања за посебан допринос у јачању веза матичне државе и 

дијаспоре и матичне државе и Срба у региону;  подизање капацитета, степена 

организованости, модернизације и умрежавања организација у дијаспори и региону; 

креирање и одржавање базе података о црквама, задужбинама, родним кућама и 

другим објектима значајним за српску науку, културу и уметност; организацију 

културних, научних, спортских и другух манифестација; израда и дистрибуција 

публикација које садрже информације о националном идентитету, обележјима, 

друштвеним вредностима, култури, историји, економији, важним акцијама и 

иницијативама које долазе из Републике Србије, обављање других послова из 

делокруга Сектора. 

 

 У Канцеларији се као уже унутрашње јединице ван сектора образују:  

 Одсек за правне и кадровске  послове,  

 Група за финансијске послове. 

 У Одсеку за правне и кадровске  послове обављају се послови који се односе 

на: израду аката о правима, дужностима и одговорностима државних службеника 

и намештеника; припрему предлога Правилника о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Канцеларији; сарадњу са Службом за управљање 

кадровима у вези са  поступком спровођења интерног и јавног конкурса за 

запошљавање државних службеника и послове везане за поступак оцењивања 

државних службеника; сарадња са Националном службом запошљавања, ПИО и 

Фондом за здравствено осигурање запослених; спровођење поступка за 

утврђивање дисциплинске и материјалне одговорности запослених; припрему 

аката о процени ризика у вези са безбедношћу на раду, праћење  остваривања 
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предвиђених ризика и предлаже мере за њихово отклањање; израду Програма 

рада Канцеларије и праћење и старање о реализацији програма рада канцеларије; 

припрема предлога одговора на жалбе, тужбе и друге поднеске из области радних 

односа; доступност информацијама од јавног значаја и заштиту података о 

личности; административно-технички послови; послови у вези са поступком 

јавних набавки; послови у вези информација од јавног значаја, и други послови из 

делокруга Одсека.  

 У Групи за финансијске послове, обављају се послови који се односе на: 

припрему предлога финансијског плана Канцеларије и припрему планова 

извршења буџета Канцеларије, и сачињавање извештаја о извршењу буџета 

Канцеларије; обављање финансијско-материјалних послова за програме и 

пројекте који се финансирају из буџета; вођење пословних књига и усклађивање 

истих са главном књигом трезора, и састављање консолидованих периодичних и 

годишњих извештаја; обраду зарада и осталих личних примања запослених; 

припрему налога за плаћања; послове јавних набавки; обављање и других послова 

из делокруга Групе.  

 

VIII  ПРОПИСИ 

 

 

У вршењу овлашћења из свог делокруга послова Канцеларија примењује следеће законе и друге 

прописе: 

 

 Устав РС („Службени гласник РС”, број 98/06), 

 Закон о министарствима („Службени гласник РС”, број 72/12), 

 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (,,Службени гласник РС”, 

бр. 120/04, 54/07 , 104/09 и 36/10) 

 Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”број 72/09 и 52/11),  

 Закон о основној школи („Службени гласник РС”, бр. 50/92, 53/93, 67/93 и 48/94, 22/02, 

62/03, 101/05), 

 Закон о средњој школи („Службени гласник РС”, бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/02, 

25/02 – исправка, 62/03, 64/03 и 101/05), 

 Закон о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка и 

83/05-исправка, 64/07 и 67/07-исправка, 116/08, 104/09), 

 Закон о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10), 

 Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01), Закон о 

управним споровима („Службени гласник РС”, број 111/09),  

 Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС”, број 101/07),  

 Закон о заштитнику грађана („Службени гласник РС”, бр. 79/05 и 54/07), 

 Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција („Службени гласник 

РС”, број 43/04), 

 Закон о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05,75/05-исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), 

 Закон о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС”, бр. 45/91, 53/93, 67/93,  

48/94, 101/05-др. Закон и 30/10), 

 Закон о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС”, бр. 

62/06, 63/06-исправка, 115/06-исправка и 101/07), 
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 Закон о буџету Републике Србије за 2012. годину („Службени гласник РС”, број 101/11), 

 Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010), 

 Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину са 

пројекцијама за 2012. и 2013. годину („Службени гласник РС”, број 102/10), 

 Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04-

Одлука УСРС, 84/04-др. закон, 85/05, 101/05-др. закон и 63/06 - одлука УСРС, 5/09, 107/09, 

101/10 и 93/12), 

 Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 116/2008,124/2012) 

 Закон о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05 и 61/05 и 54/09), 

 Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 38/85, 45/89, 57/89, 

(„Службени лист СРЈ бр. 31/93, 22/99, 23/99, 35/99, 44/99 и 1/2003- Уставна повеља), 

 Закон о извршном поступку („Службени гласник РС”, бр. 125/04). 

 Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 104/09, 68/12 – 

Одлука Уставног суда). 

 

Поред наведеног, Канцеларија примењује и следећа акта: 

 

 Уредбу о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у 

министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник 

Републике Србије”, број 81/07-пречишћени текст и 69/08), 

 Уредбу о припреми кадровског плана у државним органима („Службени гласник 

Републике Србије”, број 8/2006), 

 Уредбу о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у државним 

органима („Службени гласник РС”, број 44/08-пречишћен текст),  

 Уредбу о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника 
(„Службени гласник РС”, број 98/07-пречишћен текст),  

 Уредбу о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних 

службеника („Службени гласник РС”, број 117/05, 108/08, 109/09 и 95/10), 

 Уредбу о разврставању радних места намештеника („Службени гласник РС”, бр. 5/06 и 

30/06), 

 Уредбу о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у 

државним органима („Службени гласник РС”, број  41/07-пречишћен текст и 109/09), 

 Уредбу о оцењивању државних службеника („Службени гласник РС”, број 11/06 109/09), 

 Уредбу о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се 

налазе информације од јавног значаја („Службени гласник РС”, број 8/06), 

 Уредбу о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица 

и запослених у државним органима („Службени гласник РС”, број 37/08, 44/08-пречишћен 

текст), 

 Уредбу о накнадама и другим примањима запослених у државним органима и 

изабраних односно постављених лица („Службени гласник РС”, бр. 37/94, 40/94-исправка, 

6/99-Одлука УСРС и 37/01, 95/05- пречишћен текст), 

 Уредбу о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 125/03, 12/06), 

 Уредбу о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној средини 

(„Службени гласник РС”, бр. 27/96), 

 Уредбу о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника 

(„Службени  гласник РС”, бр. 98/07-пречишћен текст), 

 Уредбу о признањима за обављање послова у државним органима („Службени гласник 

РС”, бр. 53/97 и 56/97-исправка, 69/11),  

 Посебан колективни уговор за државне органе („Службени гласник РС”, бр. 95/08, 86/11), 

 Општи колективни уговор („Службени гласник РС”, бр. 50/08 и 104/08-Анекс I и 8/09), 

 Пословник Владе („Службени гласник РС”, број 61/06-пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 

69/10 и 20/11),  

 Пословник Народне скупштине Републике Србије („Службени гласник РС”, број14/09- 

пречишћен текст и 52/10), 
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 Упутство за објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС”, 

број 68/2010),  

 Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем („Службени гласник РС”, бр. 20/07, 37/07, 50/07-исправка, 63/07, 25/08, 50/08, 3/09, 

26/09, 37/09, 64/09, 110/09, 11/10, 31/10, 40/10, 53/10, 101/10 и 10/11), 

 Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем („Службени гласник РС”, бр. 106/06) 

 

 

Прописи којим је утврђен делокруг и надлежност Канцеларије за односе с дијаспором и 

Србима у региону су: 

 

 Уредба о Канцеларији за сарадњу с дијаспором и Србима у региону (,,Службени гласник 

РС”,бр. 75/12), 

 Закон о дијаспори и Србима у региону (,,Службени гласник РС”, бр. 88/2009); 

 Стратегија очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре и матичне државе и 

Срба у региону („Службени гласник РС”, бр. 6/11) 

                

 

IX УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

 

У сарадњи са надлежним министарствима, а у циљу враћања поверења дијаспоре у матици и 

успостављања партнерских односа на релацији матица-дијаспора, Канцеларија настоји да створи: 1) 

нормативне основе и пословни амбијент који ће бити стимулативан за инвеститоре из дијаспоре; 2) 

побољшање услова за трансфер новца и стварање погоднијег амбијента за привлачење девизних 

дознака у финансијски систем Републике Србије; 3) субвенције и повољности (стимулативне мере, 

пореске олакшице) које се нуде инвеститорима из дијаспоре. 

 

Сарадњом Канцеларије и јединица локалних самоуправа отворене су канцеларије за дијаспору при 

локалним самоуправама и то у општинама и градовима где је проценат људи који живе и раде у 

иностранству већи од 10%. Ове канцеларије су у протеклом периоду показале оправданост свог 

постојања, јер су биле иницијатори многих активности које се тичу афирмације односа матице и 

дијаспоре.  

КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ДИЈАСПОРУ 

 
1. Канцеларија за дијаспору у Смедереву 

Градска управа 

Ул. Омладинска бр. 1 

11300 Смедерево 

Тел: 026/615-946 

Фах:026/221-969, 221-907 

Моб:064/8449-292 и 064/3320-078 

Email: dragisa.jovanovic@smederevo.org.rs 

www.dijaspora.smederevo.org.rs 

Координатор Драгиша Јовановић 

Предраг Савић 

grupazadijasporu@smederevo.org.rs 

 

2. Канцеларија за дијаспору у Смедеревској Паланци 

Зграда Општине 

Ул.Вука Караџића бр. 25 

11420 Смедеревска Паланка 

Тел: +381 (0) 26 321-087 

Факс:026/317-624 

Email: sdpalanka@verat.net 

Контакт особа Радиша Станојловић 
 

3. Канцеларија за дијаспору у Кладову 

Ул. 22 септембра бр. 4 

mailto:dragisa.jovanovic@smederevo.org.rs
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Тел: +381 (0) 19 800-198 и 800-199 

Email: diaspora@kladovonet.com 

Координатор Љубомир Гушатовић 

 

4. Канцеларија за дијаспору у Кучеву 

Зграда Општине 

Ул.Св. Саве бр.76 

Тел: +381 (0) 12 852-178 

Email: veroljub@kucevo.rs 

Контакт особа Верољуб Петровић 

 

5. Канцеларија за дијаспору у Ади 

Двориште општинске зграде 

Ул. Трг Ослобођења бр. 1 

Тел: +381 (0) 24 851-138 и +381 (0)  62 265-009 

Email: nvoduga@yahoo.com 

Контакт особа Весна Циврић 

 

 

6. Канцеларија за дијаспору у Сечњу 

Ул. Вожда Карађорђа бб 

Тел: +381 (0)  23 841-620 

+381 (0)  64 8023-459 

Email: kpzsecanj@beotel.net 

Контакт особа Милица Јеличић 

 

7. Канцеларија за дијаспору у Параћину 

Зграда Општине 

Ул. Томе Живановића бр. 10  

Тел: +381 (0) 35 565-720 

+381 (0) 63 438-745 

Email: jasminavidovic@paracin 

Контакт особа Јасмина Видовић 

 

8. Канцеларија за дијаспору у Деспотовцу 

Ул. Деспота Стефана Лазаревића бр. 2 

35213 Деспотовац 

Тел: +381 (0) 35 611-002 

035/613-644 

Моб:064/253-2399 

Email: sodespotovac@ptt.rs 

Контакт особа Данило Николић и Олга Ковачић 

 

9. Канцеларија за дијаспору у Панчеву 

Тел: 063 301-360 

064/ 866-2422 

Email: zoran.marin@pancevo.rs; dijaspora@pancevo.rs 

Контакт особа Зоран Марин 

 

10. Канцеларија за дијаспору у Голупцу 

Тел: 012/ 678-614 

Моб: 064/858-9328 

Email: golubacdjukic@gmail.com 

Контакт особа Александар Ђукић 

 

11. Канцеларија за дијаспору при РПК Крушевац 

Тел: 037/441-128 

Email: krusevac@komora.net 

Контакт особа Марија Весковић 

 

12. Канцеларија за дијаспору у Ариљу 

Зграда Општине 

Ул.Св.Ахилија бр. 53 

mailto:diaspora@kladovonet.com
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Тел: +381 (0) 31 891-171 лок.119 

+381 (0) 64 849-7330 

Email: vesnasoarilje@yahoo.com 

Контакт особа Весна Мађевић 

 

13. Канцеларија за дијаспору у Трговишту 

Ул. Краља Петра бр. 4 

17525 Трговиште 

Моб: 063/700-2729 

Фах: 017/452-207 и 017/452-209 

Контакт особа Стојадин Станојковић 

 

14. Канцеларија за дијаспору Нови Сад 

021/4802-080 

Моб: 063-506-277 

Email: zlatko.bucalo@uprava.novisad.rs 

Контакт особа Златко Буцало и Новак Вукотић 

 

 

15. Канцеларија за дијаспору у Рековцу 

Тел:062/657-052 

Email: majadijaspora@gmail.com 

Контакт особа Марија Милојевић 

 

16. Канцеларија за дијаспору при РПК у Ужицу 

Тел: 031/513-468 и 513-483 

Фах: 031/514-184 

Email: gordana.cumic@komora.net 

www.rpk-uzice.co.rs 

Контакт особа Гордана Чумић 

 

17. Канцеларија за дијаспору у Великом Градишту 

 

Одељење за привредни економски развој и дијаспору 

Ул. Житни трг 1, 

Тел: 012/660-444 

 Фах: 012/661-128; 

    Email: bebadia@yahoo.com 
   Контакт особа Александра Ђорђевић, начелник 

   069/801-76-69 

 

Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима у региону је у сарадњи са Привредном комором 

Србије отворила Центре за дијаспору при регионалним Привредним коморама, који су постали 

центри за информисање и пружање услуга, посебно пословним људима из дијаспоре. 

 

Отворено је 16 центара и то у: Ужицу, Краљеву, Крагујевцу Лесковцу, Нишу, Зајечару, Пожаревцу, 

Шапцу, Ваљеву, Суботици, Сомбору, Панчеву, Новом Саду, Зрењанину, Кикинди и Сремској 

Митровици. 
 

1. Регионална привредна комора Ужице 

Ул. Димитрија Туцовића 52 

31 000 Ужице 

Контакт особа: Гордана Цумић 

www.rpk-uzice.co.rs 

e-mail: gordana.cumic@komora.net 

gordanac@rpk-uzice.co.rs 

Тел. +381 31 513 468 

Факс: +381 31 514 184 

Моб. +381 64 610 82 28 

 

2. Регионална привредна комора Лесковац 

Ул. Стојана Љубића 12 

mailto:vesnasoarilje@yahoo.com
mailto:zlatko.bucalo@uprava.novisad.rs
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16000 Лесковац 

Контакт особа: Слађана Јовановић 

e-mail: sladjana.jovanovic@komora.net 

Тел. +381 16 212-645 централа 016 250-011 

Факс: +381 16 212 203 

Моб. +381 63 64 55 84 

 

3. Регионална привредна комора Зајечар 

Ул. Николе Пашића 37 

19 000 Зајечар 

Контакт особа: Маја Милутиновић 

www.rpk-zajecar.co.rs 

e-mail: rpkza@ptt.rs 

Тел. +381 19 421 411 

Факс: +381 19 420 910 

 

4. Сремска привредна комора 

Ул. Краља Петра I 4/2 

22 000 Сремска Митровица 

Контакт особа: Предраг Мујкић 

www.rpksrem.co.rs 

e-mail: spkom@ptt.rs 

Тел. +381 22 610 778 

Факс: +381 22 610778 

 

5. Регионална привредна комора Крагујевац 

Ул. Др. Зорана Ђинђића 10/IV 

34 000 Крагујевац 

Контакт особа: Марија Стојановић 

www.kg-cci.co.rs 

e-mail: komora@rpk.kg.co.rs 

Тел. +381 34 338 076 

Факс: +381 34 338 076 

 

6. Регионална привредна комора Суботица 

Ул. Енгелсова 9 

24 000 Суботица 

Тел. +381 24 553 357 

Факс: +381 24 553 357 

Контакт особа: Мр Небојша Шево 

e-mail: komora@rpk-subotica.org.rs 

Web site: www.rpk-subotica.org.rs 

 

7. Регионална привредна комора Пожаревац 

Ул. Босанска 31 

12 000 Пожаревац 

Контакт особа: Љиљана Јевремовић 

e-mail: ljiljana.jevremovic@komora.net 

Web site: www.rpkp.co.rs 

Тел. +381 12 556 800 

Факс: +381 12 556 800 

 

8. Регионална привредна комора Нови Сад 
Ул. Булевар Михајла Пупина 6/VI 

21 000 Нови Сад 

Тел. +381 21 480 2088 

Факс: +381 21 466-300 

Контакт особа: 

e-mail: office@rpkns.co.rs 

Web site: www.rpkns.co.rs 

 

9. Регионална привредна комора 

Зрењанин 

mailto:sladjana.jovanovic@komora.net
http://www.rpk-zajecar.co.rs/
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Ул. Краља Петра  I  3/1 

23 000 Зрењанин 

Тел. +381 23 562 979 

Факс: +381 23 562 693 

Контакт особа: 

e-mail: rpkomora-zr@beotel.rs 

Web site: www.rpkomora-zr.co.rs 

 

 

10. Регионална привредна комора Сомбор 

Ул. Венац Степе Степановића 30 

25 000 Сомбор 

Тел. +381 25 420 780 

Факс: +381 25 423 766 

e-mail: office@rpksombor.co.rs 

Web site: www.rpksombor.co.rs 

 

11. Регионална привредна комора Панчево 

Ул. Змај Јовина 1а 

26 000 Панчево 

Тел. +381 13 343 355 

Факс: +381 13 354 056 

Контакт особа: 

e-mail: rpkpancevo@komora.net 

 

12. Регионална привредна комора Ниш 

Ул. Добричка 2 

18 000 Ниш 

Контакт особа: Владан Станојевић 

Тел. 018/ 510-999 

Факс: 018/ 255-472 

e-mail: vladan.stanojevic@rkpnis.co.rs 

Web site: www.rkpnis.co.rs 

 

 

13. Регионална привредна комора Крушевац 

Ул. Трг Косовских јунака бб, Коцка IV 

37 000 Крушевац 

Тел. централа: +381 37 441 128 

Факс: +381 37 442 919 

Контакт особа: Александра Вучетић 

e-mail: aleksandra.vucetic@komora.net 

Web site: www.komoraks.co.rs 

 

14. Регионална привредна комора Краљево 

Ул. Омладинска 2 

36 000 Краљево 

Тел. 036/ 234-655 

Факс: 036/ 231- 711 

e-mail: kraljevo@komora.net 

 

15. Регионална привредна комора Ваљево 

Ул. Карађорђева 64 

14 000 Ваљево 

Тел. 014/ 221-721 

Факс: 014/ 220- 987 

Контакт особа: Станко Марковић 

e-mail: stanko@rpk-valjevo.co.rs 

Web site: www.inwestserbia.com 

 

16. Регионална привредна комора Кикинда 

Ул. Трг српских добровољаца 48 

23 300 Кикинда 
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Тел. (0)230 21080, (0)230 21173 

Факс: (0)230 401230 

Контакт особа: Саша Танацков 

e-mail: sasa.tanackov@komora.net 

Web site: www.rpk-ki.co.rs 

 

 

 П 

X ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

 

Пример конкретних упита припадника дијаспоре упућених Канцеларији за сарадњу с дијаспором и 

Србима у региону: 

 

1.) Где и како регистровати фирму? 

 

Регистрација фирме врши се у Агенцији за привредне регистре, Теразије 23/6. 

Потребна документација: 

- Регистрациона пријава, која се добија у агенцији за привредне регистре; 

- Доказ о идентитету оснивача (копија личне карте или пасоша); 

- Одредба о оснивању (ортачког, командитног друштва, акционог и друштва са ограниченом 

одговорношћу);  

- Оснивачки акт или уговор са овереним потписима оснивача; 

- Потврда банке да је депонован новчани износ; 

- Оверен потпис лица овлашћеног за заступање. 

 

2.) Како трансферисати новац из иностранства? 

 

А) Western Union - у пословници у року од пет минута након уплате пошиљаоца можете да 

подигнете пристигла средства. 

Процедура је једноставна, уплата се шаље на име и презиме примаоца, уз податке о тачној адреси 

становања. 

Трошкове трансфера новца сноси пошиљалац и износе до 30 ЕУР, у зависности од износа. 

 

 

При подизању новца је потребно је да се знају тачни подаци онога ко вам шаље новац, односно име и 

презиме, адресу становања, град и државу, као и MTCN број (није неопходан). 

Телефонски се може проверити да ли је трансакција извршена. 

 

Б) Банкарском лоро дознаком 

 

Процедура пријема новца на овај начин је једноставна и траје у просеку три радна дана, при чему је 

потребно дати изјаву о пореклу новца. 

Приликом слања средстава, пошиљаоцу је потребно дати следеће податке: 

- име и седиште банке примаоца (beneficiary bank), SWIFT CODE; име примаоца (beneficiary name), 

адресу, IBAN (међународни број банкарског рачуна), износ, сврху уплате новца, затим податке 

кореспондентне банке (Intermediary bank), њено име, седиште и SWIFT CODE (Society for Worldwide 

Interbank Financial Telecommunication: supplies secure messaging services and interface software to 

wholesale financial entities) 

- Провизије приликом пријема новца су занемарљиве (плаћа их прималац), крећу се од око 0,10-

0,40% и плаћају се у динарима. 

 

3.) Колика новчана средства Република Србија прима као помоћ од дијаспоре? 

 

Према проценама Народне банке Србије и Светске банке, девизне дознаке из дијаспоре у 2011. 

години достигле су рекордни ниво и приближиле се укупном износу од 5,5 милијарди долара. На 

основу ових података, Србија је у свету међу првих 15 земаља прималаца новчаних дознака. По 

основу девизних дознака у периоду од 2000. године до данас, у Србију је ушло више од 40 милијарди 

долара, што значи да је учешће у БДП-у 2,5 пута веће од учешћа страних директних инвестиција у 
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последњих десет година. У последњих пет година, просечно учешће новчаних дознака у БДП-у је 

15,3%. 

 

4.) Да ли постоји званични податак о броју припадника наше дијаспоре у свету? 

 

Званичан податак о броју припадника наше дијаспоре у свету, поседује Републички завод за 

статистику, али се исти не сматра потпуним. Незванични подаци говоре о броју од преко 4 милиона. 

 

Поступање Канцеларије: 

 

- Акт за обавезу поступања: Уредба о Канцеларији за сарадњу с дијаспором и Србима у 

региону и Закон о дијаспори и Србима у региону. 

- Начин поступања: Давање одговора у писменој или усменој форми са навођењем прописа и 

упућивањем на надлежни орган. Поступање је бесплатно, тј. без наплате таксе. 

- Прослеђивање одговора на упит странци писменим или електронским путем. 

 

У свакодневном раду Сектор за економска питања примењује следеће законе: 

 

- Закон о приватизацији („Службени гласник РС”, бр.38/01, 18/03 и 45/05, 123/07 и 30/10); 

- Закон о Агенцији за приватизацију („Службени гласник РС”, бр.38/01,135/04 и 30/10); 

- Закон о Акционарском фонду („Службени гласник РС“, број 38/01 и 45/05); 

- Закон о стечају (,,Службени гласник РС”, број 104/09); 

- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (,,Службени гласник 

РС”, број25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07); 

- Закон о страним улагањима (,,Службени лист СРЈ” , бр. 3/02 и 5/03 ); 

- Закон о привредним друштвима (,,Службени гласник”, број 125/04, 36/11 и 99/11); 

- Закон о регистрацији привредних субјеката (,,Службени гласник РС”, бр.55/04 и 61/05 и 

111/09-др. закон); 

- Закон о агенцији за привредне регистре (,,Службени гласник РС” 55/04, 111/09 и 99/11); 

- Закон о јавним приходима и јавним расходима (,,Службени гласник РС”бр.76/91, 18/93, 

22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99, 22/01 и 33/04); 

 

 

- Закон о пореском поступку и пореској администрацији (,,Службени гласник   РС”,бр.80/02, 

84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, и 20/09); 

- Закон о порезу на добит правних лица (,,Службени гласник РС,”број 25/01,  80/02, 80/02-

др.закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11 и 119/12); 

- Закон о порезима на имовину (,,Службени гласник РС”,број 26/01, „Сл лист СРЈ“, бр. 42/02-

одлука СУС, „Сл. гласник РС“, бр. 80/02, 80/02-др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 

78/11 и 57/12-одлука СУС); 

- Закон о порезу на доходак грађана (,,Службени гласник РС”, 24/01, 80/02, 80/02-др. Закон, 

135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-одлука УС, 93/12 и 114/12-

одлука УС); 

- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање (,,Службени гласник РС”, бр.84/04, 

61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12 и 8/13); 

- Закон о акцизама (,,Службени гласник РС”,бр. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 

43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - др. закон, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 

43/2011, 101/2011, 6/2012 - усклађени дин. изн., 43/2012 - одлука, 76/2012 – одлука, 93/2012 и 

119/12); 

- Закон о фискалним касама (,,Службени гласник РС”,број 135/04 и 93/12); 

- Закон о порезу на промет (,,Службени гласник РС”, бр.22/01, 73/01, 80/02, 70/03 и 84/04); 

- Закон о порезу на финансијске трансакције (,,Службени гласник РС”,број 26/01, 35/02, 43/03 

и 43/04); 

- Закон о порезу на додату вредност (,,Службени гласник РС”, број 84/04, 86/04, 61/05, 61/07 и 

93/12); 

- Закон о фонду за развој (,,Службени гласник РС”, 36/09, 88/10 и 119/12). 

 



ИНФОРМАТОР О РАДУ – КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ 

Децембар 2013.                 

 
27 

У пружању услуга припадницима дијаспоре и Срба у региону, државни службеници Канцеларије 

сарађују са Министарством економије и регионалног развоја, Министарством финансија, Сталном 

конференцијом градова и општина Србије, Агенцијом за привредне регистре, Привредном комором 

Србије, Народном банком Србије и другим пословним банкама, Националном службом за 

запошљавање, СИЕП-ом. 

 

Сарадња се остварује међусобним извештавањем и координацијом активности. 

 

Пример конкретних питања припадника дијаспоре упућених Сектору за статусна питања: 

 

1.) Који је начин да поднесем захтев за стицање држављанства Републике Србије, иако нисам 

рођен на територији Републике Србије, и немам пријављено пребивалиште? 

 

ОДГОВОР: Законом о држављанству Републике Србије („Службени гласник РС“, број, 135/04 и 

90/07), тачније чланом 23. прописано је да припадник српског народа који нема пребивалиште на 

територији Републике Србије има право да буде примљен у држављанство Републике Србије без 

отпуста из страног држављанства, уколико је навршио 18. година и није му одузета пословна 

способност и ако поднесе писану изјаву да Републику Србију сматра својом државом. Уз захтев за 

стицање држављанства Републике Србије, дужни сте да поднесете следећа документа: извод из 

матичне књиге рођених, уверење о држављанству, извод из матичне књиге венчаних, фотокопију 

докумената са фотографијом, доказ о припадности српском народу-неки од докумената у којима је та 

чињеница наведена, сагласност детета, за дете старије од 14 година, доказ о уплаћеној 

административној накнади. Захтев можете поднети на територији Републике Србије или преко 

Амбасаде Републике Србије, на територији стране државе. 

 

Поступање Канцеларије: 

 

- Акт за обавезу поступања: Уредба о Канцеларији за сарадњу с дијаспором и Србима у региону и 

Закон о дијаспори и Србима у региону. 

- Начин поступања: Израда одговора у писаној форми, са навођењем законског прописа и 

упућивањем на надлежни орган Министарство унутрашњих послова, односно Министарство 

спољних послова/Амбасада Републике Србије, уколико се захтев за исто подноси на територији 

стране државе; 

- Прослеђивање одговора на упит странци електронским путем. 

 

2.) Који је поступак за добијање биометријског пасоша. Наиме, долазим у Републику 

Србију, за време новогодишњих празника и интересује ме коме да се обратим, и која 

документа сам дужан да поднесем? 

 

За издавање биометријског пасоша потребна су следећа документа: лична карта или важећа путна 

исправа на увид, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, 

фотографија величине 5x5 цм и доказ о уплаћеној административној забрани. 

Захтев за издавање биометријског пасоша можете поднети на целој територији Републике Србије, 

независно где имате пријављено пребивалиште. 

За припаднике дијаспоре, а на основу Споразума ранијег Министартва за дијаспору и Министарства 

унутрашњих послова могуће је добијање биометријског пасоша по „хитном поступку”. 

У случају евентуалних недоумица обратите се државном службенику у Канцеларији за сарадњу с 

дијаспором и Србима у региону, који ће Вам дати сва потребна упуства и упутити на надлежни 

орган. 

 

Поступање Канцеларије: 

 

- Акт за обавезу поступања: Уредба о Канцеларији за сарадњу с дијаспором и Србима у региону и 

Закон о дијаспори и Србима у региону. 

- Начин поступања: Израда одговора у писаној форми, са навођењем законског прописа и тумачењем 

истог. 
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Уколико је неопходно наводи се контакт надлежног министрарства – Министарства унутрашњих 

послова. 

- Прослеђивање одговора на упит странци електронским путем. 

 

У решавању горе наведених задатака, у свакодневном раду Канцеларија индиректно примењује неке 

од следећих прописа: 

- Закон о држављанству Републике Србије („Службени гласник РС”, бр.135/04, 90/07); 

- Закон о потврђивању Уговора о двојном држављанству између Републике Југославије и Босне и 

Херцеговине („службени лист СРЈ – Међународни уговори”, бр.2/03); 

- Закон о пребивалишту и боравишту грађана („Службени гласник РС” број 87/2011), 

- Закон о странцима (,,Службени гласник РС”, број 97/2008), 

- Закон о путним исправама (,,Службени гласник РС”, број 90/07, 116/08, 104/09, 76/2010), 

- Закон о личној карти (,,Службени гласник РС”, број 62/06, 36/2011), 

- Закон о матичним књигама (,,Службени гласник”, број 20/09), 

- Закон о условима за заснивање радног односа са страним држављанима (,,Сл. лист СФРЈ”, број 

11/78, 64/89, ,,Сл. лист СРЈ”, број 42/92, 24/94, 28/96, ,,Сл. гласник РС”, број 101/05), 

-Царински закон (,,Службени гласник РС”, број 18/10 , 111/2012- примењује се од 03.05.2010), 

- Уредба о царински дозвољеном поступању са робом (,,Сл. гласник РС”, бр. 93/2010) 

- Закон о рехабилитацији (,,Службени гласник РС”, број 92/2011), 

- Уредба о начину остваривања права припадника Југословенске војске у отаџбини и Равногорског 

покрета у области борачко-инвалидске заштите (,,Сл. гласник РС”, бр. 51/05), 

- Уредба о обавези регистрације моторних возила којима управљају лица са пребивалиштем у 

Републици Србији (,,Службени гласник РС”, број 28/09), 

- Закон о републичким административним таксама (,,Службени гласник РС”, број 43/03, 51/03, 61/05, 

101/05-  др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11-усклађени дин.износ, 55/12-усклађени дин. Износ и 

93/12), 

- Одлука о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код дипломатско- 

конзуларних представништава Републике Србије и о висини курса динара за прерачунавање 

динарских износа такси у девизе (,,Службени гласник РС”, број 55/2012), 

- и други позитивно- правни прописи. 

 

СКУПШТИНА ДИЈАСПОРЕ И СРБА У РЕГИОНУ 

 

Законом о дијаспори и Србима у региону предвиђено је да се у Сектору за статусна питања дијаспоре 

обављају послови који се односе на пружање административно – техничке подршке Скупштини 

дијаспоре и Срба у региону. Пружање административно-техничке подршке обухвата: 

 

- вођење архиве дописа на релацији Канцеларија - делегати; 

- вођење архиве о актима које усваја Скупштина дијаспоре и Срба у региону (правилници, записници 

са редовног заседања, записници са заједничких састанака, итд); 

- вођење архиве о обавештењима министарства који се односе на рад Скупштине дијаспоре и Срба у 

региону; 

- посредовање са надлежним органима ради добијања одговора на упите делегата; 

-административно-техничка подршка неопходна за одржавање редовних седница Скупштине 

дијаспоре и Срба у региону; 

-вођење архиве о члановима, контактима и упитима Савета за статусна питања Скупштине дијаспоре 

и Срба у региону. 

 

Укупан број делегата у Скупштини дијаспоре и Срба у региону је 45, како прописује и сам Закон о 

дијаспори и Србима у региону. 

 

САВЕТИ 

СКУПШТИНЕ ДИЈАСПОРЕ И СРБА У РЕГИОНУ 

 

Савети Скупштине дијаспоре и Срба у региону основани су 03. јула 2010. године, на конститутивној 

седници Скупштине, када је потврђена Одлука о образовању Савета. 
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Чланови Савета могу бити и делегати, али и експерти из појединих области које делегати предложе. 

 

1. Савет за статусна питања  

 

Задаци овог Савета су: 

- побољшање положаја и заштита индивидуалних и колективних права припадника дијаспоре;  

- стварање услова за укључивање припадника дијаспоре у друштвени и политички живот Републике 

Србије или повратак припадника дијаспоре у Републику Србију; 

- побољшање услова за остваривање бирачког права држављана Републике Србије који живе у 

иностранству; 

- давање иницијатива за доношење прописа који се односе на регулисање војне обавезе и других 

личних и имовинских права. 

 

2. Савет за културну, просветну, научну и спортску сарадњу 

 

Задаци овог Савета су: 

- ставарање и унапређивање културних, научних, просветних веза и веза у области спорта у односу 

матичне државе и дијаспоре;  

- укључивање припадника дијаспоре њихових организација у научни и културни живот матичне 

државе. 

 

3. Економски Савет 

 

Задаци овог Савета су: 

- стварање услова за укључивање припадника дијаспоре у економски систем и пословни живот 

Републике Србије, као и повратак припадника дијаспоре у Републику Србију; 

- стварање услова и повољног окружења за инвестиционе програме и пројекте организација у 

дијаспори и појединаца из дијаспоре; 

- развој и унапређивање сарадње са јединицама локалне самоуправе и регионалним привредним 

коморама. 

 

Савети Скупштине дијаспоре и Срба у региону су до данас одржали једну седницу, и то 21. априла 

2011. године, у Београду (место одржавања: Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима у 

региону, Васе Чарапића 20. Београд). 

 

На трећем редовном заседању Скупштине дијаспоре и Срба у региону, која је одржана 5. и 6. јула 

2013. године у Београду извршена је реконструкција Савета Скупштине дијаспоре и Срба у региону 

као радних тела скупштине са основним циљем да се обезбеди већи степен ефикасности њиховог 

деловања у периоду између два заседања Скупштине. 

 

Избор нових чланова Савета биће извршен у наредном периоду. 

 

НАЦИОНАЛНА ПРИЗНАЊА за  2012. годину 

 

Национална признања за  2012 .годину нису додељена. 

 

ШТАНД ПИСАЦА ИЗ РАСЕЈАЊА  

НА БЕОГРАДСКОМ САЈМУ КЊИГА 

 

 

Када је у питању културна сарадња са расејањем, Сектор за културну, научну, просветну и спортску 

сарадњу са дијаспором, је организатор и покретач бројних манифестација које доприносе бољој и 

квалитетнијој вези дијаспоре и матице. 

 

Књижевно стваралаштво наше дијаспорe се сваке године све више афирмише, а Међународни сајам 

књига у Београду и представљање писаца из дијаспоре је прилика да се више сазна о ауторима који 

живе и стварају у иностранству. 
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Традиција је, да за време трајања сајма, у главном граду, бораве најпознатији и најеминентнији 

писци из дијаспоре, који су истовремено чланови Удружења књижевника Србије и других удружења 

као и носиоци престижних литерарних награда. 

 

- Сваке године на штанду Канцеларије, које је установљен још 2004. године, велики број писаца из 

дијаспоре промовише своја нова дела, представљају се новине, зборници, публикације, часописи, 

гласила која излазе широм света, а сваке године се организује више од четрдесет промоција на 

Штанду. 

 

- Велики број посетилаца активно учествује у дискусијама, округлим столовима и разговорима са 

ауторима, а годинама се штанд Канцеларије проглашава за један од најпосећенијих пунктова на коме 

се окупљају посетиоци сајма. 

 

- Писци који промовишу своја дела долазе најшише из САД, Канаде, Аустаралије, Шведске, 

Швајцарске, Немачке, Француске, Италије, Грчке, Румуније, и других земаља широм света, као и из 

целог региона. 

 

- Своја дела промовишу писци који пишу на српском, а чије су књиге превођене на језике земаља у 

којима живе, као и писци који пишу на језику земље домаћина. 

 

 

ПРОМОЦИЈА КЊИГА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИЗЛОЖБИ И СРОДНИХ КУЛТУРНИХ 

МАНИФЕСТАЦИЈА СРПСКИХ СТВАРАЛАЦА ИЗ ДИЈАСПОРЕ, РЕГИОНА И СРБИЈЕ У 

ПРОСТОРИЈАМА КАНЦЕЛАРИЈЕ 

 

 

Сектор за културну, научну, просветну и спортску сарадњу са дијаспором, реализује током године 

(просечно два пута месечно) јавно представљање публици и стручној јавности у Србији књижевних, 

ликовних, музичких, драмских и других сродних уметничких остварења припадника српског народа 

у дијаспори и региону. 

Циљ пројекта је допринос очувању српског духовног, културног, језичког, односно националног 

идентитета, као и давање подстицаја промовисањем култуног стваралаштва припадника нашег 

народа, без обзира где живи. 

 

 

 

НАБАВКА И ДОСТАВА УЏБЕНИКА И ДРУГОГ ДИДАКТИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА 

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ И ВАНИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ОБЛИКЕ УЧЕЊА СРПСКОГ 

ЈЕЗИКА У СВЕТУ 

 

Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, у складу са материјалним могућностима, 

обезбеђује уџбенике и други дидактички материјал за учење српског језика свим постојећим 

организационим облицима учења. 

Организоване облике материјално и програмски обезбеђује Република Србија, а сви остали су 

самоорганизовани са врло различитим облицима ангажовања, анимације деце и успеха у раду. 

Циљ пројекта је одржање и по могућности унапређење рада свих постојећих облика учења српског 

језика. 

По процени, око 9 до 12 хиљада деце и омладине нашег порекла у свету укључено је у 

најразличитије облике упознавања или учења српског језика.  

У припреми је постављање на сајту Канцеларије интернет портала за учење српског језика, који ће 

омогућити свим заинтересованим у дијаспори и региону лакши приступ информацијама о учењу 

матерњег језика. 

Крајњи циљ пројекта је очување матерњег језика, односно темеља националног идентитета. 

 

КОНТАКТИ СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ПОЈЕДИНЦИМА ИЗ ДИЈАСПОРЕ И РЕГИОНА 
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Стални контакти са легално изабраним представницима српских организација и појединцима у 

дијаспори и региону, који су, пре свега, усмерени на: 

- њихово повезивање са одговарајућим државним органима, културним, јавним институцијама и 

невладиним сектором у Србији, 

- упућивање на конкурсе Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону ради 

суфинансирања активности предложених у пројектима, 

- међусобну сарадњу ради олакшаног остваривања заједничких интереса и измене искустава на 

заштити српског идентитета, 

- пријеме појединаца и група ради остваривања њихових права на основу законске регулативе 

Републике Србије, 

- одговора на усмене или писмене захтеве припадника из дијаспоре и региона. 

 

ИЗРАДА АНАЛИЗА О ПОЛОЖАЈУ СРПСКОГ НАРОДА У ЗЕМЉАМА РЕГИОНА 

 

На основу актуелних података који се прикупљају са лица места сваке године, израђују се анализе о 

актуелном положају припадника нашег народа у земљама региона које користе надлежни државни 

органи за утврђивање политике заштите и унапређења интереса и права Срба у региону. Анализе 

представљају и део сазнања од значаја за стручну и научну јавност ангажовану на заштити права и 

интереса српског народа у региону. 

На основу надлежности, Канцеларија учествује и у делу припрема дипломатско-конзуларног особља 

МИП-а пред њихов одлазак на дужности у поједине земље региона. 

 

Информативни приручник за дијаспору 

(Друго измењено и допуњено издање Информативног приручника за дијаспору) 

Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима у региону је израдила „Информативни приручник за 

дијаспору“ (2008) и Друго и измењено издање Информативног приручника за дијаспору (2009). Реч је 

о првом информативном приручнику који је намењен онима који живе изван Републике Србије. 

Приручник садржи информације о правима, обавезама, поступцима пред државним органима, о 

привредном, културном и политичком животу матице. Основни циљ наведене публикације је да 

олакша комуникацију приадника дијаспоре са државним органима. Настала је као резултат најчешће 

постављених питања припадника дијаспоре и одговори садржани у приручнику настали су као 

резултат сарадње са другим ресорним министарствима и државним органима. 

Приручник садржи 15 поглавља, у којима су наведени надлежни органи за сваку област (адресе, 

телефони, електронски линкови, процедуре и неопходна документација). 

Електронска верзија водич за дијаспору налази се на званичном сајту Канцеларије за сарадњу с 

дијаспором и Србима у региону. 

 

XI ПРЕГЛЕД  ПОСТУПАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

 

У ПРИПРЕМИ  

 

 

XII ПOДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

 

Закон о буџету за 2013. годину ( „Сл. гласник РС” број: 114/2012 ) - у оквиру Раздела 3,  

Глава 3.22 – Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, Функција 410 

 

   Економска 

класификација 

Одобрена 

средства 

Извршење у 

периоду 01.01-

31.03.2013. 

Извршење у периоду 

01.04-30.06.2013. 

411-Плате, додаци и 

накнаде запослених 

44.637.000 9.817.073,95 10.339.526,87 

412- Социјални 

доприноси на терет 

послодавца 

 

8.315.000 1.757.256,26 1.850.775,30 

413- Накнаде у натури 500.000 - - 
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414- Социјална давања 

запосленим 

1.050.000 221.932,14 83.327,24 

415- Накнаде трошкова 

за запослене 

3.000.000 428.533,43 383.096,63 

416- Награде запосленим 

и остали  

посебни расходи 

50.000 - - 

421- Стални трошкови 

(део средства ове 

апропријације 

намењен је преношењу 

ТВ програма из Србије у 

свет и унапређењу 

комуникације са 

дијаспором посредством 

интернета и 

нових технологија) 

132.900.000 713.658,96 1.351.754,02 

422- Трошкови путовања 6.000.000 1.270.719,25 356.504,86 

423- Услуге по уговору 18.000.000 2.252.650,79 2.543.077,15 

424- Специјализоване 

услуге 

2.950.000 - 47.000 

425- Текуће поправке и 

одржавање 

500.000 2.400 44.550 

426- Материјал 5.400.000 314.236,57 329.425,62 

481- Дотације 

невладиним  

организација (средства 

ове апропријације 

намењена су за 

организације српских 

заједница у земљама 

региона и осталим 

земљама у свету где 

живи наша дијаспора, 

Матици исељеника 

и Срба у региону,  

невладиним 

организацијама,  

удружењима чије је 

седиште у земљи, 

активност намењена  

дијаспори;годишње 

смотре фолклора 

дијаспоре, 

као и за друге 

активности) 

110.000.000 - - 

482- Порези,обавезне 

таксе и пенали 

150.000 - - 

483-Новчане казне и 

пенали по решењу  

судова 

1.000 - - 

512- Машине и опрема 1.000.000 21.979,99 142.020 

 334.453.000 16.800.441,34 17.471.057,69 
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Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину  

(„Службени Гласник РС“, број: 59/13) ) - у оквиру Раздела 3, Глава 3.22 –  

Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, функција 410 

 

 

Економска 

класификација 

Одобрена 

средства 

Извршење у периоду 

01.07-30.09.2013. 

Извршење у  периоду  

1.10-31.12.2013. 

411-Плате, додаци и 

накнаде запослених 

44.637.000 9.076.781 8.956.714,51 

412- Социјални 

доприноси на терет 

послодавца 

 

8.315.000 1.624.743,93 1.603.251,91 

413- Накнаде у 

натури 

400.000 - 86.588 

414- Социјална 

давања запосленим 

2.950.000 1.978.593,89 308.291,59 

415- Накнаде 

трошкова за 

запослене 

2.050.000 368.209,32 239.107,55 

416- Награде 

запосленим и 

остали  

посебни расходи 

50.000 - - 

421- Стални 

трошкови (део 

средства ове 

апропријације 

намењен је 

преношењу 

ТВ програма из 

Србије у 

свет и унапређењу 

комуникације са 

дијаспором 

посредством 

интернета и 

нових технологија) 

132.900.000 785.131,16 114.194.328,06 

422- Трошкови 

путовања 

5.544.000 115.884,90 1.042.601,90 

423- Услуге по 

уговору 

17.000.000 2.910.967,01 2.483.472,94 

424- 

Специјализоване 

услуге 

2.660.000 60.000 370.704,60 

425- Текуће 

поправке и 

одржавање 

400.000 34.150 129.210 

426- Материјал 5.400.000 433.767,65 1.196.475,68 

481- Дотације 

невладиним  

98.000.000 27.343.678,80 53.301.656,01 
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организација 

(средства ове 

апропријације 

намењена су за 

организације 

српских 

заједница у 

земљама 

региона и осталим 

земљама у свету где 

живи наша 

дијаспора, Матици 

исељеника 

и Срба у региону,  

невладиним 

организацијама,  

удружењима чије је 

седиште у земљи, 

активност 

намењена  

дијаспори;годишње 

смотре фолклора 

дијаспоре, 

као и за друге 

активности) 

482- 

Порези,обавезне 

таксе и пенали 

150.000 4.340 6.164 

483-Новчане казне и 

пенали по решењу  

судова 

1.000 -  

512- Машине и 

опрема 

1.000.000 65.330,01 149.340 

 321.457.000 44.801. 577,67 184.067.906,75 

 
Закон о буџету за 2014. годину ( „Сл. гласник РС” број: 110/2013 ) - у оквиру Раздела 3,  

Глава 3.21 – Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, Функција 410 

 

 

Економска класификација Одобрена средства 

411-Плате, додаци и накнаде запослених 46.800.000 

412- Социјални доприноси на терет 

послодавца 

 

8.746.000 

413- Накнаде у натури 400.000 

414- Социјална давања запосленим 1.000.000 

415- Накнаде трошкова за запослене 2.100.000 

416- Награде запосленим и остали  

посебни расходи 

350.000 

421- Стални трошкови (део средства ове 

апропријације 

намењен је преношењу 

ТВ програма из Србије у 

свет и унапређењу комуникације са 

дијаспором посредством интернета и 

нових технологија) 

133.000.000 
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422- Трошкови путовања 7.000.000 

423- Услуге по уговору 17.200.000 

424- Специјализоване услуге 2.737.000 

425- Текуће поправке и одржавање 400.000 

426- Материјал 4.000.000 

481- Дотације невладиним  

организација (средства ове апропријације 

намењена су за организације српских 

заједница у земљама 

региона и осталим земљама у свету где живи 

наша дијаспора, Матици исељеника 

и Срба у региону,  

невладиним организацијама,  

удружењима чије је седиште у земљи, 

активност намењена  

дијаспори;годишње смотре фолклора 

дијаспоре, 

као и за друге активности) 

100.500.000 

482- Порези,обавезне таксе и пенали 150.000 

483-Новчане казне и пенали по решењу  

судова 

1.000 

512- Машине и опрема  900.000 

Укупно: 325.284.000 

 

 

XIII  ПOДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

На основу члана 51. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12), 

директор доноси Одлуку  о плану набавки Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону 

за 2013. годину  

ПЛАН НАБАВКЕ ЗА 2013. ГОДИНУ 

рб Предмет набавке 

С
п

е
ц

и
ф

и
к

а
ц

и
ја

 

Процењена 

вредност 
Врста 

поступка 

Оквирно 

време 

покретања 

поступка 

Оквирно 

време 

реализац

ије 

уговора 

Конто 

(планска 

година) 

Износ 

конта 

Извор 

финан 

Укупна 
По 

год. 

  УКУПНО   27.470.000           27.470.000   

  ДОБРА   6.270.000 2013         6.270.000   

1. 

Канцеларијски материјал: 
1.папир 

2.фасцикле и регистратори  

3.оловке 
4.коверти и стикери 

5. тонери и кетриџи                                                                       
6.УСБ звучници,тастатуре и 

меморије 

  500.000 2013 6  мај 
мај-

новембар 
426111 500.000 

01-
Буџет 

2. 

Стручна литература за 

редовне потребе запослених                                                                                                        
1. достављање дневних 
листова и недељних часописа 

2.литература за правну и 

друге службе канцеларије                                                                                                                                                                                                 

  500.000 2013 6 април 
мај-

септем. 
426311 500.000 

01-
Буџет 

3. Бензин   3.000.000 2013 6 јануар 
фебруар-

децембар 
426411 3.000.000 

01-

Буџет 

4. 
Поклони за децу запослених    

   1. набавка новогодишњих 
поклон пакета 

  300.000 2013 6 новембар децембар 413142 300.000 
01-

Буџет 
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5. 

Материјал за образовање         

   1. набавка књига, двд и 

других носача слике и звука 
за катедре србистике, 

репрезентативана удружења 

и библиотеке у центрима 
српска дијаспоре                

  500.000 2013 6 април 
мај-

септембар 
426321 500.000 

01-

Буџет 

6 

Материјал за културу1. 

набавка књига, двд и других 
носача слике и звука за 

катедре србистике, 

репрезентативана удружења 
и библиотеке у центрима 

српска дијаспоре  

  500.000 2013 6 април 
април-

децембар 
426621 500.000 

01-
Буџет 

7 Мобилни телефони   80.000 2013 6 април 
април-

децембар 
512212 80.000 

01-

Буџет 

8 Фотографска опрема   20.000 2013   април 
април-

децембар 
512242 20.000 

01-

Буџет 

9 
Штампачи                                                                                                    

- скенери 
  40.000 2013   април 

април-
децембар 

512222 40.000 
01-

Буџет 

10 
Електронска опрема                                                                               

-бежични микрофон                                                                                

- веб камера 

  30.000 2013 6 март 
април-

децембар 
512241 30.000 

01-

Буџет 

11 

Рачунарска опрема                                                                                       

-лаптопови                                                                                                   

-рачунари                                                                                                   

- монитори                                                                                                
- таблети                        

  500.000 2013 6 март 
април-

децембар 
512221 500.000 

01-
Буџет 

12 

Намештај                                                                                      

1.теписи                                                                                      

2.опремање просторија у 
поткровљу 

  300.000 2013 6 март 
април-

децембар 
512211 300.000 

01-

Буџет 

  УСЛУГЕ   21.200.000 2013         21.200.000   

1 

Закуп осталог простора 

1.Закуп простора -Скупштина 

дијаспоре и Срба у региону 

2. закуп за друге 
манифестације и 

конференције 

  500.000 2013 6 април 
април-

децембар 
421619 500.000 

01-

Буџет 

2. 

Закуп административне 

опреме 

1. закуп опреме за озвучење 

за конфернције и Скупштину 
дијаспоре и Срба у региону  

  400.000 2013 6 мај мај- јун 421622 400.000 
01-

Буџет 

3. 

Услуге доставе  

1.Трошкови слања пошиљки 
(шпедиција)- паковање и 

транспорт пакета са књигама 

двд и остали материјалима 

  800.000 2013 6 април 
април-

децембар 
421422 800.000 

01-

Буџет 

4. Осиграње запослених     300.000 2013 6 децембар децембар 421522 300.000 
01-

Буџет 

5. 
Трошкови превоза                                                                         

1.авио карте 
  3.000.000 2013 6 фебруар 

фебруар-
децембар 

422221 3.000.000 
01-

Буџет 

6 Услуге превођења    300.000 2013 6 јун 
јун-

децембар 
423111 300.000 

01-

Буџет 

7 
Услуге одржавања 

рачунара 
  250.000 2013 6 мај 

мај-

децембар 
423221 250.000 

01-

Буџет 

8 

Услуге израде софтвера  

1.услуге израде софтвера - 

израда портала "Српска 
пословна мрежа" 

  1.000.000 2013 6 мај 
мај-

децембар 
423211 1.000.000 

01-

Буџет 

9 

Остале компјутерске услуге                                                        

1.Израда и СЕО 

оптимизација сајта 
Канцеларије  

  250.000 2013 6 април 
април-

децембар 
423291 250.000 

01-

Буџет 
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10 

Услуге штампања 

публикација 

1.Материјал за конференцију 
" Стручни и научни 

потенцијал дијаспоре и 

трансфер знања"  
2.приручник за повратнике из 

иностранства 

3. информативни приручник 
за дијаспору. 

4.публикација са упутствима 

за Србе у региону и 
дијаспори 5.Информације у 

облику публикација 

намењене информисању 
чланова Владе и др.државних 

органа  

6.Акциони план 7. Измене 
Закона о дијаспори и Србима 

у региону 

  1.000.000 2013 6 мај 
мај -

децембар 
423413 1.000.000 

01-

Буџет 

11 Услуге штампања билтена   500.000 2013 6 мај 
мај -

децембар 
423411 500.000 

01-

Буџет 

12 

Остале услуге штампања                                                 

1.штампање   инфо флајера 

2.штампање промотивног 
материјала   3.штампање за 

потребе Скупштине 

дијаспоре              
4.штампање промотивног 

материјала (рол уп-ова,и 

слично) за потребе сектора за 
комуникације                                          

5.додатак за дневна,недељна 

и месечна издања часописа 

  1.000.000 2013 6 април 
април-

децембар 
423419 1.000.000 

01-
Буџет 

13 

Остале медијске услуге                                                                           
1. услуге медијског праћења -

прес клипинг                                           
2. остале медијске услуге - 

услуге стриминга 

  500.000 2013 6 мај 
мај-

новрмбар 
423449 500.000 

01-

Буџет 

14 

Услуге информисања                                                                   
1.мини инфо кампања (летње 
школе ,кампови)                                                       

2. информисање јавности                                                        

3.кампања поводом 
Скупштине дијаспоре 

  700.000 2013 6 мај 
мај-

децембар 
423421 700.000 

01-

Буџет 

15 

Односи с јавношћу                                                             
1.Припрема и обрада прилога 
за сајт,блогове википедију и 

слично                                                                                     

2.Новинска агенција 
(основни пакет)                             

3.пропагандне активности 

везане за сајам књига у Бгд. 

  700.000 2013 6   
апр-

децембар 
423422 700.000 

01-

Буџет 

16 

Услуге рекламе и 

пропаганде                                                 

1.банери                                                                                      
2.огласи (Google adds i FB 

adds) 

  700.000 2013 6     423431 700.000 
01-

Буџет 

17 

Остале стручне услуге 

1.реализација Скупштине 
дијаспоре 2.израда 

националних признања (7 

статуета од бронзе)    
3.организација конференције 

- дефинисање државне 

политике о будућности учења 
српског језика у дијаспори и 

региону 4.Услуге агенције за 

производњу видео 
промотивног материјала  

5.остале манифестације и 

конференције,сајам књига    
6.Израда идејног пројекта за 

развој платформе и портала 

за унапређење комуникације 
са нашим људина у свету а) 

за нов начин дистрибуције тв 

  3.000.000 2013 6 април 
април-

децембар 
423599 3.000.000 

01-
Буџет 
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програма б) израда 

платформе,ц) за учење на 

даљину 

18 

Угоститељске услуге  

1.Смештај учесника 
конференције  " Стручни и 

научни потенцијал дијаспоре 

и трансфер знања"  
2.Смештај за 10 сениор 

менаџера и експерата из 

дијаспоре 

  600.000 2013 6 април 
април-

децембар 
423621 600.000 

01-

Буџет 

19 
Репрезентација                                                                    

1.ресторани                                                                     

2.репрезентација 

  700.000 2013 6 април 
април 

децембар 
423711 700.000 

01-

Буџет 

20 

Поклони                                                                                               

1.за амбасодере и угледне 

госте (књиге) 

2.беџеви,мајце,дипломе и 

други материјал 

  800.000 2013 6 август 
април-

децембар 
423712 800.000 

01-

Буџет 

21 

Остале опште услуге                                                          

1.Авионски превоз за сениор 
менаџере и  експерте из 

дијаспоре    

  1.000.000 2013 6 мај 
мај-

децембар 
423911 1.000.000 

01-
Буџет 

22 
Услуге образовања 

1.обука и стручна предавања 

за запослене  

  600.000 2013 6 мај 
мај-

децембар 
424211 600.000 

01-

Буџет 

23 

Образовање деце грађана 

који живе у иностранству 

1. набавка и дистрибуција 

уџбеника  

  2.000.000 2013 6 август 
август-

децембар 
424212 2.000.000 

01-
Буџет 

24 
Остале специјализоване 

услуге 
  300.000 2013 6 септем. 

септембар 

децембар 
424911 300.000 

01-

Буџет 

25 
Остале услуге и материјал 

за текуће поправке и 

одржавање зграде 

  300.000 2013 6 мај 
мај 

децембар 
425119 300.000 

01-

Буџет 

 

Образац В за евидентирање података о поступцима  

Јавних набавки за период: први квартал 2013. године 

 

Исход постyпака јавних набавки 
Број постyпака 

Набавке велике вредности Јавне набавке мале вредности 

Успешно спроведени 0 3 

Обyстављени 0 1 

Поништени делимично 0 0 

Поништени y целини 0 0 

УКУПНО 0 4 

 

 

Ред. 

бр. В
р

ст
а

 

п
о

ст
у

п
к

а
 

В
р

ст
а

 

п
р

ед
м

ет
а

 

П
р

ед
м

ет
 

Опис предмета јавне 

набавке 

Процењена 

вредност 

Разлог 

обуставе / 

поништења 

поступка 

Опис разлога 

I II II IV V VI VII VIII 
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1 6 2 08  1000 14-остало 
Услед организационих и кадровких 

промена у канцеларији, одустало се 
од реализације започетог пројекта 

УКУПНО 1000 

 

 

Образац Б за евидентирање података о закљученим уговорима  

о јавним набавкама мале вредности за период: први квартал 2013. године 

 

Редни 

број 

Врста предмета 

јавне набавке 

yкyпан број 

закљyчених yговора 

yкyпна вредност 

закљyчених yговора 

без ПДВ 

(yхиљадама динара) 

yкyпна вредност 

закљyчених yговора ca ПДВ 

(yхиљадама динара) 

I II III IV V 

1 добра 0 0 0 

2 yслyге 3 0 3476 

3 радови 0 0 0 

УКУПНО 3 0 3476 

 

 
Образац В за евидентирање података о поступцима  

Јавних набавки за период: други  квартал 2013. године 

 

Исход постyпака јавних набавки 
Број постyпака 

Набавке велике вредности Јавне набавке мале вредности 

Успешно спроведени 0 1 

Обyстављени 0 1 

Поништени делимично 0 0 

Поништени y целини 0 0 

УКУПНО 0 1 

 

 

Ред. 

бр. В
р

ст
а

 

п
о

ст
у

п
к

а
 

В
р

ст
а

 

п
р

ед
м

ет
а

 

П
р

ед
м

ет
 

Опис предмета јавне 

набавке 

Процењена 

вредност 

Разлог 

обуставе / 

поништења 

поступка 

Опис разлога 

I II II IV V VI VII VIII 

        

УКУПНО  

Образац Б за евидентирање података о закљученим уговорима  

о јавним набавкама мале вредности за период: други  квартал 2013. године 

 

Редни број 

Врста 

предмета 

јавне 

набавке 

yкyпан број 

закљyчених 

yговора 

Укупна процењена 

вредност у 

(хиљадама динара) 

yкyпна вредност 

закљyчених yговора без ПДВ 

(yхиљадама динара) 

yкyпна вредност 

закљyчених yговора ca ПДВ 

(yхиљадама динара) 

I II III IV V  

1 добра 1 3000 3000 0 

2 yслyге 0 0 0 0 

3 радови 0 0 0 0 

УКУПНО 1 3000 3000  
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Образац Б за евидентирање података о закљученим уговорима  

о јавним набавкама мале вредности за период:  трећи  квартал 2013. године 

 

Редни 

број 

Врста предмета 

јавне набавке 

yкyпан број 

закљyчених yговора 

yкyпна вредност 

закљyчених yговора 

без ПДВ 

(yхиљадама динара) 

yкyпна вредност 

закљyчених yговора ca ПДВ 

(yхиљадама динара) 

I II III IV V 

1 добра 0 0 0 

2 yслyге 0 0 0 

3 радови 0 0 0 

УКУПНО 0 0 0 

 

Образац Б за евидентирање података о закљученим уговорима  

о јавним набавкама мале вредности за период:  четврти  квартал 2013. године 

 

Редни 

број 

Врста предмета 

јавне набавке 

yкyпан број 

закљyчених yговора 

yкyпна вредност 

закљyчених yговора 

без ПДВ 

(yхиљадама динара) 

yкyпна вредност 

закљyчених yговора ca ПДВ 

(yхиљадама динара) 

I II III IV V 

1 добра 0 0 0 

2 yслyге 0 0 0 

3 радови 0 0 0 

УКУПНО 0 0 0 

 

 

 

XIV ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 

 

Средства која су опредељена за суфинансирање пројеката обезбеђена су Законом о буџету Републике 

Србије за 2013. (,,Службени гласник РС” бр. 114/12), у оквиру Раздела 3, Глава 3.22 - Канцеларија за 

сарадњу с дијаспором и Србима у региону, функција 410, економска класификација 481 и намењена 

су за организације српских мањина у земљама региона, европским земљама и прекоокеанским 

земљама, невладиним организацијама, удружењима чије је седиште у земљи; активност намењена 

дијаспори; Матици исељеника; Одбору за стандардизацију српског језика; годишње смотре фолклора 

дијаспоре, као и за друге активности. 

 

Средства за суфинансирање пројеката додељују се искључиво на основу Конкурса за суфинансирање 

пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању везе матичне државе и дијаспоре, као 

и матичне државе и Срба у региону, а које расписује Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима 

у региону. 

 

Услови и поступак додељивања средстава за суфинансирање пројеката који својим квалитетом 

доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у 

региону прописани су Законом о дијаспори и Србима у региону (,,Службени гласник РС” 88/09) и 

Правилником о ближим условима и поступку додељивања средстава за суфинансирање пројеката 

(,,Службени гласник РС” бр. 6/2010 и 69/2010). 

 

Средства за суфинансирање пројеката могу се одобрити организацијама у дијаспори, односно 

организацијама Срба у региону, као и организацијама чије је седиште у Републици Србији, на основу 

њиховог предложеног пројекта, који има за циљ: 
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1) употребу, учење, чување и неговање српског језика и ћириличког писма, чување и неговање 

српског културног, етничког, језичког и верског идентитета; 

2) унапређење економске сарадње Републике Србије и дијаспоре, као и Републике Србије и Срба у 

региону.  

Директор Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону доноси Одлуку о расписивању 

конкурса за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза 

матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону. Конкурс за суфинансирање, са 

пријавом на конкурс, објављује се на интернет страници, званичног сајта Канцеларије за сарадњу с 

дијаспором и Србима у региону. Конкурс за суфинансирање се објављује на српском језику у 

дневном јавном гласилу, које излази у иностранству. 

 

Пријава на конкурс, која се подноси Канцеларији за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, 

садржи: 

1) основне податке о подносиоцу пројекта; 

2) садржај пројекта; 

3) податке о учесницима у пројекту; 

4) циљеве пројекта; 

5) које су циљне групе и корисници резултата пројекта; 

6) оправданост пројекта у односу на послове Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у 

региону; 

7) време реализације пројекта; 

8) земљу реализације пројекта; 

9) представљање суфинансијера (како ће се обавестити учесници у пројекту, корисници резултата 

пројекта, медији и шира јавност да се пројекат реализује уз помоћ Канцеларије за сарадњу с 

дијаспором и Србима у региону); 

10) предрачун трошкова потребних за реализацију; 

11) план евалуације пројеката на основу којег ће се проценити изводљивост пројекта. 

 

Уз пријаву на конкурс подноси се решење о упису у регистар организација, као доказ да је 

организација у дијаспори, односно организација Срба у региону регистрована у складу с прописима 

стране државе у којој живи дијаспора, односно у складу с прописима државе на основу којих делују 

организације Срба у региону. Решење мора бити преведено на српски језик и на ћириличком писму 

код надлежног органа стране државе. Приложена документација остаје трајно у архиви Канцеларије 

за сарадњу с дијаспором и Србима у региону и не враћа се подносиоцима. Образац пријаве, 

приложен уз Правилник, чини његов саставни део и може се преузети на интернет страници 

званичног сајта Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону. 

 

Организације које су уписане у евиденције организација дијаспоре и организација Срба у региону 

достављају само фотокопију решења о упису у евиденције. 

 

Директор Канцеларије доноси Одлуку о образовању радне групе Канцеларије за сарадњу с 

дијаспором и Србима у региону за избор пројеката на конкурсу за суфинансирање пројеката којом се 

и утврђује задатак радне групе. Решењем се именују координатор и чланови радне групе. Такође, тим 

решењем се прецизирају поименично задужења чланова радне групе у вези са пословима које је 

потребно обавити у циљу реализације расписаног конкурса као и рокови за појединачне радње. 

 

Радна група Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону разматра конкурсне пријаве и 

приложену документацију, утврђује испуњеност критеријума предвиђених Конкурсом; припрема 

табеларни приказ и друге потребне прегледе података, одбацује документацију која не испуњава 

услове конкурса; утврђује предлог одлуке о суфинансирању пројеката и контролише извештаје о 

реализацији одобрених пројеката. 

 

По истеку рока за пријаву на Конкурс за суфинансирање пројеката директор за дијаспору доноси 

одлуку о додели средстава. На основу одлуке о додели средстава закључује се уговор о 

суфинансирању. Овим уговором уређују се обавезе корисника средстава, и то да пројекат реализује у 

складу са предрачуном трошкова датим у документацији; да Канцеларији омогући увид у 

финансијску документацију и да је трајно чува; да Канцеларији поднесе наративни и финансијски 
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извештај о наменском коришћењу средстава са потребним доказима, у року од 15 дана по 

завршетку пројекта; да Канцеларији поднесе ванредни извештај у току пројекта, као и о утрошеним 

средствима у сваком тренутку када то Канцеларија затражи; да на одговарајући начин обавести 

јавност (наведе) да је Канцеларија учествовала у суфинансирању овог пројекта. Овим Уговором је 

такође предвиђено да у случају да се пројекат не реализује у предвиђеном року, или да не буду 

потрошена сва опредељена средства, корисник средстава је у обавези да изврши повраћај средстава 

на рачун - Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима у региону број: 840-1620-21, са позивом на 

број: 10230-481-931-Верске организације; 10230-481-941-Удружења грађана; 10230-481-991- Остале 

непрофитне организације. 

 

После потписивања уговора о суфинансирању, директор Канцеларије, у року од осам дана, доноси 

Решење о преносу средстава. 

 

Реализација пројеката прати се на основу извештаја о реализацији пројеката, који су, у складу са 

Законом о дијаспори и Србима у региону, сви корисници дужни да поднесу у року од 30 дана од дана 

реализације пројеката. 

 

Ако се пројекат не реализује у предвиђеном року, или не буду утрошена сва додељена средства, 

корисник средстава је у обавези да изврши повраћај средстава Канцеларији за сарадњу с дијаспором 

и Србима у региону 

Извештај о реализацији пројеката садржи следеће податке: 

1) доказ да су пројекти реализовани у складу са предрачуном трошкова који су наведени у 

конкурсној документацији; 

2) доказ да су подносиоци пројеката послали извештај, у складу с преузетом обавезом, извештај о 

писаном облику, који садржи податке о начину трошења одобрених средстава; 

3) потпис овлашћеног лица; 

4) доказ да је јавност на одговарајући начин обавештена о томе да је Канцеларија за сарадњу с 

дијаспором и Србима у региону учествовала у суфинансирању пројеката. 

 

Ако корисници додељених средстава у року не доставе извештај о реализацији пројеката, односно 

доставе непотпун извештај, Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима у региону писмено их 

опомиње да га доставе или допуне. 

 

Ако и после опомене корисници додељених средстава не доставе потпуни извештај о реализацији 

пројекта, дужни су да изврше повраћај додељених средстава Канцеларији за сарадњу с дијаспором и 

Србима у региону. 

 

Oд оснивања Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у регону није расписан Конкурс за 

суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе 

и дијаспоре као и матичне државе и Срба у региону. 

 

XV ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

 

Поступак утврђивања плата државних службеника  

Поступак утврђивања плата, накнада и других примања државних службеника и 

намештеника утврђен је Законом о платама државних службеника и намештеника 

(„Службени гласник РС“, број: 62/2006, 63/2006 – испр., 115/2006 – испр., 101/2007 и 

99/2010). 

Плата државних службеника и намештеника састоји се од основне плате и додатака на 

плату. У плату се урачунавају и порези и доприноси који се плаћају из плате.  

Основна плата се одређује множењем коефицијента са основицом за обрачун и исплату 

плата (у даљем тексту основица).  

Основица је јединствена и утврђује се за сваку буџетску годину законом о буџету Републике 

Србије. 

Коефицијент за положаје и извршилачка радна места одређује се тиме што се сваки положај 

и извршилачко радно место сврстава у једну од 13 платних група.  
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Положаји се сврставају у платне групе од I до V, а за извршилачка радна места у платне 

групе од VI до XIII. 

 

Државни службеници на положају  

 

Коефицијент за положај одређује се према платној групи у којој се налази положај. 

Коефицијент се одређује решењем којим се одређује платна група у којој се налази радно 

место, број платног разреда и висина коефицијента. Државним службеницима на положају 

коефицијент одређује орган надлежан за његово постављење, односно Влада Републике 

Србије. 

 

Извршилачка радна места - државни службеници  
Извршилачко радно место сврстава се у платну групу која одговара звању у које је 

разврстано. 

У свакој платној групи у којој су сврстана извршилачка радна места постоји осам платних 

разреда. Платни разреди изражавају напредовање на истом извршилачком радном месту. 

Коефицијент за извршилачко радно место одређује се према платном разреду платне групе у 

којој се налази извршилачко радно место. 

Коефицијент се одређује решењем којим се одређује платна група у којој се налази радно 

место, број платног разреда и висина коефицијента. Државним службеницима коефицијент 

одређује руководилац државног органа, односно министар. 

 

Коефицијенти и за положаје и за извршилачка радна 

Групе положаја и називи звања Платна група  Платни разред  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прва група положаја  I  9.00  0                    

Друга група положаја  II  8.00  0                    

Трећа група положаја  III  7.11  0                    

Четврта група положаја  IV  6.32  0                    

Пета група положаја  V  5.62  0                    

Виши саветник  VI  3.96  4.15  4.36  4.58  4.81  5.05  5.30  5.57  

Самостални саветник  VII  3.16  3.32  3.49  3.66  3.85  4.04  4.24  4.45  

Саветник  VIII  2.53  2.66  2.79  2.93  3.08  3.23  3.39  3.56  

Млађи саветник  IX  2.03  2.13  2.23  2.34  2.46  2.58  2.71  2.85  

Сарадник  X  1.90  1.99  2.09  2.19  2.30  2.42  2.54  2.67  

Млађи сарадник  XI  1.65  1.73  1.82  1.91  2.00  2.10  2.21  2.32  

Референт  XII  1.55  1.63  1.71  1.79  1.88  1.98  2.07  2.18  

Млађи референт  XIII  1.40  1.47  1.54  1.62  1.70  1.79  1.88  1.97 

 

Додаци на основну плату државног службеника 

Државни службеник има право на додатак на основну плату: 

1. од 0,4% основне плате за сваку навршену годину рада у радном односу (минули рад); 

2. за рад од 22 сата до 6 сати наредног дана (рад ноћу); 

3. за рад на дан празника који није радни дан; 

4. за додатно оптерећење на раду; 

5. за прековремени рад; 

6. за приправност. 

Државни службеник има право на накнаду за долазак на рад и одлазак с рада, за време које 

је провео на службеном путу у земљи и иностранству, за смештај и исхрану док ради и 



ИНФОРМАТОР О РАДУ – КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ 

Децембар 2013.                 

 
44 

борави на терену и на накнаду трошкова који су изазвани привременим или трајним 

премештајем у друго место рада.  

Услови за накнаду трошкова, њихова висина и начин на који се остварују прописује се 

уредбом Владе. 

 

Поступак утврђивања плата намештеника  

Основна плата намештеника одређује се множењем коефицијента са основицом. 

Основица је јединствена и утврђује се за сваку буџетску годину законом о буџету Републике 

Србије. 

Коефицијенти за радна места намештеника одређују се тиме што се свако радно место 

намештеника сврстава у једну од шест платних група тако да платна група одговара врсти у 

коју је радно место разврстано у правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији 

радних места у државном органу. 

Коефицијен за радно место намештеника одређује се према платној групи у којој се радно 

место налази. 

Коефицијенти су следећи:     

I платна група  2.53 

II платна група  2.03 

III платна група  1.9 

IV платна група  1.5 

V платна група  1.2 

VI платна група  1 

 

Додаци на основну плату намештеника 

Намештеници имају право на додатак на основну плату: 

1. од 0,4% основне плате за сваку навршену годину рада у радном односу (минули рад); 

2. за рад од 22 сата до 6 сати наредног дана (рад ноћу); 

3. за рад на дан празника који није радни дан; 

4. за прековремени рад; 

5. за приправност; 

6. за остварене резултате рада. 

Намештеник има право на накнаду за долазак на рад и одлазак с рада, за време које је провео 

на службеном путу у земљи и иностранству, за смештај и исхрану док ради и борави на 

терену и на накнаду трошкова који су изазвани привременим или трајним премештајем у 

друго место рада.  

Услови за накнаду трошкова, њихова висина и начин на који се остварују прописује се 

уредбом Владе. 

 

Основица за обрачун и исплату плата за државне службенике и намештенике за месец 

децембар износи 18.906,9 динара.  

 
 

 

ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ЗАРАДАМА ЗА МЕСЕЦ  ДЕЦЕМБАР  2013 

РУКОВОДИОЦИ 

Ред.бр Име и презиме нето плата најнижа плата највиша плата 

1 Директор Канцеларије 165.775,71     

2 Заменик директора 156.474,27     
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Државни службеници 

1 државни службеници на положају  119.491,63 129.528,92 

2 виши саветник  86.390,92 91.336,97 

3 самостални саветник  61.179,72 86.321,36 

4 саветник  48.025,79 65.671,75 

6 сарадник  40.463,79  

7 референт  36.821,56 41.628,46 

Намештеници 

1 четврта група  45.943,77  

 

Напомена: У складу са чланом 3.  Законом о умањењу нето прихода лица у јавном сектору  зарада за 

месец децембар 2013. године која је исплаћена у јануару 2014. године , извршено је умањење нето 

прихода запослених. Нето приход који није већи од 60.000 динара месечно множи се коефицијентом 

1; Нето приход већи од 60.000 динара месечно а који није већи од 100.000 динара месечно ,множи се 

коефицијентом 1 који се примењује на износ већи од 100.000 динара месечно и коефицијентом 0,8 

који се примењује на износ нето прихода који је већи од 60.000 динара до износа који није већи од 

100.000 динара месечно. Нето приход већи од 100.000динара  месечно множи се коефицијентом 1 на 

износ који није већи од 60.000 динара месечно  коефицијентом 0,8 који се примењује на износ нето 

прихода који је већи од 60.000 динара до износа нето прихода који је већи од 100.000 динара месечно 

и коефицијентом 0,75 који се примењује на износ нето прихода преко 100.000 динара месечно. 

 

 

XVI  ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

 

Укупна вредност  основних средстава на дан 26.07.2012. године (подаци према  последњем попису) 

 

Назив опреме Набавна вредност Отписана вредност Садашња вредност 

Аутомобил Шкода 

Октавија 1,6 

1.200.573,21 852.907,21 347.666,00 

Канцеларијска опрема 1.092.650,62 652.620,40 440.030,22 

Рачунарска опрема 4.906.297,27 3.911.779,86 994.517,41 

Комуникациона опрема 547.097,89 192.700,17 354.397,72 

Електронска и 

фотографска опрема 

748.257,19 331.253,18 417.004,01 

Опрема за домаћинство и 

угоститељство 

126.618,50 48.319,88 78.298,62 

Непокретна опрема 852,00 429,55 422,45 

УКУПНО: 8.622.346,68 5.990.010,25 2.632.336,43 

 
 

ОСНОВНА СРЕДСТВА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2012. 

 

Конто Назив опреме 
Набавна 

вредност 

Исправка 

вредности 

Садашња 

вредност 
Количина 

011211 
Опрема за копнени 

саобраћај 
1.200.573,21 914.936,83 285.636,38 1 

011221 Канцеларијска опрема 1.154.307,60 708.906,71 445.400,89 66 

011222 Рачунарска опрема 5.267.034,27 4.147.161,18 1.119.873,09 212 

011223 
Комуникациона 

опрема 
552.055,29 203.558,64 348.496,65 61 

011224 
Електронска и 

фотографска опрема 
1.113.761,27 340.864,60 772.896,67 18 

011225 

Опрема за 

домаћинство и 

угоститељство 

126.618,50 52.563,78 74.054,72 18 
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011293 Непокретна опрема 852,00 460,79 391,21 1 

Укупно:  9.415.202,14 6.368.452,53 3.046.749,61 377 

 

 

XVII ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 

 

Подаци којима располаже Канцеларија, а које су настале у раду и у вези са радом Канцеларије, 

налазе се на носачима информација који се чувају: 

- у архиви писарнице до истека текуће године, односно  у архивском депоу Управе за 

заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26; 

- у просторијама Канцеларије код службених лица која раде на предметима, у 

електронској форми у рачунарима и у писаној форми, на ЦД или дискетама; 

- у Групи за нормативне и управне и опште правне послове, документација која се односи 

на запослене у Канцеларији и предмети који настану у раду Групе; 

-  у Канцеларији, у Групи за финансијско-материјалне послове и у Министарству 

финансија-Управи за трезор, улица Поп Лукина 7-9, који се односе на финансијска документа о 

плаћању за потребе Канцеларије и на документацију везану за исплату плата запослених;   

Подаци се чувају у складу са Уредбом о канцеларијском пословању органа државне управе 

(„Сл. гласник РС”, бр. 80/92 ) и Упутством о канцеларисјком пословању органа државне управе („Сл. 

гласник РС”, бр. 10/93 и 14/93). 

Подаци који се чувају у електронској форми чувају се у појединачним рачунарима 

запослених који су заштићени од вируса и којима приступ имају смо за то овлашћена лица, док се 

информације у писаној форми чувају у регистраторима или полицама у закључаним ормарима. 

Документа запослених чувају се у закључаним ормарима. 

Евиденција података о запосленима у Канцеларији у оквиру Централне кадровске евиденције води и 

Служба за управљање кадровима. 

Подаци о збиркама евиденције о физичким лицима које се водила у Министарству 

достављени су у Централни регистар збирки евиденција који води Повереник за информације од 

јавног значаја. 

Канцеларија је преузела од Министарствa за дијаспору, односно Министарства вера и дијаспоре  

носаче информација: службена гласила, електронске базе података, адресар организација у 

дијаспори, евиденцију организација у дијаспори и Срба у региону, архиву. 

 

Носачи информација се унутар просторија чувају у ормарима, на полицама са регистраторима, 

заједничким серверима и појединачним рачунарима. 

 

Сви носачи информација  налазе се у улици Васе Чарапића 20, Београд, осим заводне књиге која се 

налази у Немањиној 22-26. Архива се налази  у Управи за заједничке послове републичких органа. 

 

На интернет презентацији (www.dijaspora.gov.rs) објављују се информације које су настале у раду 

или у вези са радом Канцеларије, а чија садржина има или би могла имати значаја за јавни интерес. 

Објављени подаци се по потреби недељно или месечно ажурирају. 

Информације се чувају у складу са прописима о канцеларијском пословању и Правилником о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места . 

У вези са чувањем података треба истаћи да су рачунари заштићени од вируса и да се врши 

сигурносно снимање електронских  података са рачунара  на ЦД. 

 

XVIII ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 

У поседу Канцеларије  налазе се следеће информације настале у раду или у вези са радом 

Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону су: 

 решења, 

 правилници, 

 потврде, 

 информације, 

http://www.dijaspora.gov.rs/
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 извештаји, 

  дописи, 

 записници са седница,  

 Канцеларија је учествовала у изради одговора, у оквиру своје надлежности, на Упитник 

Европске комисије поводом приступања Републике Србије Европској унији, 

 приликом сачињавања извештаја за међународне организације (Уједињене нације, 

Европска унија, Савет Европе, ОЕБС итд.), давала је прилоге и мишљења у вези са 

питањима из своје надлежности, 

 издата мишљења, 

 одлуке,  

 жалбе,  

 закључени уговори,  

 тонски и видео снимци са догађаја у организацији државног органа,  

 дописи грађана,  

 примљена електронска пошта и поруке на службеним телефонима,  

 понуде на јавним набавкама и јавни позиви,  

 документација о извршеним плаћањима,  

 документа запослених,  

 документација о спроведеним конкурсима,  

 радне верзије докумената у припреми,  

 службене белешке,  

 представке странака у поступку, 

 документација о извршеним плаћањима,  

 документа запослених,  

 понуде на јавним набавкама и јавни позиви, 

 закључени уговори,  

 примљена електронска пошта , 

 радне верзије докумената у припреми, 

 службене белешке, и др. 

Информације настале у раду или у вези са радом Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у 

региону су: 

 - уговори које је закључила Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону  чувају се у 

Одсеку за  опште послове; 

-  дописи грађана (молбе за помоћ, пријаве за посао); 

-  документација о извршеним плаћањима, Група за финансијске послове; 

- документа запослених (персонални досијеи запослених и матична књига запослених), Одсек за  

опште послове; 

- документација о спроведеним конкурсима о суфинансирању, Одсек за опште послове; 

 

 

Електронска промотивно-информативна издања  

 

2009. 

 

ДВД - Србија је ваша кућа 

 

Садржај:  

1. Усвајање првог Закона о дијаспори и Србима у региону  

2. Видовдански дани дијаспоре и Срба у региону  

3. Прва интернационална конференција младих лидера из дијаспоре  

4. Химна Републике Србије и 15 песама националног карактера  

5. Електронска верзија „Информативног приручника за дијаспору“, друго измењено издање  

 

2010. 

 

ДВД – Могућности улагања у општине и градове Србије 
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Садржај: 

1. Пројекти за инвестирање у општине и градове Србије 

2. Статистички подаци општина и градова Србије 

3. Приче успешних привредника из дијаспоре 

4. Слободне зоне Србије 

5. Сеоски туризам у Србији 

6. Новчане дознаке из дијаспоре 

7. Информативни приручник за дијаспору 

8. Закон о дијаспори и Србима у региону 

9. Усвајање Закона о дијаспори и Србима у региону 

10. Скупштина дијаспоре и Срба у региону 

11. Химна Републике Србије 

 

 

XIX ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА 

ПРИСТУП 

 

Све информације којима Канцеларија располаже, а које су настале у раду или у вези са радом 

Канцеларије, доступне су јавности у складу са Законом о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја (,,Службени гласник РС”,бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10). Приступ  информацијама 

може да буде потпуно или делимично  чл. 9, 10. или 14. наведеног Закона, ако би се тиме: 

 

1.) угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица, 

2.) угрозило, омело или отежало спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за кривично 

дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског поступка, извршење пресуде или спровођење 

казне, или који други правно уређени поступак, или фер поступање и правично суђење, 

3.) озбиљно угрозила одбрана земље, национална или јавна безбедност, или међународни односи, 

4.) битно умањила способност државе да управља економским процесима у земљи, или битно отежала 

остварење оправданих економских интереса, 

5.) учинила доступним информација или документ за који је прописима или службеним актом 

заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена, пословна или друга тајна, односно 

који је доступан само одређеном кругу лица, а због чијег би одавања могле наступити тешке правне 

или друге последице по интересе заштићене законом који претежу над интересом за приступ 

информацији, 

6.) злоупотребило право на приступ информацијама од јавног значаја, а нарочито ако је тражење 

неразумно, често, када се понавља захтев за истим или већ добијеним информацијама, кад се тражи 

превелики број информација или кад се тиме омета процес рада, 

7.) повредило право на приватност, право на углед или које друго право лица на које се тражена 

информација лично односи (осим у случајевима одређеним законом). 

 

Тражиоцу не мора да се омогући приступ информацијама од јавног значаја ако су те информације 

већ објављене и доступне у земљи или на интернету. 

 

XX ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 

 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) може да поднесе свако 

лице, без навођења разлога за тражење информација, Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима 

у региону, 11000 Београд, Васина 20; број факса 2636-815; info@dijaspora.gov.rs , у времену од 8,30 

од 16,30 сваког радног дана, а у  складу са чланом 15. Закона о слободном приступу информација од 

јавног значаја писаним путем.  

 

Захтев мора да садржи: назив и адресу Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, 

податке о тражиоцу информације (име,презиме, телефон и други подаци за контакт), што прецизнији 

опис информација које се траже и начин достављања информације. Уколико захтев не садржи горе 

наведене податке, овлашћено лице Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону дужно 

mailto:info@dijaspora.gov.rs
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је да, без надокнаде, поучи тражиоца да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу 

упутство о допуни. 

Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема 

упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, Канцеларија за сарадњу 

с  дијаспором и Србима и региону донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног. 

Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима у региону дужна је да омогући приступ 

информацијама и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се 

такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као у случају писано поднетог 

захтева. 

У прилогу је дат модел обрасца за подношење захтева, али ће Канцеларија за сарадњу с дијаспором 

и Србима у региону размотрити и захтев који није сачињен на том обрасцу: У складу са чланом 16. 

Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Канцеларија за сарадњу с 

дијаспором и Србима у региону је дужна да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана 

пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који 

садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Копија документа је 

упућена тражиоцу даном напуштања писарнице Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у 

региону. 

Уколико Канцеларија није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана 

пријема захтева поступи по истом, дужна је да о томе обавести тражиоца и одреди накнадни рок, 

који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о 

поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију и изда му, 

односно упути копију тог документа. 

Ако Канцеларија на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику за 

информације од јавног значаја у складу са чланом 22 Закона о слободном приступу информацијама 

од јавног значаја. 

 

Канцеларија ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који 

садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити и  време, место и 

начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије 

документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца 

са могућношћу да употребом своје опреме изради копију. 

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама 

Канцеларије. 

Тражилац може из оправданих разлога да тражи да увид у документ који садржи тражену 

информацију изврши у друго време од времена које му је одредила Канцеларија. 

Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, 

омогућиће се да се то учини уз помоћ пратиоца. 

Ако удовољи захтеву, Канцеларија неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену 

белешку.  

Ако Канцеларија одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, 

да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију 

тог документа, дужно је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, 

као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења. 

У складу са чланом 17. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, увид у 

документ који садржи тражену информацију је бесплатан.  

Копија документа која садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду 

нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања. Када Канцеларија 

не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенику за 

информације од јавног значаја и обавестиће и Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по 

његовом знању, документ налази. 

Тражилац може изјавити жалбу (модел жалбе у прилогу) Поверенику у року од 15 дана од дана 

достављања решења Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, у складу са чланом 

22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.  
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                 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ 

 

................................................................................................................................................ 

назив и седиште органа коме се захтев упућује 

 

 

З А Х Т Е В 

за приступ информацији од јавног значаја 

 

 

 На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа захтевам:* 

 

 обавештење да ли поседује тражену информацију; 

 увид у документ који садржи тражену информацију; 

 копију документа који садржи тражену информацију; 

 достављање копије документа који садржи тражену информацију:** 

 поштом 

 електронском поштом 

 факсом 

 на други начин:***_________________________________________ 

 

Овај захтев се односи на следеће информације: 

 _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________ 

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају 

проналажење тражене информације) 

 

 

         

____________________________________ 

Тражилац информације/Име и презиме 

 

У ________________,           ____________________________________ 

адреса 

 

дана______201__ године          ____________________________________ 

други подаци за контакт 

 

___________________________________ 

Потпис 

 

 

__________________________________________ 

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите. 

** У кућици означити начин достављања копије докумената. 

*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате. 
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ЖАЛБА  ПРОТИВ  ОДЛУКЕ ОРГАНА  ВЛАСТИ КОЈОМ ЈЕ 

ОДБИЈЕН ИЛИ ОДБАЧЕН ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 

 

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 

Адреса за пошту: Београд, Немањина 22-26 

 

Ж А Л Б А  

 

(............................................................................................................................ 

....................................................................................................................) 

Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца) 

 

против решења-закључка 

(..............................................................................................................................................) 

                         (назив органа који је донео одлуку) 

Број.................................... од ............................... године.  

 

Наведеном одлуком органа власти (решењем, закључком, обавештењем у писаној форми са 

елементима одлуке) , супротно закону, одбијен-одбачен је мој захтев који сам поднео/ла-упутио/ла 

дана ............... године и тако ми ускраћено-онемогућено остваривање уставног и законског права на 

слободан приступ информацијама од јавног значаја. Oдлуку побијам у целости, односно у делу 

којим.................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. јер није 

заснована на Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

На основу изнетих разлога, предлажем да Повереник уважи моју жалбу,  поништи одлука 

првостепеног органа и омогући ми приступ траженој/им  информацији/ма. 

Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст. 1. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

  

        ..................................................................... 

   Подносилац жалбе / Име и презиме 

У ............................................,                                                                                     

..................................................................... 

адреса 

 

дана ............201... године                                                  .................................................................... 

           други подаци за контакт 

   

.................................................................                                                           

потпис 

   Напомена:  

 У жалби се мора навести одлука која се побија (решење, закључак, обавештење), назив органа 

који је одлуку донео, као и број и датум одлуке. Довољно је да жалилац наведе у жалби у ком 

погледу је незадовољан одлуком, с тим да жалбу не мора посебно образложити. Ако жалбу 

изјављује на овом обрасцу, додатно образложење може  посебно приложити.  

 Уз жалбу обавезно приложити копију поднетог захтева и доказ о његовој предаји-упућивању 

органу као и копију одлуке органа која се оспорава жалбом. 
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