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PREDGOVOR 

Projekat  “Evaluacija  rada  pet  nacionalnih  saveta  u  Srbiji  ‐  bugarskog, mađarskog,  romskog, 
rumunskog  i  slovačkog”  je  prvi  ovakvog  obuhvata  koji  je  urađen  u  Srbiji.  S  obzirom  na  pionirski 
poduhvat ovog projekta, koji je realizovao Centar za regionalizam iz Novog Sada uz podršku Fondacije 
za otvoreno društvo, analize, preporuke i podaci do kojih se došlo tokom rada na terenu imaju izuzetnu 
vrednost.  Tokom  ankete  po  jedinstvenom  upitniku,  intervjuisano  je  preko  stotinu  pripadnika 
nacionalnih  zajednica čiji su nacionalni saveti bili učesnici u ovom projektu. Pre svega, to su bili članovi 
nacionalnih  saveta, njegovih  radnih  tela, predstavnici  inistitucija od posebne  važnosti  za nacionalne 
zajednice,  istaknuti  intelektualci,  građani.  Cilj  ankete  je  bio  da  se  dobije  što  veći  broj  odgovora  sa 
različitih pozicija kreiranja i odgovornosti u sferi javnog interesa u jednoj nacionalnoj zajednici. Time je 
postignuta  ubedljivija  validnost  istraživanja.  Velika  promena  u  pravnom  statusu  nacionalnih  saveta 
dogodila pre dve godine usvajanjem Zakona o nacionalnim  savetima nacionalnih manjina.Stoga  je u 
fokusu  istraživanja  bilo  konstituisanje  nacionalnih  saveta  u  skladu  sa  pomenutim  Zakonom,  primeri 
dobre prakse u ostvarivanju dobijenih nadležnosti, uz  istovremeno detektovanje problema. Posebana 
pažnja kroz anketu je bila usmerena na novi način izbora članova nacionalnih saveta kao iskustvo koje 
je  donelo  nov  kvalitet  i  mogućnost  za  dogradnju  procesa  novih  demokratskih  principa  u  oblasti 
manjinskih  politika.  Analize  i  preporuke  koje    su  proistekle  iz  prikupljenih  izjava,  podataka  i 
pojedinačnih ocena jesu početna tačka u izgradnji harmonizovanog pravnog okvira koji reguliše oblast 
manjinskih prava i svih drugih važećih zakona koji direktno ili indirektno utiču na status i ostvarivanje 
prava manjinskih  zajednica u  Srbiji. Na  konferenciji,  koja  je  kao  finalni projektni  zadatak održana 4. 
juna  2012.  godine  u  Novom  Sadu,  rečeno  je  da  do  promena  Zakona  o  nacionalnim  savetima 
nacionalnih manjina mora uskoro doći, jer je evidentno da on ima manjkavosti. To je i osnovna poruka 
Tomasa Mora, zamenika  šefa Misije OEBS‐a u Srbiji. Njegov  stav  je na  istom  skupu podržao  i Goran 
Bašić, zamenik Republičkog zaštitnika građana, poručujći  predstavnicima nacionalnih saveta u Srbiji da 
moraju imati zajedničke stavove i predloge o budućim promenama Zakona. 

Politizacija  izbora članova nacionalnih saveta  je ključna zamerka koja se čula tokom ankete u 
svih pet nacionalnih zajednica kada je reč o prvim neposrednim izborima 2010. godine, na osnovu kojih 
funkcionišu  sadašnji  sastavi  saveta.  Korpus  demokratskih  principa  neposrednih  izbora  za  članove 
nacionalnih saveta podrazmeva pored prava  i obaveze.  Jedna od ključnih  je  transprentost  i eksterna 
kontrola  rada.  S  obzirom  na  način  na  koji  su  izabrani,  članovi  nacionalnih  saveta  su  javne  ličnosti, 
učestvuju  u  kreiranju  i  ostvarivanju  javnog  interesa  jedne  nacionalne  zajednice,  pa  time  podležu  i 
javnoj  kontroli,  rekla  je  na  Konferenciji  u  Novom  Sadu  Jadranka  Jelinčić,  direktorica  Fondacije  za 
otvoreno društvo. 

Težeći  da  uspostave  pravni  okvir  nekonfliktne  zajednice,  sa  respektabilnim  stepenom 
društvene bezbednosti, donosioci odluka u Srbiji trebali bi uvažiti rezultate ovog istraživanja i kada su u 
pitanju  primeri  dobre  prakse  i  kada  su  u  pitanju  problemi.  Evoluiranje  zakonodavne  prakse  i  njeno 
menjanje u skladu sa realnom politikom je proces na kojem počiva stabilna demokratija, a preporuke 
ovog istraživanja su pokazala da su promene zakonodavnog okvira, ali i prakse njegovog sprovodjenja, 
potrebne  kako  bi  proklamovana  politika  kulturne  autonomije  manjinskih  zajednica  bila  izvorište 
stabilne i nekonfliktne zajednice.  

Jelena Perković 
Saradnica Centra za regionalizam 
Novi Sad,  juni 2012.  
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PRAVNI OKVIR NADLEŽNOSTI  NACIONALNIH SAVETA  
I PREPORUKE* 

  Nacionalni saveti nacionalnih manjina, kao najvažniji  instrument zaštite kolektivnih prava 
nacionalnih manjina, su uvedeni u domaći pravni sistem 2002. godine, stupanjem na snagu Zakona 
o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina.1 Ovaj krovni zakon nije detaljnije uredio način izbora 
nacionalnih saveta, organizacionu strukturu, nadležnosti i način finansiranja.  

Imajući u vidu činjenicu da proces konstituisanja nacionalnih saveta od 2002. godine pa u 
narednih  nekoliko  godina  nije  tekao  na  zadovoljavajući  način,  pre  svega  zbog  odsustva 
institucionalnih mehanizama za podršku uspostavljanju saveta, Narodna skupština Republike Srbije 
je 31. avgusta 2009. godine usvojila Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.2 Zakon je 
stupio je na snagu 11. septembra 2009. godine.  

Zakon  o  nacionalnim  savetima  nacionalnih  manjina  (u  daljem  tekstu:  Zakon  o  NSNM) 
detaljno uređuje nadležnosti nacionalnih saveta u oblastima obrazovanja, kulture, obaveštavanja i 
službene  upotrebe  jezika.  Zakon  uspostavlja  prava  nacionalnih  saveta  da  utiču  na  personalna 
rešenja,  odnosno  na  izbor  organa  upravljanja  u  ustanovama,  koje  u  celini  ili  delimično  služe 
ostvarivanju  tih  kolektivnih prava: u predškolskim ustanovama,  školama, medijima, ustanovama 
kulture i ustanovama. Prema zakonu, nacionalni saveti stiču pravo da predlažu članove upravnog i 
nadzornog odbora i daju mišljenje/saglasnost na izbor direktora, da određuju kriterijume za izbor 
glavnog  i  odgovornog  urednika  u  medijima  u  kojima  se  program  emituje  isključivo  na  jeziku 
manjine itd., o čemu će detaljno biti reči kod razmatranja svake od oblasti u kojima su garantovana 
prava nacionalnih saveta. 

U posebnom poglavlju  zakon  je  veoma detaljno uredio način  izbora  članova nacionalnih 
saveta kao i organizaciona pitanja, koja se odnose na izbor organa nacionalnog saveta, delokrug tih 
organa kao i način donošenja odluka na sednicama, uključujući i vrste odluka tih organa za koje se 
zahteva kvalifikovana većina  (čime  je, smatramo, nepotrebno opterećen  tekst zakona  jer se ova 
materija po pravilu ostavlja za podzakonske akte, odnosno za statut ili poslovnike o radu saveta). 

  Zakon  takođe  sadrži  i  poglavlja  o  načelima  finansiranja  nacionalnih  saveta,  odnosima 
saveta  sa državnim organima, organima  teritorijalne  autonomije  i  lokalne  samouprave  i osnove 
organizacionog  ustrojstva  saveta.  O  svim  ovim  aspektima  funkcionisanja  nacionalnih  saveta, 
posebno o izazovima primene zakonskih odredbi, biće više reči u nastavku analize.  

                                                             
* Autor: Tatijana Pavlović‐Križanić, stručnjakinja za reformu javne uprave, tanja_krizanic@yahoo.com 
1 "Sl.list SRJ", br. 11/2002,"Sl.list SCG ", broj 1/2003‐ Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", broj 72/2009‐dr. zakon 
2 „Sl. glasnik RS“, br. 72/2009 
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CILJEVI I  METODOLOGIJA  ISTRAŽIVANJA  

U projektima ovog  tipa,  veoma  je  teško,  a  i  zahtevno organizovati prikupljanje  i  analizu 
podataka na osnovu  jedinstvenog modela zasnovanog na principima analize neusklađenosti  (gap 
analysis),  imajući u vidu  suštinske  razlike koje postoje u  funkcionisanju, organizaciji  i obavljanju 
nadležnosti nacionalnih saveta.  

Prvo,  koncept  Zakona  o  NSNM  je  prilagođen  potrebama  i  realnim  mogućnostima 
nacionalnih  manjina  koje  su  brojne,  koncentrisane  na  jednom  području,  veoma  dobro 
organizovane,  sa  manjinskim  strankama  koje  su  razvijene,  uticajne,  sa  odličnom  stranačkom 
infrastrukturom  i zastupljene u organima vlasti na  svim nivoima. Ove manjine  (odnosno njihove 
političke elite  koje  su de  facto  jedini  reprezenti manjinskih  interesa)  su u  stanju da  sa  lakoćom 
koriste  složen  i  komplikovan  instrumentarijum  zakona.  Ostale  manjine,  zbog  razjedinjenosti, 
teritorijalne  disperzije,  nedostatka  kapaciteta,  odsustva  finansijske  ili  tehničke  podrške  koriste  
veoma mali, skoro neznatan deo mogućnosti koje Zakon pruža za suštinske pomake ka sadržajnijoj 
realizaciji  kolektivnih manjinskih  prava. U  tom  smislu,  u  slučaju  nekih  saveta,  nadležnosti  date 
Zakonom o NSNM su znatno iznad kapaciteta saveta za njihovo vršenje. 

Drugo i ne manje važno, neki saveti postoje već deset godina jer su osnovani odmah nakon 
stupanja na snagu Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, neki su formalno osnovani 
pre deset godina, a počeli su da funkcionišu pre dve godine, a neki su i osnovani i konstituisani tek 
pre dve godine. Razlika u  iskustvu  između  saveta koji  su već uhodani  (npr. mađarski,  rumunski, 
slovački,  rusinski,  bunjevački  savet)  i  onih  koji  su  tek  skoro  počeli  neku  značajniju  aktivnost 
(aškalijski, egipatski), utiče i na njihove rezultate i učinke.  

Uprkos  izazovima  u  sprovođenju  projekta  nastalim  pre  svega  u  fazi  prikupljanja  i 
upoređivanja  podataka  kao  i  definisanja  kriterijuma  za  procenjivanje  validnosti  zaključaka, 
evidentno je da je cilj  ostvaren. Dobijen je detaljan uvid u sve aspekte funkcionisanja nacionalnih 
saveta,  pobrojani  su  problemi  u  realizaciji  zakonom  poverenih  nadležnosti,  diferencirana  grupa 
problema  prema  uzrocima  njihovog  nastanka  (problemi  izazvani  neadekvatnim  zakonskim 
odredbama,  problemi  nastali  usled  nedovoljnih  kapaciteta  saveta,  egzogeni  problemi  uslovljeni 
institucionalnim okruženjem i budžetskim ograničenjima) kao i, po prvi put, predstavljanju primera 
dobre prakse u funkcionisanju saveta kako bi se poboljšala institucionalna klima i pravni okvir, koji 
će  da  doprinese  efikasnijem  ostvarivanju  prava  pripadnika  nacionalnih  manjina  u  oblasti 
obrazovanja, kulture, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma.  

Istraživanje koje  je predstavljalo osnovu  za  izradu ove analize obavljeno  je u periodu od 
juna  2011.  godine  do  aprila  2012.  godine.  Tokom  rada  na  terenu  stručnjaci  za  prava manjina 
Centra  za  regionalizam  obavili  su  polustruktuirane  intervjue  sa  predstavnicima  pet  nacionalnih 
saveta  nacionalnih  manjina:  mađarskim,  bugarskim,  romskim,  rumunskim  i  slovačkim, 
predstavnicima  lokalnih  samouprava, udruženja građana osnovanih  sa  ciljem  zaštite  i promocije 
kolektivnih manjinskih prava, građanima, medijima, predstavnicima ustanova kulture od posebnog 
značaja  za nacionalne manjine  i predstavnicima obrazovnih ustanova. Obavljeno  je 60  intervjua 
(od  čega  je  deset  odgovora  na  struktuirani  upitnik  poslato  pisanim  putem  –  elektronskom 
poštom). Stručnjaci Centra su u ovoj fazi obradili ukupno 27 sati snimljenih razgovora. Prvi rezultati 
analize, uključujući i nalaze i preporuke predstavljeni su na fokus grupama koje su organizovane sa 
predstavnicima  dva  nacionalna  saveta,  koji  su  bili  predmet  istraživanja,  a  njihove  sugestije  i 
predlozi uneseni su u konačnu verziju analize.    
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IZBORI ZA NACIONALNE SAVETE  

Prema Zakonu o NSNM, izbori za nacionalne savete mogu biti organizovani kao neposredni 
izbori  ili putem elektorske skupštine. Nacionalne manjine će se same opredeliti kojem će od ova 
dva načina dati prioritet. Neposredni  izbori za nacionalne  savete  su mogući  samo ukoliko  se do 
dana  raspisivanja  izbora,  na  poseban  birački  spisak  nacionalne manjine  upiše  više  od  50%  od 
ukupnog broja pripadnika nacionalne manjine prema poslednjem popisu stanovništva, umanjenog 
za 20%. 

Prema Zakonu, neophodan uslov za sticanje aktivnog biračkog prava za neposredan  izbor 
članova nacionalnog saveta je upis u poseban birački spisak nacionalne manjine. Svako lice koje se 
oseća  pripadnikom  određene  nacionalne  manjine  može  da  se,  na  sopstveni  zahtev,  upiše  u 
poseban birački spisak određene nacionalne manjine, uz jedini uslov da ispunjava opšte uslove za 
realizaciju biračkog prava.  

Zahtev  za  upis  u  poseban  birački  spisak,  popunjen  na  posebnom  obrascu  koji  propisuje 
Ministarstvo  za  ljudska  i  manjinska  prava,  državnu  upravu  i  lokalnu  samoupravu,  podnosi  se 
organu uprave  jedinice  lokalne samouprave prema mestu prebivališta, u pisanoj formi. Zakon ne 
propisuje lično podnošenje zahteva i da potpis na obrascu za upis bude overen u sudu, ili u opštini, 
odnosno mesnoj kancelariji. Prema Zakonu, overa potpisa pred  sudom  ili u opštinskoj upravi  je 
neophodna samo za potpise podrške  izbornim  listama. U  tom smislu, Zakonom nisu obezbeđeni 
uslovi  za  potvrdu  autentičnosti  potpisa  podnosioca  zahteva  za  upis  u  birački  spisak,  čime  je 
doveden  u  pitanje  nanesena  ogromna  i  nenadoknadiva  šteta  kvalitetu  izbornog  procesa  za 
nacionalne savete na svim izborima u budućnosti, jer više ne postoji značajna verovatnoća da će se 
osporavati kvalitet biračkih spiskova i autentičnosti i verodostojnosti podataka u njima, o čemu će 
kasnije biti više reči. 

Svaka ispravka i izmena u posebnom biračkom spisku može se izvršiti samo na lični zahtev 
birača. Izborne liste mogu predlagati grupa birača upisanih u poseban birački spisak odgovarajuće 
nacionalne  manjine,  odnosno  organizacije,  udruženja  građana,  kao  i  političke  organizacije 
nacionalne  manjine.  Omogućavanjem  političkim  organizacijama  nacionalnih  manjina  da  budu 
predlagači  izbornih  lista  u  velikoj meri  je  opredeljena  priroda  i  karakter  nacionalnih  saveta  u 
svakodnevnoj  praksi,  odnos  sa  organima  javne  vlasti  pre  svega  na  lokalnom  nivou,  obavljanje 
nadležnosti, kao  i opšti pristup rešavanju problema u četiri sektorske oblasti zbog kojih se saveti 
osnivaju.  

Ako  nacionalna  manjina  ne  ispuni  uslove  za  neposredne  izbore,  nacionalni  savet  bira 
skupština elektora nacionalne manjine. Pravo da bude elektor ima  pripadnik nacionalne manjine, 
koga  je  za  elektora  imenovala organizacija  ili udruženje nacionalne manjine. Potpisi  za podršku 
elektora takođe se overavaju na način predviđen Zakonom.  

Prvi nacionalni  saveti, koji  su obrazovani na osnovu Zakona  iz 2002. godine birani  su po 
elektorskom sistemu, a do stupanja na snagu Zakona o NSNM je uspostavljeno petnaest saveta. Na 
prvim izborima primenom postupka iz Zakona o NSNM, izabrano je 19 nacionalnih saveta. Izbori za 
nacionalne savete u skladu sa Zakonom o NSNM održani su 6. juna 2010. godine.  
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Za  razliku  od  prvih  izbora  koji  su  organizovani  putem  elektorskih  skupština,  većina 
nacionalnih saveta se na drugim izborima opredelila za neposredne izbore za članove nacionalnog 
saveta. Na neposrednim  izborima biralo se 16 nacionalnih saveta nacionalnih manjina  (albanska, 
aškalijska, bošnjačka, bunjevačka, bugarska, vlaška, grčka, egipatska, mađarska, nemačka, romska, 
rumunska,  rusinska,  slovačka,  ukrajinska  i  češka  nacionalna  manjina).  Istog  dana  su  još  tri 
nacionalne  zajednice  (makedonska,  slovenačka  i hrvatska) birale  svoje nacionalne  savete putem 
elektorske  skupštine.  Na  neposredne  izbore  je  izašlo  54,5%  upisanih  predstavnika  nacionalnih 
manjina  u  posebne  biračke  spiskove,  odnosno  237.792  birača  od  436.334  građana  upisanih  u 
posebne biračke spiskove. Najveću izlaznost zabeležila je grčka nacionalna manjina sa 77,05 %, dok 
je najmanja bila izlaznost Aškalija sa 38,85 % izašlih birača.  

Celokupan  izborni materijal  bio  je dostupan na  dvojezičnim  obrascima,  srpskom  jeziku  i  
jeziku  i pismu nacionalne manjine   koji su u službenoj upotrebi u  jedinici  lokalne samouprave na 
kojoj se odvijalo glasanje. 

Upis u posebne biračke spiskove počeo  je 9. novembra 2009. godine  i trebalo  je da  traje 
četiri meseca odnosno do 9. marta 2010.  godine  koliko  je  Zakonom o NSNM predviđeno,  ali  je 
zbog nedovoljnog broja upisanih birača ovaj rok produžen do 21. maja 2010. godine.  

Kao što je već napomenuto, pravo na upis u poseban birački spisak imao je svaki punoletni 
građanin  sa  opštim  biračkim  pravom,  koji  se  izjasni  kao  pripadnik  nacionalne manjine.  Ovako 
široko postavljen koncept samoodređenja pripadnika nacionalne manjine zasnovan je na Ustavom 
garantovanoj slobodi  individualnog nacionalnog  izjašnjavanja. Takav koncept  je  izazvao određene 
nedoumice  u  praksi,  jer  su  se  kao  pripadnici  određene manjine,  uz  upisivanje  u  birački  spisak, 
izjašnjavali  i  pojedinci  koji  nisu  pripadnici  te  nacionalne  manjine  ni  po  jednom  objektivnom 
kriterijumu. U Hrvatskoj, na primer, pravo upisa u poseban birački spisak imaju samo građani koji 
su se na poslednjem popisu stanovništva izjasnili kao pripadnici nacionalne manjine.  

Tokom  istraživanja  pojedine  političke  stranke  nacionalnih  manjina,  kao  i  sami  građani 
manjinskih nacionalnosti  iznosili su uverenje da  je protivustavno sastavljati birački spisak, koji ne 
mora da sadrži sve birače već samo nešto više od polovine birača koji su se na poslednjim izborima 
izjasnili  kao  pripadnici  određene manjine  i  da  iz  tog  razloga  nisu  želeli  da  učestvuju  u  upisu  u 
poseban  birački  spisak.  Ovi  ispitanici  su  predlagali  da  upis  u  poseban  birački  spisak  bude 
obavezujući  i  da  ga  formira  nadležno  ministarstvo  na  osnovu  podataka  sa  poslednjeg  popisa 
stanovništva, čime bi se obezbedilo da spiskovi budu potpuni i precizni i podaci zaštićeni. 

Veće probleme prilikom upisa u posebne biračke spiskove je, međutim, izazvala Instrukcija 
Ministarstva  za  ljudska  i manjinska prava o postupku upisa u poseban birački  spisak nacionalne 
manjine,  br.  290‐111‐00‐00009/2009‐05  od  7.  12.  2009.  godine.  Ovom  Instrukcijom,  kojom  je 
regulisan  upis  u  posebne  biračke  spiskove  nacionalnih manjina,  omogućeno  je  pravnim  licima, 
odnosno političkim strankama nacionalnih manjina da vrše upis građana u poseban birački spisak. 
Ministarstvo  je  Instrukcijom  propisalo  da  je  dopušteno  da  zahteve  građana  za  upis  u  poseban 
birački  spisak predaju  treća  lica bez posebnog ovlašćenja  što  je dovelo do brojnih  zloupotreba. 
Svako, ko  je  raspolagao podacima o građanima, mogao  je „u njihovo  ime“ da popuni  zahtev  za 
upis, potpiše  ih  i podnese zahtev. Posledica  toga bila  je da su mnogi građani upisani u poseban 
birački spisak bez znanja  i protiv njihove volje. Na ovaj način  je praktično obesmišljena odredba 
Zakona koja je podrazumevala, iako ne eksplicitno, onda sigurno implicitno da svaki građanin lično 
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(osim  u  izuzetnim  slučajevima  kada  to  nije moguće)  podnosi  zahtev  za  upis  u  posebni  birački 
spisak. 

U mnogim lokalnim samoupravama, koje su kao povereni posao obavljale upise u poseban 
birački spisak, su uočeni dupli zahtevi za upis u spisak, odnosno podnošenje više zahteva za jedno 
lice. Političke stranke nacionalnih manjina su podnosile čak i nepotpisane zahteve, a javljali su se i 
građani, koji su tražili brisanje  iz posebnog biračkog spiska nacionalne manjine u koji su upisani  i 
upis u poseban birački  spisak druge nacionalne manjine  ili  samo brisanje, bez zahteva  za upis u 
drugi birački  spisak,  a  kao  razloge  su navodili da uopšte nisu podneli  zahtev  za upis  ili da nisu 
podneli  zahtev  za  upis  u  poseban  birački  spisak  nacionalne manjine  za  koju  su  dobili  rešenje. 
Mnogi građani su podnosili žalbe u kojima su iznosili da se na zahtevu ne nalazi njihov potpis ili da 
nisu znali šta tačno potpisuju, odnosno da su bili dovedeni u zabludu prilikom overe potpisa. 

Kako  ističe  Poverenik  za  informacije  od  javnog  značaja  i  zaštitu  podataka  o  ličnosti, 
Rodoljub Šabić, „Manje opasne su bile zloupotrebe zbog neinformisanosti ili polupismenosti nekih 
ljudi čiji je potpis dobijan tako što im je obrazac za upis predočen kao zahtev za legalizaciju kuće ili 
slično.  Najgora  varijanta  je  bila  ona  u  kojoj  su  počinjena  krivična  dela  neovlašćene  obrade 
podataka  i falsifikovanja. To znači da su „aktivisti” sam  i popunjavali obrasce za upis  i falsifikovali 
potpise  navodnih  podnosilaca”.3  Značajna  je  njegova  izjava„da  je  takvih  stvari  bilo  u  vezi  s 
posebnim biračkim spiskovima manje‐više svih nacionalnih manjina.4“  

Najveći  problem  svakako  predstavlja  to  što  su  mnoge  političke  stranke  iskoristile 
jedinstvenu  priliku  koju  im  je  pružio  izborni  proces  i  sa  državnog  i  pokrajinskog  nivoa  veoma 
snažno podržana inicijativa za upis predstavnika manjina u biračke spiskove i kopirale i zadržavale 
za svoje potrebe podatke građana  iz biračkih spiskova, kreirajući tako sopstvene baze podataka  i 
drastično kršeći time pravo građana na zaštitu podataka o ličnosti, kao i odredbe Zakona o zaštiti 
podataka o ličnosti i Zakona o NSNM. Prema Zakonu o NSNM, podaci iz posebnog biračkog spiska 
uživaju posebnu  zaštitu  i  zabranjeno  je  i  kažnjivo  svako  korišćenje ovih podataka, osim u  svrhu 
izbora nacionalnog saveta, kao  i u svrhu ostvarivanja drugih prava nacionalnih manjina, ako  je to 
propisano zakonom ili propisom autonomne pokrajine.5  

Poverenik za  informacije od  javnog značaja  i zaštitu podataka od  ličnosti pokrenuo  je više 
nadzornih postupaka po prijavama građana zbog zloupotrebe ličnih podataka građana u postupku 
upisa  u  posebne  biračke  spiskove  nacionalnih  manjina.6  U  postupcima  nadzora  Poverenik  je 
utvrdio  različite  oblike  zloupotrebe  i  kršenja  zakona.  Tako  je  u  slučaju  postupka  nadzora  nad 
upisom  u  poseban  birački  spisak  bošnjačke  nacionalne  manjine  utvrđeno  da  je  Bošnjačko 
nacionalno  veće  prikupilo  osetljive  podatke  za  čak  32.458  lica  bošnjačke  nacionalne manjine, 
njihova  imena  i prezimena, mesto prebivališta, od kojih su formirani spiskovi  lica koja su podnela 
zahtev za upis u poseban birački spisak, te da su ovi podaci prikupljani i obrađivani bez zakonskog 

                                                             
3 http://www.transparentnost.org.rs/index.php?view=details&id=278%3Amediji‐o‐
korupciji&option=com_eventlist&lang=sr (Pristupljeno 18.02.2012) 
4 http://www.poverenik.rs/index.php/yu/mediji‐/948‐2010‐09‐23‐08‐37‐58.html 
5 Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, “Službeni glasnik RS” br. 72/2009 , član 49. 
6 Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom 
pristupu  informacijama  od  javnog  značaja  i  Zakona  o  zaštiti  podataka  o  ličnosti  za  2010.  godinu,  2010,  str. 
24.(http://www.poverenik.org.rs/index.php/sr/doc/izvestaji.html) 
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osnova  i bez pristanka  lica na koje se odnose.7 Poverenik  je utvrdio  i postojanje baze podataka u  
Savezu vojvođanskih Mađara za 95.784 lica mađarske nacionalnosti koji su prikupljeni bez pravnog 
osnova  i 1907 spiskova sa naslovom „Potvrda o prijemu zahteva za upis u poseban birački spisak 
mađarske  nacionalne  manjine“.8  Povereniku  su  bili  predočeni  dokazi  i  da  je  predsednik 
Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine doneo Uputstvo za prikupljanje zahteva za upis u 
poseban  birački  spisak  kojim  je  instruirao  aktiviste  da  potpisane  i  popunjene  obrasce  zahteva 
prikupe,  fotokopiraju, evidentiraju u posebu  internu evidenciju, da uz njih priključe  fotokopije  ili 
fotosnimke  ličnih  karata,  a  zatim  originalne  obrasce,  u  ime  lica  koja  su  ih  popunila  i  potpisala 
dostave  opštini.  Nakon  toga  je  Poverenik  naložio  Savetu  brisanje  protivzakonito  prikupljenih 
podataka. 

Naravno, postavlja se pitanje koliko građana bi se upisalo u posebne biračke spiskove da 
stranački aktivisti nisu odlazili od vrata do vrata i podsticali građane. S jedne strane, građanima je 
ideja nacionalnog saveta bila nova, tada  još nisu bili dovoljno upoznati sa nadležnostima Saveta i 
nisu  jasno  videli  svoj  lični  interes da  se posebno upisuju u poseban birački  spisak  i  konačno da 
glasaju. Zbog toga je uspeh upisa u velikoj meri zavisio od direktnog angažmana političkih stranaka 
i partijsko‐političke strukture u određenim nacionalnim zajednicama. Posledično, oni koji su  imali 
ozbiljnije kapacitete i razvijeniju stranačku infrastrukturu uspeli su da naprave kompletnije biračke 
spiskove, dok manje zajednice sa slabom ili nikakvom infrastrukturom to nisu mogle. 

Istovremeno,  država  nije  na  vreme  obezbedila  finansijska  sredstva  za  kampanju  upisa u 
posebne biračke  spiskove  tako da uprkos  tome  što  je  kampanja  trajala  skoro  šest meseci, njen 
efekat  je  korespondirao  finansijskim  mogućnostima  pojedinačnih  nacionalnih  saveta  odnosno 
nacionalnih zajednica. 

Paralelno  sa  upisom  u  posebne  biračke  spiskove  nacionalnih manjina  tekla  je  i  izborna 
kampanja  političkih  stranaka  odnosno  udruženja  nacionalnih  manjina  za  izbore  za  nacionalne 
savete.  Trajanje  i  intenzitet  kampanje  je  zavisio  od  kapaciteta,  pripremljenosti  i  finansijskih 
mogućnosti manjinskih stranaka odnosno udruženja. Kampanja se uglavnom oslanjala na ličnosti i 
vodila  oko  ličnosti,  građani  su  se  opredeljivali  po  imenu  nosioca  izborne  liste  i  njegovoj 
popularnosti. Možemo  reći da  se  izbori  za nacionalne  savete nacionalnih manjina u  tom  smislu 
nisu mnogo razlikovali od izbora na drugim nivoima vlasti u Srbiji. 

Pravo  predlaganja  izbornih  lista  na  izborima  za  nacionalne  savete  imaju  grupe  birača 
upisanih  u  poseban  birački  spisak  odgovarajuće  nacionalne  manjine  odnosno  organizacije, 
udruženja građana, kao  i političke organizacije nacionalne manjine  (v.  član 71. Zakona o NSNM). 
Političke  stranke  koje  nemaju manjinski  predznak  nemaju  pravo  kandidovanja  na  izborima  za 
nacionalne savete. To, međutim, ne znači da one nisu posredno učestvovale u izborima osnivajući 
manjinske  organizacije  odnosno  udruženja  građana  ili  pružanjem  aktivne  podrške  određenim 
izbornim listama. 

Imajući sve u vidu, kandidate na izborima za članove nacionalnih saveta 2010. godine mogli 
bismo svrstati u tri različite grupe. Prvoj grupi, koja je najmalobrojnija, pripadaju političke stranke 

                                                             
7 Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom 
pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2010. godinu, 2010, str. 55. 
8 Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom 
pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2010. godinu, 2010, str. 63. 
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nacionalnih manjina  koje  imaju  značajnu  podršku  u  svojoj manjinskoj  zajednici. U  drugu  grupu 
možemo  svrstati  sve  izborne  liste koje  su  imale podršku većinske političke  stranke. Najčešće  su 
pred izbore formirana udruženja građana koja su kandidovala takve liste. U trećoj grupi se nalaze 
liste manjih političkih stranaka nacionalnih manjina ili liste građana pripadnika nacionalnih manjina 
koje su obično veoma kasno ulazile u kampanju, koje nisu imale ni dovoljno snage ni kapaciteta da 
osvoje značajan broj glasova. 

Građani  su na  izborima  za  članove nacionalnih  saveta  glasali  po  istom  sistemu  kao  i na 
ostalim  izborima. Oni građani koji su  izašli na  izbore, glasali su za  istu političku opciju za koju su 
glasali na nacionalnim, odnosno  lokalnim  izborima, pod uslovom da  je ta opcija  imala svoju  listu. 
Ako te opcije nije bilo, tada obično nisu ni izlazili da glasaju. 
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ORGANIZACIONO USTROJSTVO NACIONALNIH SAVETA  

Zakonom  o  nacionalnim  savetima  nacionalnih manjina  su  na  veoma  načelan  i  uopšten 
način  rešena  osnovna pitanja  njihovog organizacionog  ustrojstva. Nesporno  je da  su  nacionalni 
saveti  sui  generis  pravna  lica  koja  nisu  organi  javne  vlasti,  iako  vrše  veoma  značajna  javna 
ovlašćenja.  Zbog  prirode  i  karaktera  ovih,  veoma  značajnih  javnih  ovlašćenja,  čini  se  da  je 
nedovoljno  pažnje  u  Zakonu  posvećeno  organizacionoj  strukturi  nacionalnih  saveta,  odnosu 
između samog saveta i njegovih odbora, nadležnostima predsednika saveta (osim predstavljanja i 
zastupanja)  itd.  Zakonom  je  predviđeno  da  nacionalni  savet mora  da  ima  predsednika,  koji  i 
predstavlja  i  zastupa  Savet,  izvršni  organ  i  odbore  za  obrazovanje,  kulturu,  obaveštavanje  i 
službenu upotrebu jezika i pisma.  

Zakon  sadrži  samo  jednu  rečenicu o  postupku donošenja  odluka  saveta.  Prema  Zakonu, 
savet ima kvorum ukoliko je sednici prisutno više od polovine članova saveta. U slučaju kvoruma, 
svaka  odluka  je  punovažna  ako  je  izglasa  prosta  većina.  Zakon  za  samo  tri  odluke  predviđa 
kvalifikovanu  većinu  –  za  usvajanje  statuta,  za  izbor  predsednika  nacionalnog  saveta  i  za  izbor 
predsednika izvršnog organa nacionalnog saveta. Za sve tri odluke se predviđa da su usvojene ako 
je  za njih glasalo više od polovine od ukupnog broja  članova nacionalnog  saveta. Ostale odluke 
nacionalni  savet  donosi  većinom  glasova  prisutnih  članova,  ukoliko  se  statutom  ne  propiše 
kvalifikovana većina. 

Zakon nije uredio broj organa koje nacionalni  savet može da  formira, njihov međuisobni 
odnos  i njihove nadležnosti. Takođe, Zakonom nije određen ni način  formiranja  izvršnog organa 
saveta niti  je definisano koliko on  ima članova.    Imajući u vidu da se predsednik  izvršnog organa 
bira  direktno  i  to  većinom  glasova  svih  članova  saveta,  imalo  bi  smisla  predložiti  da  direktno 
izabrani  predsednik  izvršnog  organa  sam  predlaže  svoje  saradnike,  odnosno  članove  izvršnog 
organa  saveta.  Prema  Statutu  nacionalnog  saveta  mađarske  nacionalne  manjine,  najveća 
ovlašćenja  ima  Uprava  Saveta  koja  je  izvršni  organ.  Uprava  priprema  gotovo  svaki  predlog 
dokumenta  i odluke. Predloge odluka zatim razmatra  i usvaja Savet. U najvećem broju slučajeva 
odluke priprema Uprava Saveta, a zatim ih usvaja resorni odbor, ili resorni odbor utvrđuje predlog 
odluke koji se zatim usvaja na Savetu.  Izvršavanje odluka je, takođe, u nadležnosti Uprave. Članovi 
Saveta, s druge strane, mogu da podnose pismene podneske, da daju  inicijative  i amandmane na 
različite predloge.  

Zakonom nije definisano da  li nacionalni  savet može da  ima  i odbore  za druge  tematske 
oblasti koje u širem smislu spadaju u korpus prava manjina osim odbora za obrazovanje, kulturu, 
obaveštavanje  i službenu upotrebu  jezika. Na primer, da  li  je moguće da nacionalni savet osnuje 
odbor koji bi se bavio ravnomernom zastupljenošću manjina u  javnom životu  ili da osnuje odbor 
koji  bi  se  bavio  pitanjima  koja  su  važna  sa  aspekta  ostvarivanja  prava  i  interesa  određene 
nacionalne manjine (npr. pristup zdravstvenoj zaštiti, stanovanje  ili zaštita od diskriminacije kada 
je  u  pitanju  romska  nacionalna  manjina).  Nacionalni  savet  romske  nacionalne  manjine  je,  na 
primer,  formirao  i Odbor za stanovanje, Odbor za zapošljavanje, Odbor za zdravstvo. Nacionalni 
savet je planirao da formira 19 odbora, ali do sada nije bio u mogućnosti da to ostvari.  
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Zakonom o NSNM nije precizirano da li članovi odbora mogu da budu samo članovi saveta 
ili odbor može, u skladu sa statutom NSNM, da bude pojačan  i stručnjacima za određenu oblast, 
predstavnicima  manjinskih  udruženja,  predstavnicima  manjinskih  medija,    radnicima  u  oblasti 
kulture itd. koji bi mogli, ali ne bi morali da imaju pravo glasa u odboru. Imajući u vidu činjenicu da 
su  predstavnici  građana  i  stručne  javnosti  u  sve  većem  broju    zastupljeni  u  odborima  i drugim 
radnim  telima skupština na svim nivoima vlasti,  čini se da ne bi  trebalo da bude smetnji  i da se 
odbori  NSNM  otvore  za  učešće  predstavnika  stručne  javnosti.  Zakonom  je  predviđeno  da  se 
Statutom nacionalnog saveta mogu utvrditi konsultativna i druga tela nacionalnog saveta. 

Imajući u vidu kratak vremenski  rok  i  inovativnost političke prakse  funkcionisanja  saveta 
kao  i  tendenciju  da  se  određena  organizaciona  iskustva  u  funkcionisanju manjinskih  političkih 
partija  šablonski  preslikavaju  u  organizaciono  ustrojstvo  saveta,  u  praksi  se  javljaju  dva  sasvim 
suprotna  modela  rada.  S  jedne  strane,  odbori  formirani  za  oblast  obrazovanja,  kulture, 
obaveštavanja  i  službene  upotrebe  jezika  i  pisma  potpuno  preuzimaju  nadležnosti  nacionalnog 
saveta u domenu odlučivanja i upravljanja, a sa druge strane kod polovine postojećih nacionalnih 
saveta odbori su praktično marginalizovani  i nemaju nikakvu ulogu niti u konsultativnom procesu 
niti u odlučivanju. Tako  je nadležnost Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine da daje 
mišljenja, odnosno  saglasnost na predlog  za  članove  školskog  odbora,  kao  i  na  izbor direktora, 
preneta u potpunosti na Odbor za obrazovanje. Ova mogućnost proistekla  je  iz člana 16. stava 2 
Statuta prema kom Savet može vršenje pojedinih nadležnosti posebnom odlukom poveriti svojim 
organima  (član  16,  stav  2).  Imajući  u  vidu  suštinu  javno‐pravnih  ovlašćenja  Saveta  postavlja  se 
pitanje  da  li  se  prenošenjem  nadležnosti  Saveta  na  odbore,  kao  tela  čija  se  uloga  iscrpljuje  u 
pripremi materijala i odluka za sednicu Saveta, derogira sama suština postojanja Saveta. 

Svi ostali nacionalni saveti čije je funkcionisanje bilo predmet istraživanja, imaju osnovana 
samo četiri odbora – za kulturu, obaveštavanje, službenu upotrebu jezika i obrazovanja. Smatramo 
da  nije  u  neskladu  sa  Zakonom  o  NSNM  osnivanje  dodatnih  odbora  pri  Nacionalnom  savetu 
romske  nacionalne  manjine,  imajući  u  vidu  poseban  položaj  romske  nacionalne  manjine  i 
sistemske  probleme  i  diskriminaciju  kojoj  je  ova  manjina  izložena  u  oblastima  zapošljavanja, 
zdravstva i stanovanja. Štaviše, članom 10. stav 1. tačka 14. Zakona o NSNM izričito je navedeno da 
je jedna od nadležnosti Saveta i da „... zauzima stavove, pokreće inicijative i preduzima mere u vezi 
sa svim pitanjima koja su neposredno povezana sa položajem,  identitetom  i pravima nacionalne 
manjine.“  Imajući  u  vidu  i  ovu  odredbu,  smatramo  da  je  u  zavisnosti  od  konkretne  situacije  i 
statusa  odnosno  položaja  u  društvu  konkretne  nacionalne  manjine,  legitimno  i  opravdano 
opredeljenje  pojedinih  nacionalnih  saveta  (u  ovom  slučaju  romskog)  da  osnuju  odbore  za 
rešavanje pitanja koja su najviše pozicionirana na njihovoj listi  prioriteta kao nacionalne manjine.  

Zakonom bi trebalo  jasno definisati da  jedino nacionalni savet  ima ovlašćenje da utvrđuje 
strateške smernice za rad saveta, da usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta, da usvaja druge 
opšte akte, da donosi odluke o imenovanju u ustanovama u kojima je preuzeo u celini ili delimično 
osnivačka prava, da daje saglasnost na odluke o imenovanju u slučajevima predviđenim Zakonom, 
da pokreće inicijative, bira i razrešava predsednika i izvršni organ kao i članove odbora, razmatra i 
usvaja izveštaj o radu i finansijski izveštaj, itd.  

Zakonom, takođe, nije uređena struktura članstva u resornim odborima što u velikoj meri 
ima uticaja na nedoumice u praksi oko toga kako se razume njihova uloga – kao izvršnih organa u 
sektorskim oblastima  ili kao pukog dekora koji  funkcioniše samo deklarativno. Resorni odbori bi 
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trebalo  da  budu  shvaćeni  i  u  Zakonu  i  statutu  kao  stalna  radna  tela  nacionalnog  saveta  koja 
razmatraju (bez prava na odlučivanje) pitanja iz oblasti od značaja za realizaciju prava nacionalnih 
manjina u sektorskim oblastima.  

Zakonom nije jasno opredeljeno koja vrsta pravnog lica je zapravo savet. Sasvim je izvesno 
da se na savet ne primenjuju odredbe Zakona o državnoj upravi ili Zakona o javnim službama, jer 
savet  nije  ni  državni  organ,  a  ni  ustanova.  Sa  druge  strane,  svi  nacionalni  saveti  nacionalnih 
manjina su ustanovljeni da bi vršili javna ovlašćenja i samim tim finansiraju se, najvećim delom, iz 
republičkog, pokrajinskog i budžeta jedinica lokalne samouprave. Sa aspekta Zakona o budžetskom 
sistemu, nacionalni saveti su “korisnici  javnih sredstava”  jer  javna budžetska sredstva sačinjavaju 
više od 50% njihovih  prihoda. Iako nisu deo konsolidovanog računa trezora, na njih se primenjuju 
sva  pravila  budžetskog  poslovanja  i  budžetskog  računovodstva  i  revizije.  Štaviše,  njihovo 
poslovanje  podleže  i  reviziji  od  strane  Državne  revizorske  institucije.  Kao  indirektni  budžetski 
korisnici i pravna lica koja ostvaruju prihode u iznosu većem od 50% iz javnih budžeta sva tri nivoa 
vlasti, nacionalni saveti su u obavezi da poštuju Zakon o javnim nabavkama kao naručioci dobara i 
usluga  od  privatnog  sektora.  Sa  druge  strane  na  nacionalne  savete  se  ne  primenjuju  odredbe 
zakona  koji  uređuju  funkcionisanje  državne  uprave  i  zaposlenih  u  državnoj  upravi  ili  javnim 
službama, zato što, kao što je rečeno, nacionalni saveti nisu niti državni organ niti javna služba. Na 
radnopravni  status  zaposlenih  u  administrativnoj  i  tehničkoj  službi  nacionalnih  saveta  se 
primenjuje Zakon o radu, kao na zaposlene kod svih drugih poslodavaca, a ne Zakon o   državnim 
službenicima.  

Nacionalni saveti nemaju pravo da budu nosioci javne svojine, ali mogu da stiču pokretne i 
nepokretne  stvari  kao  sva  druga  pravna  lica.  Kada  se  razmatra  pitanje  sticanja  prava  svojine  i 
raspolaganja na pokretnim i nepokretnim stvarima, u praksi se pojavio jedan relativno neočekivan 
problem sa (državnom, javnom) imovinom na kojoj su pravo korišćenja imala pravna lica, odnosno 
ustanove  na  kojima  su  osnivačka  prava  stekli  nacionalni  saveti  (ustanove  kulture,  muzeji, 
biblioteke,  javna  glasila).  Sticanje  svojstva  osnivača,  odnosno  suosnivača  nacionalni  saveti  su  u 
određenim  slučajevima  shvatili  pre  svega  kao mogućnost  preuzimanja  kontrole  nad  imovinom 
ustanova  čiji  su  osnivači  postali.  Iz  prakse Nacionalnog  saveta mađarske  nacionalne manjine  u 
postupku preuzimanja osnivačkih prava postavilo se praktično pitanje da li preuzimanje osnivačkih 
prava  znači  i  preuzimanje  finansiranja  i  imovine  tih  ustanova.  Ukoliko  Savet  preuzme  50% 
osnivačkih  prava  jedne  biblioteke,  da  li  to  znači  da  ima  pravo  da  preuzme  i  polovinu  zgrade, 
polovinu  knjižnog  fonda  i  sl.  Tumačeći  da  ima  to  pravo, Nacionalni  savet mađarske  nacionalne 
manjine  je, na primer, uz saglasnost  lokalne samouprave, preuzeo deo  imovine biblioteke u Adi. 
Imajući  u  vidu  činjenicu  da  su  sve  institucije  kulture  čija  se  osnivačka  prava  preuzimaju  javne 
ustanove koje su osnovane za obavljanje nadležnosti iz delokruga lokalne samouprave ili APV – tj. 
ustanove na  koje  se primenjuju odredbe  Zakona o  javnoj  svojini,  čini  se ovakvo  tumačenje nije 
ispravno.  Status  osnivača  podrazumeva  da  osnivač  preuzima  obavezu  da  obezbedi  uslove  – 
tehničke, kadrovske, organizacione, materijalne  ‐ za  funkcionisanje ustanove, a ne da po osnovu 
osnivačkog  statusa  otuđuje  imovinu  koju  je  ustanova  do  tada  koristila  za  obavljanje  osnovne 
delatnosti. 

Transfer  imovine  sa  korisnika  sredstava  koje  obavlja  nadležnost  u  oblasti  kulture, 
obaveštavanja,  obrazovanja  ili  službene  upotrebe  jezika  na  osnivača,  odnosno  nacionalni  savet 
nikako nije praksa koju bi trebalo ohrabrivati ili podsticati na bilo koji način.  
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FINANSIRANJE  NACIONALNIH SAVETA  

Sredstva  za  finansiranje  nacionalnih  saveta  obezbeđuju  se  iz  budžeta  Republike  Srbije, 
budžeta autonomne pokrajine  i budžeta  jedinice  lokalne  samouprave, donacija  i ostalih prihoda 
(Zakon  o  NSNM,  član  114).  Visina  sredstava  se  određuje  svake  godine  Zakonom  o  budžetu, 
odnosno odlukama o budžetu AP Vojvodine  i  jedinica  lokalne samouprave. Sredstva koja  izdvaja 
Republika raspoređuju se nacionalnim savetima tako da se 30% raspoređuje u jednakim iznosima 
svim  registrovanim savetima, a 70% sredstava srazmerno broju pripadnika određene nacionalne 
manjine,  ukupnom  broju  ustanova  te  nacionalne  manjine  u  oblasti  kulture,  obrazovanja, 
obaveštavanja  i  službene upotrebe  jezika  i pisma  i obimu aktivnosti  tih ustanova. AP Vojvodina 
izdvaja  sredstva  za  finansiranje  nacionalnih  saveta  na  teritoriji  Vojvodine.  Lokalne  samouprave 
izdvajaju sredstva za nacionalne savete koji predstavljaju nacionalne manjine koje u stanovništvu 
te  lokalne  samouprave dostižu najmanje  10% od ukupnog  stanovništva  ili  za nacionalne  savete 
nacionalnih manjina čiji je  jezik u službenoj upotrebi na teritoriji te  lokalne samouprave (Zakon o 
NSNM, član 115.). 

Do 2011. godine  lokalne samouprave su retko  izdvajale sredstva za delatnosti nacionalnih 
saveta. Od 2011. godine sve veći broj opština izdvaja određena sredstva za delatnosti nacionalnih 
saveta, pre svega Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine. U  finansiranju Nacionalnog 
saveta  mađarske  nacionalne  manjine,  značajnu  ulogu  ima  i  matična  država    dok  za  ostale 
nacionalne savete donacije matičnih država nisu značajnije uticale na visinu njihovih budžeta. 

Član 24. Zakona o NSNM propisuje da materijalni položaj ustanova čija se osnivačka prava u 
celini  ili delimično prenose na nacionalne savete nacionalnih manjina ne može biti nepovoljniji u 
odnosu  na  ustanove  čija  se  osnivačka  prava  ne  prenose  na  nacionalni  savet.  Ova  odredba  se 
konkretizuje u  članu 116.  Zakona o NSNM  gde  se navodi:  „finansiranje  rada ustanova  ili drugih 
organizacija čija su osnivačka prava, delimično  ili u celini, preneta na nacionalne savete vrši se  iz 
istih  izvora  i  na  osnovu  istih  normativa  iz  kojih  su  te  ustanove  ili  organizacije  finansirane  pre 
prenošenja  osnivačkih  prava  na  nacionalne  savete.  U  ugovoru  o  prenosu  osnivačkih  prava  na 
nacionalne savete uređuju se  finansijske obaveze prethodnog osnivača prema ustanovi  ili drugoj 
organizaciji  čiji  osnivač  postaje  nacionalni  savet.  Nacionalni  savet  može  obezbediti  dopunska 
sredstva  za  rad  i  delatnost  ustanova  i  drugih  organizacija  čija  osnivačka  prava  su  preneta  na 
nacionalni savet“.  

U praksi to   znači da bez obzira na to što prethodni osnivač gubi sva prava (da odlučuje o 
upravljanju  i  funkcionisanju ustanove) on zadržava  samo  i  isključivo  finansijske obaveze, koje  se 
odnose na pokrivanje troškova  funkcionisanja ovih ustanova kao i troškova finansiranja tekućeg i 
kapitalnog održavanja objekata. Ove troškove snosi u kompletnom iznosu prethodni osnivač.  
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NADLEŽNOSTI NACIONALNIH SAVETA  U OBLASTI  OBRAZOVANJA 

Zakonom o  zaštiti  sloboda  i prava nacionalnih manjina pripadnicima nacionalnih manjina 
garantovano  je  pravo  na  vaspitanje  i  obrazovanje  na  svom  jeziku u  institucijama  predškolskog, 
osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja. Ovim zakonom je, između ostalog, propisano i da u 
izradi nastavnog plana za potrebe nastave predmeta koji izražavaju posebnost nacionalnih manjina 
na  jeziku  nacionalnih  manjina,  dvojezične  nastave  i  učenja  jezika  nacionalnih  manjina  sa 
elementima nacionalne kulture obavezno učestvuju nacionalni saveti nacionalne manjine.  

Nacionalnim  savetima  su Zakonom poverene značajne nadležnosti u oblasti obrazovanja. 
Najširi krug nadležnosti imaju nacionalni saveti u lokalnim samoupravama u kojima postoje škole u 
kojima se u većini odeljenja izvodi nastava na jeziku nacionalne manjine ili koje je nacionalni savet 
proglasio za ustanove od posebnog značaja za obrazovanje nacionalne manjine.  

Zakonom  o  osnovama  sistema  obrazovanja  i  vaspitanja  („Sl.  glasnik  RS“,  br.  72/2009  i 
52/2011)  propisano  je  da  nacionalne manjine  po  pravilu  obrazovanje  ostvaruju  na maternjem 
jeziku, a  izuzetno ga mogu ostvarivati  i na srpskom  jeziku. Ovim Zakonom propisano  je osnivanje 
Nacionalnog  prosvetnog  saveta,  čiji  se  jedan  član  bira  iz  reda  nacionalnih  manjina.9  Uloga 
nacionalnog  prosvetnog  saveta  je  izuzetno  značajna,  jer  između  ostalog  donosi:  opšte  osnove 
predškolskog  programa,  nastavne  planove  i  programe  osnovnog  i  srednjeg  obrazovanja  i 
vaspitanja  i  osnove  vaspitnog  programa  i  predlaže  ministru  udžbenike  i  nastavna  sredstva. 
Pripadnici  nacionalnih manjina  imaju  pravo  da  koriste  udžbenike  iz matične  države,  na  osnovu 
odobrenja ministra, u skladu sa standardima koje utvrđuje Savet. 

Zakonima o osnovnoj  i  srednjoj  školi predviđeno  je da  školama upravljaju  školski odbori. 
Odbor  ima devet članova, koji  između sebe biraju predsednika. Odbor  ima tripartitnu sktrukturu. 
Čine  ga  po  tri  predstavnika  zaposlenih  u  školi,  tri  predstavnika  roditelja  i  tri  predstavnika  koje 
predlaže  opština  (to  mogu  biti  opštinski  funkcioneri,  odnosno  odbornici  ili  postavljena  lica, 
zaposleni u opštinskoj upravi, članovi Saveta za međunacionalne odnose ili bilo koja druga lica, za 
koja opština proceni da  imaju stručnih  i profesionalnih kapaciteta za donošenje odluka u oblasti 
obrazovanja). Članove školskog odbora  iz reda zaposlenih predlaže vaspitno‐obrazovno, odnosno 
nastavničko veće, a  iz  iz reda roditelja – savet roditelja, tajnim  izjašnjavanjem. Skupština  jedinice 
lokalne samouprave odlučuje o predlogu ovlašćenog predlagača. 

Prema  Zakonu  o  NSNM  nacionalni  saveti  nacionalnih manjina  učestvuju  u    upravljanju 
školama u kojima se obrazovno‐vaspitni rad  izvodi  i na  jeziku nacionalne manjine,  ili u kojima se 
izučava govor i kultura nacionalne manjine kao poseban nastavni predmet. Nacionalni saveti daju 
mišljenje  o  predloženim  kandidatima  za  direktora  i  članove  školskog  odbora.  Oni  takođe  daju 
mišljenje u postupku njihovog  razrešenja u  svim  školama u  kojima  se nastava  izvodi  i na  jeziku 
nacionalne manjine  ili  se  izučava  jezik  i  kultura  nacionalne manjine  kao  poseban  predmet.  U 
ustanovama  u  kojima  se  u  većini  odeljenja  obrazovno‐vaspitni  rad  izvodi  na  jeziku  nacionalne 
manjine ili za koje je utvrđeno da su od posebnog značaja za nacionalnu manjinu, nacionalni savet 
nacionalne manjine predlaže  članove školskih odbora  i daje prethodnu  (obavezujuću) saglasnost 
na  izbor direktora. Prema zakonu, svi pojedinačni pravni akti o  imenovanju odnosno  izboru koje 

                                                             
9 Listu kandidata predlažu i zajednički podnose saveti nacionalnih manjina. 
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organi lokalne samoupave donesu bez odgovarajućeg predloga ili mišljenja nacionalnog saveta su 
ništavi. 

Na  inicijativu pojedinog nacionalnog saveta,  lokalna samouprava prenosi osnivačka prava 
nad ustanovama koje  su  isključivo u vezi  s nacionalnim manjinama  (npr. u  školama u kojima  se 
nastava isključivo izvodi na jeziku nacionalne manjine), ili za koje nacionalni savet sâm utvrdi da su 
od  posebnog  značaja  za  nacionalnu  manjinu.  Zakonom  o  osnovama  sistema  obrazovanja  i 
vaspitanja  takođe  su  uređena  ova  pitanja,  ali  do  skora  na  nešto  drugačiji  način.  Iako  su  2009. 
godine  oba  zakona  bila  usvojena  na  istoj  sednici  Narodne  skupštine,  dve  godine  su  postojali 
nesporazumi oko primene odredbi o davanju mišljenja/predlaganja  članova upravnog odbora u 
ustanovama  od  posebnog  značaja  za obrazovanje  nacionalne manjine.  Konačno  je u  julu  2011. 
godine  izmenjen Zakon o osnovama sistema obrazovanja  i vaspitanja  i odredbe o nadležnostima 
nacionalnih  saveta  u  obrazovanju  su  usklađenje  sa  odredbama  Zakona  o  nacionalnim  savetima 
nacionalnih  manjina.  Štaviše,  Zakonom  o  osnovama  sistema  obrazovanja  i  vaspitanja  su  na 
adekvatan način  i popunjene neke pravne praznine Zakona o nacionalnim  savetima nacionalnih 
manjina. 

Prema  izmenama  Zakona  o  osnovama  sistema  obrazovanja  i  vaspitanja  iz  jula  2011,  u 
ustanovi u  kojoj  se obrazovno‐vaspitni  rad  izvodi  i na  jeziku nacionalne manjine  članovi organa 
upravljanja‐predstavnici  jedinice  lokalne  samouprave  imenuju  se  uz  pribavljeno  mišljenje 
odgovarajućeg  nacionalnog  saveta  nacionalne  manjine.  Kao  novina  u  odnosu  na  Zakon  o 
nacionalnim savetima nacionalnih manjina, zahteva se da nacionalni savet ovo mišljenje dostavi u 
roku od 15 dana, ukoliko ga u ovom roku ne dostavi, postupak može da se nastavi jer se smatra da 
je pozitivno mišljenje dato. Unošenje ove odredbe  ima  za  cilj otklanjanje opasnosti od blokade 
funkcionisanja  školskih  odbora  ukoliko  nacionalni  savet  u  želji  da  opstruira  formiranje  školskog 
odbora, ne dostavi mišljenje u roku. Ovakvih slučajeva je bilo u praksi. 

Izmenama  Zakona  o  osnovama  sistema  obrazovanja  i  vaspitanja  iz  jula  2011.  takođe  je 
ispravljena neusaglašenost dva  zakona u pogledu upravljačkih nadležnosti koje nacionalni  saveti 
imaju  u  ustanovama  od  posebnog  značaja  za  nacionalnu manjinu,  pa  je  ta  odredba  sada  i  u 
krovnom  zakonu  za  oblast  obrazovanja  identična  odredbi  u  Zakonu  o  nacionalnim  savetima 
nacionalnih manjina. U srednjoj stručnoj školi u kojoj se u većini odeljenja obrazovno‐vaspitni rad 
izvodi na jeziku nacionalne manjine ili za koju je, u skladu sa Zakonom kojim se uređuju nadležnosti 
nacionalnih  saveta  nacionalnih  manjina,  utvrđeno  da  je  od  posebnog  značaja  za  nacionalnu 
manjinu, nacionalni  savet nacionalne manjine u organ upravljanja od  tri  člana najmanje  jednog 
predlaže  iz  reda predstavnika  socijalnih partnera  (sindikata prosvetnih  radnika)  iz područja  rada 
škole. 

Nakon usvajanja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja 
i  vaspitanja  nije  više  sporno  da  li  nacionalni  saveti  predlažu  sve  članove  školskog  odbora  ili 
najmanje  jednog.  Sad  je ovo pitanje u oba  zakona  rešeno na  istovetan način, međutim,  i dalje 
ostaje  otvoreno  pitanje  šta  se  dešava  kada  skupština  jedinice  lokalne  samouprave  ne  izabere 
kandidate koje  je predložio nacionalni  savet nacionalne manjine. Zakon o nacionalnim  savetima 
nacionalnih  manjina  ne  daje  odgovor  na  pitanje  da  li  je  u  ponovljenom  postupku  lokalna 
samouprava u obavezi da traži da nacionalni savet ponovo predloži (nove) kandidate ili je slobodna 
da samostalno izabere kandidate po svom nahođenju.  
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Prema Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, nacionalni savet je ovlašćen da 
svojom  odlukom  proglasi  da  je neka  ustanova od  posebnog  značaja  za  obrazovanje  nacionalne 
manjine ne samo ako se u toj ustanovi (školi) u većini odeljenja nastava izvodi na jeziku nacionalne 
manjine,  već  i  ukoliko  se  u  samo  u  jednom  ili  u  nekoliko  razreda  odvija  nastava  na  jeziku 
nacionalne manjine.  

Ukoliko analiziramo suštinu ovih zakonskih odredbi o ustanovama od posebnog značaja za 
obrazovanje nacionalne manjine, proizlazi da  je  intencija  zakonodavca da prenese   upravljačka, 
kontrolna  i nadzorna ovlašćenja u ustanovama u  kojima  se u  većini odeljenja nastava  izvodi na 
jeziku  manjine  kao  i  u  ustanovama  koje  su  proglašene  za  ustanove  od  posebnog  značaja  za 
obrazovanje  nacionalne  manjine  sa  prethodnih  osnivača  na  nacionalne  savete  nacionalnih 
manjina. Iako ovo rešenje nije sporno za ustanove u kojima se nastavni proces u većini odeljenja 
odvija na jeziku manjine, ono je veoma kontroverzno i u praksi se pokazalo skoro nesprovodivo za 
ustanove u kojima se samo u jednom ili nekoliko odeljenja izvodi nastava na jeziku manjine.     

U školama u kojima se u većini odeljenja nastava izvodi na  jeziku nacionalne manjine ili su 
proglašene za ustanove od posebnog značaja za obrazovanje nacionalne manjine, nacionalni savet 
nacionalne manjine  ima  značajna ovlašćenja – da predlaže  članove upravnog, odnosno  školskog 
odbora  koje  bi,  prema  Zakonu  o  obrazovanju  trebalo  da  predlaže  osnivač,  odnosno  lokalna 
samouprava, kao i da daje prethodnu saglasnost na izbor direktora.  
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NADLEŽNOSTI NACIONALNIH SAVETA  U OBLASTI  KULTURE  

Nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti kulture uređene su na osnovu 
istih  principa  kao  i  kada  su  u  pitanju  ostali  ključni  sektori  u  kojima  se  ostvaruju  kolektivna 
manjinska prava. Nacionalni saveti nacionalnih manjina staraju se o sprovođenju kulturne politike 
nacionalne manjine  i, u  skladu  sa  zakonom, učestvuju u procesu odlučivanja  ili  sami odlučuju o 
pojedinim pitanjima vezanim za svoju kulturu i osnivaju ustanove kulture.   

Nacionalni saveti bi,  i na osnovu ovlašćenja  iz Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih 
manjina  i  na  osnovu  odredbi  Zakona  o  kultutri,  trebalo  da  se  staraju  o  očuvanju  nacionalnih 
manjina  i  njihovim  nacionalnim  ili  etničkim,  kulturnim,  verskim  i  jezičkim  identitetima,  uz 
unapređivanje  uslova  potrebnih  za  razvoj  tog  identiteta.  U  tom  smislu  Saveti  mogu  osnivati 
odgovarajuće  institucije kulture  kao  što  su  galerije, muzeji,  zadužbine, pozorišta  ili biblioteke  ili 
organizovati podršku odgovarajućim kulturnim sadržajima kao što su izložbe, projekcije, festivali ili 
smotre  gde  se  prikazuje  kulturno  stvaralaštvo  nacionalne  manjine.  Staranje  o  sprovođenju 
kulturne  politike  nacionalne  manjine  nacionalni  saveti  ostvaruju  saradnjom  sa  strukovnim 
udruženjima ili zavodima za kulturu nacionalnih manjina, kao i drugim savetodavnim telima koja će 
usmeravati  kulturne  aktivnosti  u  razvojnom  pravcu.  Za  obavljanje  svih  ovih  nadležnosti  i  sami 
nacionalni saveti bi trebalo da budu osposobljeni kako kadrovski, tako i materijalno i tehnički.  

U ustanovama  kulture  čiji  je osnivač Republika,  autonomna pokrajina  ili  jedinica  lokalne 
samouprave,  za  koje  nacionalni  savet utvrdi  da  su  od  posebnog  značaja  za  očuvanje  identiteta 
nacionalne manjine, nacionalni savet: 

a) imenuje jednog člana upravnog odbora ustanove; 
b) daje mišljenje o predloženim članovima upravnog odbora ustanove; 
c) daje mišljenje u postupku izbora direktora ustanove. 

Republika  Srbija,  autonomna  pokrajina  i  jedinica  lokalne  samouprave,  kao  osnivači 
kulturnih  ustanova,  mogu  u  celini  ili  delimično  preneti  osnivačka  prava  na  nacionalni  savet 
nacionalne manjine. Na predlog nacionalnog saveta nacionalne manjine osnivači mogu da izmene 
osnivački akt, te da utvrde da je ustanova od posebnog značaja za očuvanje, unapređenje i razvoj 
kulturne  posebnosti  i  očuvanje  nacionalnog  identiteta  nacionalne  manjine.  U  prve  tri  godine 
važenja  Zakona  se  primećuje  da  su  nacionalni  saveti  nacionalnih  manjina  mnogo  više 
zainteresovani za preuzimanje osnivačkih prava nad postojećim ustanovama kulture na lokalnom i 
pokrajinskom  nivou,  nego  za  osnivanje  novih  institucija  koje  bi  se  bavile  očuvanjem  kulturne 
posebnosti i očuvanja manjinskog indentiteta.  

Kao  i  kada  su  u  pitanju  obrazovne  ustanove,  i  u  oblasti  kulture  nacionalni  savet  ima 
ovlašćenje  da  samostalno  proceni  da  je  određena  ustanova  kulture  od  posebnog  značaja  za 
očuvanje  nacionalnog  identiteta  nacionalne manjine. U  slučaju  da  je  nacionalni  savet proglasio 
ustanovu  “od posebnog  značaja  za položaj nacionalne manjine”, on  ima ovlašćenje da  imenuje 
jednog člana upravnog odbora ustanove, daje mišljenje o predloženim članovima upravnog odbora 
ustanove  i  daje mišljenje  u  postupku  izbora  direktora  ustanove.  Prema  Zakonu  o  nacionalnim 
savetima nacionalnih manjina, ukoliko više nacionalnih saveta utvrdi da je neka ustanova u oblasti 
kulture od posebnog značaja za očuvanje, unapređenje i razvoj posebnosti i nacionalnog identiteta 
nacionalne manjine, nacionalni  saveti  imenuju po  jednog  člana upravnog odbora u  toj ustanovi, 
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što u praksi može da izazove probleme ukoliko nekoliko nacionalnih manjina proglasi istu ustanovu 
za ustanovu od posebnog  značaja  za određenu nacionalnu manjinu. Ukoliko bi  svaki nacionalni 
savet  imenovao  po  jednog  člana  upravnog  odbora  u  toj  ustanovi,  broj  članova  koje  imenuju 
nacionalni saveti mogao bi biti veći od broja članova koje imenuje osnivač. 

Odredbama Zakona o kulturi  (“Službeni glasnik RS” br. 72/2009) predviđeno  je drugačije 
rešenje za  slučaj da više nacionalnih  saveta nacionalnih manjina utvrdi da  je  jedna ustanova od 
posebnog  značaja  za očuvanje  kulturnog  identiteta  svake od njih.  Zakonom o  kulturi  je, naime, 
utvrđeno  da  kod  organa  upravljanja,  kada  više  nacionalnih  saveta  nacionalnih  manjina  daje 
predlog  za  člana  upravnog  odbora,  predlog  zajednički  podnose  svi  zainteresovani  saveti 
nacionalnih manjina.  

Oko  načina  na  koji  treba  tumačiti  i  primenjivati  odredbe  Zakona  o  kulturi  i  Zakona  o 
nacionalnim  savetima  nacionalnih  manjina  još  uvek  vladaju  nedoumice  i  različita  tumačenja 
nadležnog  Ministarstva  za  ljudska  i  manjinska  prava,  državnu  upravu  i  lokalnu  samoupravu  i 
Pokrajinskog ombudsmana AP Vojvodine.  

I  u  ovoj  oblasti,  kao  i  u  oblasti  obrazovanja,  najveći  kamen  spoticanja  predstavlja  činjenica  da 
Zakonom  o  nacionalnim  savetima  nacionalnih  manjina  nisu  definisani  kriterijumi  i  merila  na 
osnovu kojih bi se utvrđivalo koje ustanove mogu biti proglašene za ustanove od posebnog značaja 
za očuvanje, unapređenje  i  razvoj posebnosti  i nacionalnog  identiteta nacionalne manjine. Zbog 
nedefinisanih  kriterijuma  kojim  bi  se  rukovodili  nacionalni  saveti  nacionalnih  manjina  u 
proglašavanju  određenih  institucija  za  institucije  od  posebnog    značaja  za  određenu  manjinu 
dešavali su se propusti kao što su zahtev Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine da se 
kao ustanova od posebnog značaja za hrvatsku nacionalnu manjinu proglasi Zoološki vrt na Paliću i 
zahtev Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine da se kao ustanova od posebnog kulturnog 
značaja za romsku nacionalnu manjinu proglasi Studentski centar‐dom učenika u Subotici.  

U  oblasti  kulture  nacionalni  saveti  u  odnosu  na  jedinice  lokalne  samouprave,  imaju  i  
ovlašćenja  da  utvrđuju  koja  su  pokretna  i  nepokretna  kulturna  dobra  od  posebnog  značaja  za 
nacionalnu manjinu, daju mišljenja i predloge u postupku izrade prostornih i urbanističkih planova 
u  jedinici  lokalne  samouprave  u  kojoj  se nalaze  kulturna  dobra  od posebnog  značaja,  predlažu 
obustavljanje  izvršenja prostornih  i urbanističkih planova ako  smatraju da  se  time ugrožavaju  ta 
kulturna dobra. 



23 
 

NADLEŽNOSTI NACIONALNIH SAVETA  U OBLASTI  
OBAVEŠTAVANJA 

Zakonodavstvo  Srbije  u  oblasti  medija  prepoznaje  važnost  informisanja  na  maternjem 
jeziku, zabranjuje bilo kakav oblik diskriminacije u tom pogledu kao  i  jezik mržnje  i netolerancije. 
Ustavom  Republike  Srbije  garantovana  je  sloboda medija,  a  članom  79.  garantovano  je  pravo 
nacionalnim manjinama „na potpuno, blagovremeno i nepristrasno obaveštavanje na svom jeziku,  
uključujući  pravo  na  izražavanje,  primanje,  slanje  i  razmenu  obaveštenja  i  ideja”,  kao  i  „na 
osnivanje sopstvenih sredstava javnog obaveštavanja, u skladu sa zakonom.“ 

Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina se pripadnicima nacionalnih manjina 
garantuje pravo na potpuno  i nepristrasno obaveštavanje na njihovom  jeziku, uključujući  i pravo 
na  izražavanje,  primanje,  slanje  i  razmenu  informacija  i  ideja  putem  štampe  i  drugih  sredstava 
javnog  obaveštavanja.  Država  se  takođe  obavezala  da  u  programima  radija  i  televizije  javnog 
servisa obezbedi  informativne, kulturološke  i obrazovne sadržaje na  jeziku nacionalne manjine, a 
ujedno da može da osniva  i posebne  radio  i  televizijske  stanice  koje bi emitovale programe na 
jezicima  nacionalnih  manjina.  Ovim  zakonom  je  garantovano  pravo  pripadnicima  nacionalnih 
manjina da osnivaju i održavaju medije na svom jeziku.  

Prema  Zakonu  o  javnom  informisanju,  Republika,  autonomna  pokrajina  i  lokalna 
samouprava  se  obavezuju  da  obezbede  deo  sredstava  ili  druge  uslove  za  rad  javnih  glasila  na 
jezicima  nacionalnih manjina.  Većina   medija  na  jezicima  nacionalnih manjina  u multietničkim 
opštinama  nije  u  privatnom  vlasništvu,  već  se  finansira  sredstvima  gradova  i  opština,  odnosno 
njihovi osnivači su gradovi  i opštine. Donošenjem Zakona o radiodifuziji 2002. godine ozbiljno  je 
doveden u opasnost opstanak elektronskih medija na  jezicima manjina  jer  je ovaj Zakon naložio 
obaveznu privatizaciju svih elektronskih medija osim Javnog servisa RTS i to do 31. decembra 2007. 
godine.  U  slučaju  privatizacije medija  na  jezicima manjina  čiji  je  osnivač  lokalna  samouprava, 
sasvim  sigurno  bi  bio  smanjen  broj  emisija  na  jezicima  nacionalnih  manjina,  a  uvek  postoji 
mogućnost  da  novi  vlasnik  potpuno  prestane  sa  obavljanjem  delatnosti  informisanja  na  jeziku 
manjina, posebno ako je medij kupio iz drugih razloga (zbog vlasništva na zemljištu i zgradama, na 
primer, a ne da bi vršio delatnost informisanja).  

Proces  privatizacije  manjinskih  medija  trebalo  je  do  sada  da  bude  završen,  ali  je 
privatizacija manjinskih medija obustavljena do daljeg, te u ovom trenutku veliki broj medija čiji su 
osnivači gradovi  i opštine nisu privatizovani. Njihovi osnivači su  i dalje  lokalne samouprave koje  i 
finansiranju njihovo poslovanje, a reč je medijima u kojima se informisanje u značajnom delu vrši i 
na jezicima manjina.   

U Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina veoma široko je uređena nadležnost 
nacionalnih  saveta u oblasti obaveštavanja. U  toj oblasti nacionalni  saveti mogu,  samostalno  ili 
zajedno  sa drugim pravnim  licem, osnivati ustanove  i privredna društva  za obavljanje novinsko‐
izdavačke i radio‐televizijske delatnosti, štampanja i reprodukcije snimljenih medija i vršiti prava i 
obaveze  osnivača.  Republika,  autonomna  pokrajina  ili  jedinica  lokalne  samouprave  kao  osnivač 
javnih preduzeća  i ustanova u oblasti  javnog  informisanja koje u celini  ili pretežno  informišu na 
jeziku nacionalne manjine mogu u sporazumu s nacionalnim savetom u celini ili delimično preneti 
osnivačka  prava  nad  tim  ustanovama  na  nacionalni  savet  –  ova  odredba  predstavlja  jedan  od 
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putokaza za rešavanje problema potencijalne privatizacije javnih glasila koja emituju programe na 
jezicima manjina. 

Nadležnosti opštine/grada u pogledu informisanja propisane su članom 30. stav 2. tačka 34 
Zakona o  lokalnoj  samoupravi,  te  je navedeno da  se opština, putem  svojih organa, u  skladu  sa 
Ustavom i zakonom stara o javnom informisanju od lokalnog značaja i obezbeđuje uslove za javno 
informisanje  na  srpskom  jeziku  i  jeziku  nacionalnih manjina  koji  se  koriste na  teritoriji  opštine, 
osniva televizijske i radio‐stanice radi izveštavanja na jeziku nacionalnih manjina koji je u opštini u 
službenoj  upotrebi,  kao  i  radi  izveštavanja  na  jeziku  nacionalnih manjina  koji  nije  u  službenoj 
upotrebi, kada takvo izveštavanje predstavlja dostignuti nivo manjinskih prava. 

Skupština opštine/grada osniva službe,  javna preduzeća, ustanove  i organizacije, utvrđene 
statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim radom, imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, 
imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje 
saglasnost  na  njihove  statute,  u  skladu  sa  zakonom.  Drugim  rečima,  odlukom  skupštine 
opštine/grada osniva se preduzeće koje se stara o  javnom  informisanju, a upravljačka prava vrši 
Skupština. 

Nacionalni  saveti  kao  tela  manjinske  samouprave  u  oblasti  obaveštavanja  na  jeziku 
nacionalne manjine  imaju  kompleksne  nadležnosti:  Republika,  autonomna  pokrajina  ili  jedinica 
lokalne samouprave kao osnivač  javnih preduzeća  i ustanova u oblasti  javnog  informisanja koje u 
celini,  ili  pretežno  informišu  na  jeziku  nacionalne manjine, mogu  u  sporazumu  sa  nacionalnim 
savetom u celini, ili delimično da prenesu osnivačka prava na nacionalni savet. U ovom slučaju oni 
sa nacionalnim savetom zaključuju ugovor o prenošenju osnivačkih prava u celosti ili delimično koji 
sadrži međusobna prava i obaveze. Tim ugovorom uređuju se prava upravljanja koja se prenose i 
godišnji obim sredstava koja se obezbeđuju u budžetu Republike, autonomne pokrajine ili jedinice 
lokalne samouprave za finansiranje delatnosti ustanove.  

U pogledu budžetskog finansiranja, materijalni položaj ustanova čija se osnivačka prava u 
celini ili delimično prenose ne može biti nepovoljniji u odnosu na ustanove čija se osnivačka prava 
ne prenose na nacionalni savet. U tom smislu, finansiranje rada ustanova ili drugih organizacija čija 
su osnivačka prava, delimično ili u celini, preneta na nacionalne savete obavlja se iz istih izvora i na 
osnovu istih normativa iz kojih su te ustanove ili organizacije finansirane pre prenošenja osnivačkih 
prava  na  nacionalne  savete.  Nacionalni  savet  može  da  obezbedi  dopunska  sredstva  za  rad  i 
delatnost  ovih  ustanova  i  drugih  organizacija  iz  oblasti  obaveštavanja  čija  su  osnivačka  prava 
preneta na nacionalni savet. 

Ugovorom o prenošenju osnivačkih prava  sa Republike, autonomne pokrajine  ili  jedinice 
lokalne  samouprave,  na  nacionalni  savet  se  prenosi  pravo  korišćenja  i  raspolaganja  imovinom 
medijskih  ustanova  ili  preduzeća,  a  imovina  je  u  vlasništvu  Republike  Srbije.  Kao  osnivač, 
nacionalni savet upravlja ovim ustanovama i organizacijama u oblasti informisanja, bira upravnu i 
nadzornu  strukturu, postavlja direktore  i glavne urednike u  tim medijima, a međusobna prava  i 
obaveze osnivača i tih ustanova regulišu se statutima nacionalnog saveta i ovih ustanova. 

Zakonom  o  nacionalnim  savetima  nacionalnih  manjina    nacionalnim  savetima  su  data 
ovlašćenja  da  samostalno  ili  zajedno  sa  drugim  pravnim  licima,  osnivaju  ustanove  i  preduzeća 
(privredna društva) za obavljanje novinske  i radio‐televizijske delatnosti  i da vrše prava  i obaveze 
osnivača.  



25 
 

Nadležnosti nacionalnih saveta u oblasti obaveštavanja su, između ostalog i sledeće: 
d) davanje mišljenja u postupku  imenovanja  članova upravnog odbora, programskog 

odbora i generalnog direktora Radiodifuzne ustanove Vojvodine; 
e) utvrđivanje  kriterijuma  za  izbor  odgovornog  urednika  programa  na  jeziku 

nacionalne manjine u ustanovi javnog servisa; 
f) predlaganje  upravnom  odboru  radiodifuzne  ustanove  imenovanje  odgovornog 

urednika  programa  na  jeziku  nacionalne  manjine  od  kandidata  koji  se  prijave  i 
ispunjavaju uslove konkursa; 

g) davanje  mišljenja  o  kandidatima  za  odgovornog  urednika  programa  na  jezicima 
nacionalnih manjina  u  radiodifuznoj  ustanovi  u  kojoj  se  imenuje  urednik  za  više 
programa na jezicima manjina. 
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NADLEŽNOSTI NACIONALNIH SAVETA  U OBLASTI  
SLUŽBENE UPOTREBE  JEZIKA I PISMA 

Pravo na  jezički  identitet,  kao osnovno  kolektivno pravo nacionalnih manjina, u  Srbiji  je 
zaštićeno pre svega odredbama o službenoj upotrebi jezika. Garanti ostvarenja ovog prava su pre 
svega gradovi  i opštine, jer se pravo na službenu upotrebu  jezika konkretno realizuje pre svega u 
ustanovama  lokalne  zajednice, odnosno ustanovama  čiji  je osnivač  lokalna  samouprava  (lokalna 
administracija, javna komunalna preduzeća, škole, biblioteke, lokalni radio i televizija, zdravstvene 
ustanove  itd.)  U  lokalnim  samoupravama  u  kojima  je  u  službenoj  upotrebi  jezik  nacionalne 
manjine,  te  nacionalne  manjine  imaju  pravo  da  njihovi  nacionalni  simboli  budu  istaknuti  uz 
simbole  jedinice  lokalne  samouprave  u  službenim  prostorijama  grada, odnosno  opštine.  Prema 
Zakonu o zaštiti prava  i sloboda nacionalnih manjina, u ravnopravnu službenu upotrebu uvodi se 
jezik  i pismo nacionalne manjine, ukoliko procenat pripadnika te nacionalne manjine u ukupnom 
broju  stanovnika  na  njenoj  teritoriji  dostiže  15%  prema  rezultatima  poslednjeg  popisa 
stanovništva.  

Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma ne sadrži odredbe, koje ovlašćuju jedinicu lokalne 
samouprave da proglasi  za  službeni  jezik na  teritoriji opštine  i  jezik manjine  čiji udeo u ukupnoj 
populaciji  opštine  ne  dostiže  15%.  Dakle,  nacionalna manjina  koja  je  zastupljena  u  populaciji 
opštine sa manje od 15%, nema pravo, prema Zakonu, da zahteva da njen jezik bude proglašen za 
službeni  jezik na  teritoriji opštine. Međutim, veoma  čest slučaj, pre svega u Vojvodini  je da su u 
nekim gradovima i opštine istorijski zastupljene u znatnom broju (ali još uvek u manjem broju od 
15%). Ovo pitanje je regulisano za teritoriju AP Vojvodine Odlukom o bližem uređivanju pojedinih 
pitanja službene upotrebe  jezika  i pisama nacionalnih manjina na teritoriji AP. Ovom odlukom  je 
propisano da je uslov za uvođenje službenog jezika manjine na delu teritorije opštine da procenat 
pripadnika određene nacionalne manjine doseže 25% na  tom delu  teritorije, prema  rezultatima 
poslednjeg popisa stanovništva. 

Uvođenje službenog jezika na delu teritorije opštine je  limitirano  i najčešće podrazumeva 
samo garantovanje prava na  ispisivanje naziva ulica  i  trgova na  jeziku manjine. Naravno, opština 
može pripadnicima manjine koji su zastupljeni u stanovništvu do 15% garantovati i veći obim prava 
na  službenu  upotrebu  jezika,  na  primer  upotrebu  svog  jezika  u  obraćanju  organima  opštine, 
vođenje upravnog postupka na  jeziku manjine, osnivanje predškolskih ustanova u kojima  se uči 
jezik manjine itd.  

U  domenu  službene  upotrebe  jezika  i  pisma,  nacionalni  saveti  imaju  brojna  i  značajna 
ovlašćenja.  Nacionalni  saveti    utvrđuju  tradicionalne  nazive  jedinica  lokalne  samouprave, 
toponima na teritoriji grada, odnosno opštine, na  jeziku nacionalne manjine, ako  je na području 
jedinice  lokalne samouprave  ili naseljenog mesta  jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi. 
Nacionalni  saveti,  takođe,  predlažu  nadležnom  organu  isticanje  naziva  jedinica  lokalne 
samouprave, naseljenih mesta  i drugih geografskih naziva na  jeziku nacionalne manjine, predlažu 
utvrđivanje  jezika  i  pisma  nacionalne manjine  kao  službenog  jezika  i  pisma  u  jedinici  lokalne 
samouprave,  predlažu  promenu  naziva  ulica,  trgova,  gradskih  četvrti,  zaselaka,  drugih  delova 
naseljenih mesta i ustanova za koje je utvrđeno da su od posebnog značaja za nacionalnu manjinu 
i  daju mišljenje  kada  je  ovakav  postupak  iniciran  po  zahtevu  nekog  drugog  organa,  ako  je  na 
teritoriji opštine jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi.  
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PRENOŠENJE  OSNIVAČKIH  PRAVA NA NACIONALNE SAVETE  

Zakonom o NSNM je uređen i način prenošenja osnivačkih prava nad ustanovama u celini ili 
delimično  sa  prethodnih  osnivača:  države,  autonomne  pokrajine  i  lokalne  samouprave  na 
nacionalne savete i finansijske i druge posledice prenošenja osnivačkih prava. Nije potpuno jasno 
da  li  Zakon  obavezuje  lokalnu  samoupravu  da  prenese  osnivačka  prava  na  nacionalni  savet 
nacionalne manjine – ukoliko nacionalni savet to zahteva niti daje kriterijume na osnovu kojih bi 
na određenim obrazovnim ustanovama trebalo da budu prenesena osnivačka prava na nacionalne 
savete  nacionalnih  manjina,  posebno  kada  se  radi  o  ustanovama  od  posebnog  značaja  za 
nacionalne manjine.  

  Članom 24. Zakona predviđeno  je da, na  inicijativu nacionalnog  saveta, Republika Srbija, 
autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave prenosi u celini ili delimično osnivačka prava 
nad:  

1) obrazovno‐vaspitnim  ustanovama  u  kojima  se  nastava  izvodi  isključivo  na  jeziku 
nacionalne manjine;  

2) ustanovama  kulture  čija  je  osnovna  delatnost  očuvanje  i  razvijanje  kulture 
nacionalne manjine;  

3) ustanovama  koje  obavljaju  javno  informisanje  isključivo  na  jeziku  nacionalne 
manjine. 

Na inicijativu nacionalnog saveta, Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne 
samouprave prenosi u celini  ili delimično osnivačka prava  i nad ustanovama koje ne  ispunjavaju 
navedene  kriterijume,  ako  su  od  posebnog  značaja  za  nacionalnu  manjinu.  Nacionalni  savet 
nacionalne manjine samostalno  i bez  jasno definisanih kriterijuma određuje koje   ustanove, osim 
navedenih, mogu biti od posebnog značaja za nacionalnu manjinu.  

Zakonom o NSNM je predviđeno da na inicijativu nacionalnog saveta prethodni osnivači sa 
nacionalnim  savetom  zaključuju  ugovor  o  prenošenju  osnivačkih  prava  na  nacionalni  savet  ‐  u 
celosti  ili delimično. Ni  jedan drugi propis ne poznaje princip “delimičnog prenošenja osnivačkih 
prava” te nije sasvim jasno šta je zakonodavac podrazumevao pod ovim pojmom. Nije sasvim jasno 
ni kako bi  trebalo da  izgleda “ugovor o delimičnom prenošenju osnivačkih prava”, niti  šta bi on 
trebalo da sadrži.  U već pomenutom članu 24. je navedeno da bi taj ugovor trebalo da uredi prava 
upravljanja  koja  se prenose na nacionalni  savet  i  godišnji obim  sredstava  koja  se obezbeđuju u 
budžetu Republike, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave za finansiranje delatnosti 
ustanove. Drugim  rečima,  raniji osnivači bi  trebalo da ostanu bez dela svojih ovlašćenja, koja bi 
preneli  na  nacionalne  savete  nacionalnih  manjina,  dok  bi  im  obaveze,  pre  svega  u  pogledu 
finansiranja  kapitalnog  održavanja  objekata  i  drugih  tekućih  troškova  osim  troškova  za  plate 
nastavnog osoblja koje i dalje finansira Republika odnosno APV – ostale iste. Ovo posebno imajući 
u vidu poslednji stav člana 24. u kome se navodi da u pogledu budžetskog finansiranja, materijalni 
položaj ustanova čija se osnivačka prava u celini ili delimično prenose ne mogu biti nepovoljniji u 
odnosu na ustanove čija se osnivačka prava ne prenose na nacionalni savet. 

Prema  intenciji  zakonodavca,  donošenje  odluke  o  proglašenju  neke  ustanove,  odnosno 
škole  za  ustanovu  od posebnog  značaja  je  unilateralna  odluka  nacionalnog  saveta,  za  koju nije 
potrebna nikakva saglasnost osnivača ustanove – u najvećem broju slučajeva lokalne samouprave. 
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Ukoliko se osnivač, grad  ili opština, ne saglasi da prenese osnivačka prava nad ovim ustanovama 
(koje  su  proglašene  za  ustanove  od  posebnog  značaja  za  obrazovanje  nacionalne manjine)  na 
nacionalni  savet nacionalne manjine,  javlja  se  apsurdna  i u praksi neodrživa  situacija dualtiteta 
upravljačkih  prava  osnivača  prema  zakonu  –  lokalne  samouprave  i  nacionalnog  saveta  koji  je 
samom  činjenicom  da  je  proglasio  neku  ustanovu  za  ustanovu  od  posebnog  značaja  stekao 
upravljačka prava (pravo da u njoj imenuje članove školskog odbora i daje prethodnu saglasnost na 
izbor direktora), iako ne i formalni status suosnivača. 
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PREPORUKE 

• Nacionalni  saveti  nacionalnih  manjina  su  osnovani  u  cilju  zaštite  i  unapređenja 
kolektivnih prava nacionalnih manjina u  četiri ključne sektorske oblasti od kojih zavisi 
ošuvanje  kolektivnog  identiteta  manjine.  U  tom  smislu,  trebalo  bi  razmotriti 
opravdanost  koncepta  prema  kome  se  dozvoljava  i  čak  ohrabruje  učešće  političkih 
stranaka u procesu  kandidovanja  i  izbora  za  članove  saveta.  Iako politizacija procesa 
izbora nikada neće moći potpuno da  se  izbegne,  izmenama  zakona bi  trebalo ukinuti 
mogućnost  da  političke  partije  učestvuju  u  procesu  izbora,  kao  i  da  se  na  izborima 
kandiduje bilo koje lice koje je vršilac političke funkcije u bilo kojoj stranci; 

• Izmenama  zakona bi  trebalo ukinuti dualitet mogućnosti  izbora  za nacionalne  savete 
(direktni  izbori  i  elektorski  sistem).  Iako  je možda  bilo  opravdanja  za  postojanje  ove 
mogućnosti prilikom prvih izbora sprovedenih na osnovu novog Zakona (zbog relativno 
kratkog  vremena  za  formiranje  biračkog  spiska),  ti  razlozi  više  ne  postoje.    U  tom 
smislu, ukoliko ne postoji dovoljno interesovanje pripadnika određene manjine za upis 
u poseban birački spisak (pa time  i za neposredne  izbore), postavlja se pitanje da  li će 
nacionalni  saveti  izabrani  na  elektorskim  izborima,   moći  da  nastupaju  kao  legitimni 
predstavnici  nacionalne  manjine.  Sa  druge  strane,  za  najveći  broj  manjina  su  već 
ispunjeni objektivni uslovi za direktne izbore (upisan je dovoljan broj birača u poseban 
birački spisak) pa  nema razloga  za izbore putem elektorske skupštine; 

• Iako su posebni birački spiskovi nacionalnih manjina praktično već formirani, izmenama 
zakona  bi  trebalo  predvideti mogućnost  da  se  podnošenje  zahteva  za  upis  u  birački 
spisak može vršiti samo lično i to iz sudski overen potpis; 

• Zakonom  bi  trebalo  jasnije  urediti  nadležnosti  predsednika  nacionalnog  saveta  i 
izvršnog organa (izvršnog odbora). Veoma je osetljivo pitanje balansa ovlašćenja koje bi 
trebalo da zadrži predstavnički organ (odnosno sam nacionalni savet)  i ovlašćenja koja 
se prenose izvršnim organima i posebno resornim odborima. Uspostavljanje principa bi 
trebalo da bude  zakonska obaveza, a  ti principi bi  trebalo da dalje budu  razrađeni u 
statutima nacionalnih saveta; 

• Resorni  odbori  bi  Zakonom  o NSNM  trebalo  da  budu  uređeni  kao  stalna  radna  tela 
nacionalnog  saveta,  koja  razmatraju  (bez  prava  na  odlučivanje)  pitanja  iz  oblasti  od 
značaja za realizaciju prava nacionalnih manjina u sektorskim oblastima; 

• Zakonom nije precizirano da  li  članovi odbora mogu da budu  samo  članovi  saveta  ili 
odbor može, u skladu sa statutom NSNM, da bude pojačan i stručnjacima za određenu 
oblast,  predstavnicima  manjinskih  udruženja,  predstavnicima  manjinskih  medija, 
radnicima u kulturi  itd. koji bi mogli, ali ne bi morali da  imaju pravo glasa u odboru. 
Imajući u vidu činjenicu da su predstavnici građana i stručne javnosti u sve većem broju 
slučajeva  zastupljeni  u  odborima  i  drugim  radnim  telima  skupština  na  svim  nivoima 
vlasti, čini se da ne bi trebalo da bude smetnji  i da se odbori NSNM otvore za učešće 
javnosti;    
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• Resorni odbori ne bi trebalo, na osnovu samog Zakona, da imaju ovlašćenja imenovanja 
lica u organe ustanova u kojima nacionalni saveti vrše osnivačka prava ili u ustanovama 
od posebnog  interesa za nacionalnu manjinu. Ova ovlašćenja bi  trebalo da  ima  samo 
nacionalni  savet  koji  bi  odluke  o  tim  pitanjima  trebalo  da  donosi  dvotrećinskom  ili 
nekom drugom kvalifikovanom većinom; 

• Zakonom bi trebalo rešiti konfuziju  i nedoumice, koje u praksi  izaziva paralelizam dva 
instituta  “potpuno  ili  delimično  preuzimanje  osnivačkih  prava”  i  “proglašavanje 
ustanove  za  ustanovu  od  posebnog  značaja  za  nacionalnu  manjinu”.  Institut 
“proglašavanja ustanove za ustanovu od posebnog značaja za nacionalnu manjinu” bi 
trebalo  potpuno  isključiti  iz  zakona  jer  izaziva  ozbiljne  probleme  u  primeni.  Ovi 
problemi sprečavaju kvalitetno obavljanje poslova zbog kojih  je ustanova osnovana, a 
samim  tim  veoma ozbiljno utiču  i na  kvalitet manjinskih prava  koja  zavise od načina 
funkcionisanja te ustanove; 

• Potrebno je preispitati zakonske odredbe koje ovlašćuju nacionalne savete nacionalnih 
manjina  da  iniciraju  postupke  za  prenošenje  kontrolnih,  upravljačkih  i  nadzornih 
ovlašćenja nad obrazovnim ustanovama u kojima se u manje od 50% odeljenja nastava 
izvodi na  jeziku nacionalne manjine. Ovo rešenje se u praksi pokazalo nesprovodivim. 
Uz to, prenošenje osnivačkih prava na nacionalne savete u školama u kojima se u samo 
nekoliko odeljenja izvodi nastava na jeziku konkretne nacionalne manjine može imati u 
perspektivi dalekosežno negativan uticaj na međunacionalne odnose u celini; 

• Zakonom  o  nacionalnim  savetima  nacionalnih  manjina  nisu  definisani  kriterijumi  i 
merila  na  osnovu  kojih bi  se  utvrđivalo  koje  ustanove mogu  da  budu proglašene  za 
ustanove  od  posebnog  značaja  za  očuvanje,  unapređenje  i  razvoj  posebnosti  i 
nacionalnog  identiteta  nacionalne  manjine.  Ove  kriterijume  bi  trebalo  definisati 
zakonom  i  precizirati  posebno  za  svaku  kategoriju  ustanova  (obrazovne,  ustanove 
kulture itd). 
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ANALIZA RADA 
NACIONALNOG SAVETA  BUGARSKE NACIONALNE MANJINE∗ 

Nacionalni  savet bugarske nacionalne manjine  formiran  je 10. maja 2003.  godine u Nišu, 
godinu  dana  nakon  donošenja  Zakona  o  zaštiti  prava  i  sloboda  nacionalnih manjina  kojim  su 
nacionalni saveti nacionalnih manjina uvedeni u pravni sistem Republike Srbije. Nacionalni savet 
bugarske  nacionalne  manjine  ima  sedište  u  Dimitrovgradu  i  dve  kancelarije  u  Bosilegradu  i 
Babušnici gde živi najveći broj pripadnika bugarske nacionalne manjine10. Rad Nacionalnog saveta 
je u proteklom periodu bio prevashodno usmeren na očuvanje informisanja na bugarskom jeziku i 
unapređenje obrazovanja na bugarskom jeziku u opštinama Dimitrovgrad i Bosilegrad. Nacionalni 
savet  najviše  truda  i  finansijskih  sredstava  ulaže  u  očuvanje  Novinsko‐izdavačke  ustanove 
„Bratstvo“  i  obezbeđivanje  izlaženja  nedeljnika  „Bratstvo“  s  obzirom  na  to  da  je Ministarstvo 
kulture,  informisanja  i  informacionog društva 2009.  godine  smanjilo obim  finansijskih  sredstava 
koje  je  izdvajalo  za  funkcionisanje  NIU  „Bratstva“  za  75%,  a  krajem  2011.  godine  potpuno 
obustavilo finansiranje.  

 

IZBORI ZA NACIONALNI SAVET 

Nakon  što  je  2009.  godine  usvojen  Zakon  o  nacionalnim  savetima  nacionalnih manjina, 
stvorili  su  se  preduslovi  za  održavanje  izbora  za  drugi  saziv  nacionalnih  saveta. Drugi  izbori  za 
Nacionalni  savet  bugarske  nacionalne manjine  održani  su  6.  juna  2010.  godine11.  Za  razliku  od 
prvih izbora koji su bili putem elektorske skupštine, Nacionalni savet bugarske nacionalne manjine 
se na drugim izborima opredelio za neposredne izbore za članove nacionalnog saveta.  

Na posebni birački  spisak nacionalne manjine upisalo  se 13.382 građana, na  izborima  se 
kandidovalo  7  izbornih  lista,  a  izašlo  je  66.04% upisanih birača. Mandate  su  osvojile  „Bugarska 
zajednica  za  Evropsku  Srbiju  ‐  Zoran  Petrov“  i  „Za  naš  Bosilegrad  ‐  Vladimir  Zaharijev“  koja  su 
osvojile po sedam mandata, zatim po tri mandata Koalicija „Bugari u Srbiji ‐ Nebojša Ivanov“ i „Za 
Bosilegrad  u  evropsku  Srbiju“,  dok  su  po  jedan mandat  osvojile  liste  „Da  se  slažemo  ‐  Siniša 
Ranđelov“,  „Bugarska  nacionalna manjina  u  Srbiji“  i  „Liberalna  zajednica  Bugara“.  U  skladu  sa 
teritorijalnom  grupisanošću  bugarskog  stanovništva,  najveći  broj  mandata  pripao  je 
predstavnicima  koji  dolaze  iz  Dimitrovgrada  (12  u  odnosu  na  11  mandata  koji  su  pripali 
predstavnicima iz drugih opština u Srbiji). 

                                                             
∗  Autor:  Jelena  Lončar,  Univerzitet  u  Beogradu,  Fakultet  političkih  nauka;  kontakt:  loncar.jelena@gmail.com, 
jelena.loncar@fpn.bg.ac.rs. 
10 Prema popisu stanovništva iz 2002. godine u opštini Bosilegrad živi 7.037 Bugara, u opštini Dimitrovgrad 5.837, dok 
u opštini Babušnica živi 1.017 pripadnika bugarske nacionalnosti. Pored ove tri opštine Bugari žive u manjem broju i u 
Surdulici, Nišu, Ivanovu, Pančevu, Pirotu, Vranju, Zrenjaninu, Belom Blatu, Novom Sadu, Kovinu i Beogradu. U Srbiji živi 
20.497 Bugara koji čine 0.27% populacije. 
11 Prema Zakonu o NSNM, izbori za nacionalne savete mogu biti neposredni ili putem elektorske skupštine. Nacionalne 
manjine same biraju način izbora (čl. 29, stav 1 i 2). Prema Zakonu, neposredni izbori mogu da se održe ako se do dana 
raspisivanja  izbora, na poseban birački  spisak nacionalne manjine, upiše  više od 50% od ukupnog broja pripadnika 
nacionalne manjine prema poslednjem popisu stanovništva umanjenog za 20% (čl. 29, stav 3). 
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Sam  tok  izbora  je protekao  korektno  i bez posebnih problema. Na  tok  izbora,  kao ni na 
rezultate izbora, kako smo saznali, nije bilo formalno podnetih primedbi građana. Naši ispitanici su 
međutim ukazali na određene propuste i nedostatke u celokupnoj organizaciji izbora. 

Prvi od njih odnosi se na zakonsku regulativu koja je omogućila političkim partijama da vrše 
upis  u  poseban  birački  spisak.  Procedura  upisa  u  poseban  birački  spisak  nacionalnih  manjina 
regulisana  je  Instrukcijom Ministarstva za  ljudska  i manjinska prava o postupku upisa u poseban 
birački  spisak  nacionalne  manjine,  br.290‐111‐00‐00009/2009‐05  od  07.12.2009.  godine. 
Ministarstvo  je  Instrukcijom  propisalo  da  je  dopušteno  da  zahteve  građana  za  upis  u  poseban 
birački spisak predaju treća lica bez posebnog ovlašćenja. 

Ova  instrukcija  omogućila  je  brojne  zloupotrebe.  Svako,  ko  je  raspolagao  podacima  o 
građanima, mogao  je  „u  njihovo  ime"  da  popuni  zahtev  za  upis,  potpiše  ih  i  podnese  zahtev. 
Posledica toga bila je da su mnogi građani upisani u poseban birački spisak bez znanja i samim tim 
bez jasno izražene volje.  

Kako  je  istakao Poverenik  za  informacije od  javnog  značaja  i  zaštitu podataka o  ličnosti, 
Rodoljub Šabić, „Manje opasne su bile zloupotrebe zbog neinformisanosti ili polupismenosti nekih 
ljudi čiji je potpis dobijan tako što im je obrazac za upis predočen kao zahtev za legalizaciju kuće ili 
slično.  Najgora  varijanta  je  bila  ona  u  kojoj  su  počinjena  krivična  dela  neovlašćene  obrade 
podataka  i  falsifikovanja. To znači da su „aktivisti” sami popunjavali obrasce za upis  i falsifikovali 
potpise  navodnih  podnosilaca”12.  Značajna  je  njegova  izjava  „da  je  takvih  stvari  bilo  u  vezi  s 
posebnim biračkim spiskovima manje‐više kod svih nacionalnih manjina13.“ Važno je, ipak istaći da 
formalnih pritužbi pripadnika bugarske nacionalne manjine nije bilo.  

Drugi  nedostatak  izbora  za  Nacionalni  savet  bugarske  nacionalne manjine  ogleda  se  u 
dominaciji  većinskih  političkih  partija  izbornim  procesom.  Prema  Zakonu  o  NSNM,  pravo 
predlaganja izbornih lista na izborima za nacionalne savete imaju grupe birača upisanih u poseban 
birački  spisak odgovarajuće nacionalne manjine odnosno organizacije, udruženja  građana,  kao  i 
političke  organizacije  nacionalne  manjine14.  Dakle,  političke  stranke  koje  nemaju  manjinski 
predznak nisu imale pravo kandidovanja na izborima za nacionalne savete. To, međutim, ne znači 
da  one  nisu  posredno  učestvovale  u  izborima  osnivajući  manjinske  organizacije,  odnosno 
udruženja građana ili pružanjem aktivne podrške određenim izbornim listama.  

U slučaju Nacionalnog saveta bugarske nacionalne manjine,  iza većine  izbornih  lista su se 
direktno krile većinske političke  stranke.  Članovi DS‐a  iz Dimitrovgrada su  formirali  izbornu  listu 
„Bugarska zajednica za Evropsku Srbiju ‐ Zoran Petrov“, a članovi iz Bosilegrada listu „Za Bosilegrad 
u  evropsku  Srbiju“.  Lista  „Za  naš  Bosilegrad  ‐  Vladimir  Zaharijev“  je  lista  članova  DSS‐a  iz 
Bosilegrada, dok su članovi DSS‐a iz Dimitrovgrada oformili listu „Da se slažemo ‐ Siniša Ranđelov“. 
Listu „Liberalna zajednica Bugara“ istakao je LDP. Pored većinskih političkih stranaka, na izborima 
su učestvovale  i dve političke stranke nacionalnih manjina: Demokratska partija Bugara sa  listom 
„Bugari u Srbiji ‐ Nebojša Ivanov“ i Partija Bugara Srbije sa listom „Bugarska nacionalna manjina u 
Srbiji“. 

                                                             
12 http://www.transparentnost.org.rs/index.php?view=details&id=278%3Amediji‐o‐
korupciji&option=com_eventlist&lang=sr (Pristupljeno 18.02.2012) 
13 http://www.poverenik.rs/index.php/yu/mediji‐/948‐2010‐09‐23‐08‐37‐58.html  
14 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 71. 
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Treće, predizborna kampanja kandidata nije bila dovoljno efikasna i nije uspela u dovoljnoj 
meri  da  motiviše  građane  i  ubedi  ih  u  značaj  izbora  za  Nacionalni  savet  i  same  institucije 
Nacionalnog saveta. U razgovoru sa  članovima Saveta saznali smo da  je Savet sprovodio aktivnu 
tromesečnu kampanju kako bi  informisao građane  i podstakao  ih da  se upišu u poseban birački 
spisak  i glasaju na  izborima. Predizborna kampanja  je organizovana u osam opština u Srbiji – u 
Dimitrovgradu,  Bosilegradu, Nišu,  Surdulici,  Babušnici,  Pirotu,  Zaječaru  i  Vranju  i  u  naseljenom 
mestu  Ivanovo.  Kampanja  je  pre  svega  imala  za  cilj  da  upozna  građane  sa  njihovim  pravima  i 
objasni im značaj i nadležnosti Nacionalnog saveta. Članovi Saveta zbog toga veruju da su građani 
bili dobro informisani i da su upoznati sa funkcijama Saveta. Ipak, u toku istraživanja, dobili smo i 
drugačije podatke poput mišljenja  jednog  ispitanika  iz nevladinog  sektora:  „Ja dolazim  sa  sela  i 
govorim kako su reagovali moji susedi, kada su bili izbori, oni nisu znali o čemu se radi. Po inerciji 
izlaze da glasaju za nešto. Zato što im je neko rekao.“ Jedan od razloga tome može biti nedovoljan 
kvalitet same kampanje koja se mahom oslanjala na plakate,  letke  i kampanju putem manjinskih 
medija. Nedostajale su specijalizovane kampanje koje bi bile usmerene ka pojedinim strukturnim 
grupama,  direktan  kontakt  sa  biračima,  kampanja  „od  vrata  do  vrata“  i  naročito  vidljivost  u 
medijima koji imaju nacionalnu pokrivenost.  

Takođe,  ni  sami  građani  nisu  pokazali  posebno  interesovanje  da  se  upoznaju  sa 
specifičnostima izbora za nacionalni savet i njegovim nadležnostima. Stiče se utisak da su građani 
najčešće glasali za iste političke opcije i političke vođe za koje bi glasali na lokalnim i nacionalnim 
izborima. Specifične nadležnosti Nacionalnog saveta nisu značajno uticale na izborna opredeljenja 
građana. Sa druge strane,  istom  logikom su se vodile  i političke partije, odnosno grupe građana 
koje  su  se  kandidovale na  izborima. Kandidati  se nisu predlagali na osnovu  stručnosti u oblasti 
obrazovanja, kulture, obaveštavanja  i službene upotrebe  jezika  i pisma, već na osnovu političkog 
uticaja  u  lokalnoj  sredini.  Kandidati  se  ni  u  kampanji  nisu  fokusirali  na  pitanja  iz  nadležnosti 
Nacionalnog  saveta  već  su obećavali bolji  život  i  veća prava  za bugarsku nacionalnu manjinu, a 
pojedini su pominjali i mogućnost većeg zapošljavanja.  

 

KONSTITUISANJE SAVETA 

U  slučaju  Nacionalnog  saveta  bugarske  nacionalne  manjine,  proces  konstituisanja  i 
registracije protekao  je u roku  i u skladu sa Zakonom o NSNM. Prema  članu 3. Zakona o NSNM, 
predsednik Nacionalnog saveta, nakon konstituisanja Saveta, mora u roku od 30 dana da podnese 
zahtev za upis u registar nacionalnih saveta. Savet je takođe u zakonski predviđenom roku uputio 
Republičkom savetu za nacionalne manjine predloge nacionalnih simbola i znamenja (grb i zastava) 
koji  su odobreni u Službenom glasniku15. Za predsednika Saveta  izabran  je Zoran Petrov nosilac 
liste „Bugarska zajednica za Evropsku Srbiju ‐ Zoran Petrov“. 

Prema  Statutu  Saveta  usvojenom  na  konstitutivnoj  sednici  Saveta  03.07.2011.  godine  u 
Nišu, Savet ima sedište u Dimitrovgradu. Pored toga, Savet ima još dve kancelarije – u Bosilegradu 
i Babušnici. Nacionalni savet bugarske nacionalne manjine ima zaposlenu jednu osobu – tehničkog 

                                                             
15 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 10. tačka 5. 
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sekretara. S obzirom na to da  je broj članova uređen Zakonom o NSNM, Savet  ima 23 člana16 čiji 
mandat traje četiri godine.  

Prema članu 10. Statuta, organi Saveta su predsednik i četiri potpredsednika, Izvršni organ, 
odbori  Saveta  i  Sekretar  Saveta.  Izvršni organ donosi odluku o usvajanju periodičnog obračuna; 
priprema predlog Statuta, finansijskog plana, finansijskog izveštaja, završnog računa Saveta; stara 
se o pripremanju odluka Saveta; sprovodi  i kontroliše  izvršavanje odluka Saveta;  i obavlja druge 
poslove koje mu Savet poveri17.  Izvršni organ  ima predsednika, potpredsednika  i pet članova koji 
ne moraju biti članovi Nacionalnog saveta. 

Savet  prema  Statutu  ima  6  odbora: Odbor  za  obrazovanje, Odbor  za  kulturu, Odbor  za 
obaveštavanje,  Odbor  za  službenu  upotrebu  jezika  i  pisma,  Odbor  za  projektne  aktivnosti  i 
transgraničnu saradnju,  i Odbor za saradnju sa Republikom Bugarskom18. Broj članova odbora ne 
može biti manji od pet, ni veći od sedam. Svaki član Saveta može istovremeno da bude član najviše 
dva odbora. Nadležnosti odbora su da: priprema odluke Saveta i Izvršnog organa Saveta; odlučuje 
o  pitanjima  koje mu  Savet  i  Izvršni  organ  poveri;  inicira  raspravu  o  pojedinim  predlozima  po 
hitnom postupku; daje mišljenje u vezi predloga utvrđenih od strane Saveta; obavlja druge poslove 
koje mu Savet poveri19.   

Savet može da  konstituiše  i druge odbore. U  skladu  sa  tim,  Savet  je do  sada osnovao 9 
radnih tela u oblasti obrazovanja i informisanja.  

 

NADLEŽNOST NACIONALNOG SAVETA U OBLASTI OBRAZOVANJA 

U oblasti obrazovanja nadležnosti nacionalnih saveta su utvrđene članovima od 11. do 15. i 
odnose  se  na  osnivačka  prava,  pravo  na  učešće  u  upravljanju  ustanovama,  učešće  u  kreiranju 
nastavnih  planova  i  programa  i  predlaganje  udžbenika  i  nastavnih  sredstava.  Nacionalni  savet 
bugarske nacionalne manjine do  sada nije koristio  zakonsko pravo da osniva ustanove  iz oblasti 
obrazovanja,  niti  je  ijednu  ustanovu  proglasio  za  ustanovu  od  posebnog  značaja  za  bugarsku 
nacionalnu  manjinu,  a  korišćenje  prava  na  učešće  u  upravljanju  ustanovama  je  bilo  gotovo 
zanemarljivo. Naime, Savet  je koristio pravo na davanje mišljenja predstavnicima  jedinice  lokalne 
samouprave o predloženim kandidatima samo za direktora predškolskih ustanova u Dimitrovgradu 
i  Bosilegradu.  Ova  prava  nisu  korišćena  u  školama,  niti  u  predškolskim  ustanovama  u  drugim 
opštinama  u  kojima  većinu  stanovništva  čini  bugarska  nacionalna  manjina  (npr.  Bosilegrad, 
Ivanovo). 

Prvi  razlog  tome  je  što  u  većini  ustanova  obrazovanja  nije  bilo  izbora  upravnih  odbora 
predškolskih  ustanova,  školskih  odbora  i  direktora  od  konstituisanja drugog  saziva Nacionalnog 
saveta.  Izbori  za  članove  upravnih,  odnosno  školskih  odbora  i  direktora  se  očekuju  u  drugoj 
polovini 2012. godine kada će, u skladu sa Zakonom o NSNM, biti traženo mišljenje Nacionalnog 
                                                             
16 Prema članu 9. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, nacionalni savet broji 23 člana u slučaju da je 
broj pripadnika nacionlane manjine prema  rezultatima poslednjeg popisa  stanovništva  između 20.000  i 50.000  lica. 
Prema popisu stanovništva iz 2002. godine, u Srbiji živi 20.497 Bugara. 
17 v. čl. 35. Statuta. 
18 v. čl. 38. Statuta. 
19 v. čl. 40. Statuta. 
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saveta. Drugo, pojedine ustanove koje su birale članove školskih odbora i direktore pre jula 2011. 
godine nisu tražile mišljenje Nacionalnog saveta pravdajući to neusaglašenošću Zakona o NSNM i 
Zakona o osnovama sistema obrazovanja  i vaspitanja.  Iako su oba zakona doneta na  istoj sednici 
Narodne skupštine Republike Srbije, odredbe o  imenovanju organa upravljanja  i  izbora direktora 
nisu  bile  usaglašene.  Zbog  ovog  zakonskog  razilaženja,  npr.  za  izbor  članova  školskog  odbora 
osnovne  škole  „Hristo  Botev“  u  Dimitrovgradu  nije  tražena  saglasnost  Nacionalnog  saveta. 
Izmenama  i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja  i vaspitanja  iz  jula 2011. godine 
usaglašena je većina spornih članova (v. Tabela 1 i Tabela 2). 

Tabela 1: Imenovanje organa upravljanja 
Zakon o nacionalnim savetima 
nacionalnih manjina, Sl. glasnik 
RS br. 72/2009, čl. 12. stav 1. 
tačka 2. 

Zakon o osnovama sistema 
obrazovanja i vaspitanja, Sl. 
glasnik RS br. 72/2009, čl. 54. 
stav 5. 

Zakon o izmenama i dopunama 
Zakona o osnovama sistema 
obrazovanja i vaspitanja, Sl. 
glasnik RS br. 52/2011, čl. 10. 
stav 1. 

U ustanovi u kojoj se u većini odeljenja obrazovno‐vaspitni rad izvodi na jeziku nacionalne manjine ili za 
koje je, u skladu sa Zakonom kojim se uređuju nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina, 
utvrđeno da su od posebnog značaja za nacionalnu manjinu, nacionalni savet nacionalne manjine 
predlaže: 
članove upravnog, odnosno 
školskog odbora – predstavnike 
jedinice lokalne samouprave. 
 

najmanje jednog člana jedinice 
lokalne samouprave . 

tri člana – predstavnika lokalne 
samouprave. 

 
Tabela 2: Izbor direktora ustanove 
Zakon o nacionalnim savetima 
nacionalnih manjina, Sl. glasnik 
RS br. 72/2009, čl. 12. stav 1. 
tačka 5. 

Zakon o osnovama sistema 
obrazovanja i vaspitanja, Sl. 
glasnik RS br. 72/2009, čl. 60. 
stav 2. 

Zakon o izmenama i dopunama 
Zakona o osnovama sistema 
obrazovanja i vaspitanja, Sl. 
glasnik RS br. 52/2011, čl. 12. 
stav 2. 

U ustanovi u kojoj se u većini odeljenja obrazovno‐ vaspitni rad izvodi na jeziku nacionalne manjine ili za 
koje je, u skladu sa Zakonom kojim se uređuju nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina, 
utvrđeno da su od posebnog značaja za nacionalnu manjinu, organ upravljanja bira direktora 
uz prethodnu saglasnost 
nacionalnog saveta nacionalne 
manjine. 

uz pribavljeno mišljenje 
odgovarajućeg nacionalnog 
saveta nacionalne manjine. 
 

uz prethodnu saglasnost 
odgovarajućeg nacionalnog 
saveta nacionalne manjine. 

 
Nakon izmena i dopuna Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ostala je ipak 

još  jedna  stavka  koja  može  da  unese  nedoumice  prilikom  izbora  članova  školskih  odbora  i 
direktora u ustanovama obrazovanja u kojima  se nastava  izvodi na  srpskom  jeziku, ali  se govor, 
jezik  ili  kultura  nacionalne manjine  izučavaju  kao  poseban  nastavni  predmet.  Prema  Zakonu  o 
NSNM, nacionalni savet daje mišljenje o predloženim kandidatima za članove upravnog, odnosno 
školskog odbora i direktora u ustanovama obrazovanja u kojima se obrazovno‐vaspitni rad izvodi i 
na jeziku nacionalne manjine, ili u kojima se izučava govor, jezik ili kultura nacionalne manjine kao 
poseban  nastavni  predmet  dok  se  u  Zakonu  o  osnovama  sistema  obrazovanja  i  vaspitanja,  ni 
nakon  izmena, nigde ne pominju ustanove u kojima se  izučava govor,  jezik  ili kultura nacionalne 
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manjine kao poseban nastavni predmet20. Ovo je posebno relevantno za nacionalne manjine koje 
nemaju,  ili  imaju  veoma malo,  ustanova  obrazovanja  na maternjem  jeziku  kao  što  je  slučaj  sa 
bugarskom nacionalnom manjinom. 

Obrazovanje  u  većini  predškolskih  ustanova  i  škola  u  kojima  se  obrazuje  bugarska 
nacionalna manjina se odvija na srpskom jeziku. Pripadnici manjina imaju mogućnost da izaberu, u 
skladu  sa  članom 9.  stav 2. Zakona o osnovama obrazovanja  i vaspitanja  i  članom 13. Zakona o 
zaštiti  prava  i  sloboda  nacionalnih  manjina,  da  li  će  pohađati  nastavu  na  srpskom  jeziku  sa 
izučavanjem bugarskog  jezika kao maternjeg sa elementima nacionalne  istorije  i kulture  ili  će  to 
biti na bugarskom jeziku, ili dvojezično. U ukupno dve predškolske ustanove u Srbiji se predškolsko 
obrazovanje  odvija  dvojezično  na  bugarskom  i  srpskom  jeziku  i  to  u  opštinama  Bosilegrad  i 
Dimitrovgrad, dok se u ostalim opštinama u kojima žive Bugari predškolski obrazovno‐vaspitni rad 
odvija  na  srpskom  jeziku.  U  većini  osnovnih  škola  u  kojima  se  obrazuju  pripadnici  bugarske 
nacionalnosti nastava se odvija na srpskom  jeziku. Nastava na bugarskom  jeziku  je organizovana 
jedino u  jednoj osnovnoj  školi u Bosilegradu  i  to od prvog do  šestog  razreda. Očekuje  se da od 
školske  2012/13.  godine  i  učenici  sedmog  i  osmog  razreda  dobiju mogućnost  obrazovanja  na 
maternjem  jeziku. S druge strane, u osnovnoj školi „Hristo Botev“ u Dimitrovgradu, prema našim 
nalazima, 97% roditelja se odlučuje za nastavu na srpskom jeziku sa izučavanjem bugarskog jezika 
kao posebnog predmeta. Predmet bugarski  jezik  sa elementima nacionalne kulture  izučava  se u 
opštini  Dimitrovgrad,  opštini  Bosilegrad,  opštini  Surdulica  i  naseljenim  mestima  Ivanovo  koje 
pripada opštini Pančevo, zatim Zvonce u opštini Babušnica i Klisura koja pripada opštini Surdulica. 
Srednjoškolsko obrazovanje na bugarskom jeziku se odvija u gimnazijskom odeljenju i turističkom 
smeru u srednjoj školi u Dimitrovgradu od 2009. godine. 

U sredinama u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku sve više dece završava osnovnu 
školu  sa  veoma  slabim  poznavanjem  bugarskog  jezika.  Iako  je  učenicima  data  mogućnost 
pohađanja predmeta bugarski  jezik sa elementima nacionalne kulture, on  ima svojstvo  izbornog 
predmeta, što, prema  izjavama  ispitanika, utiče na zalaganje učenika  jer ocena  iz ovog predmeta 
ne  ulazi  u prosek  ocena.  Školski  odbor  osnovne  škole  „Hristo  Botev“  u Dimitrovgradu  je preko 
Nacionalnog saveta tražio od nadležnog Ministarstva da učenje bugarskog  jezika bude svrstano u 
kategoriju obaveznih predmeta, ali su odgovori do sada bili negativni.  

Školama  u  kojima  se  bugarski  jezik  sa  elementima  nacionalne  kulture  uči  kao  poseban 
predmet  posebno  značajna  bila  je  finansijska  podrška Nacionalnog  saveta  u  nabavci  udžbenika 
bugarskog  jezika. Naime, u školama u kojima predmet bugarski  jezik nije obavezan, udžbenici ne 
ulaze u projekat besplatnih udžbenika  koji  realizuje Ministarstvo prosvete. U Dimitrovgradu  se, 
međutim, u osnovnoj školi bugarski jezik uči kao izborni predmet i nastavni predmet pohađa 97% 
učenika. Nakon obraćanja Nacionalnom savetu, Savet je iz sopstvenog budžeta nabavio udžbenike. 
S druge strane, učenicima osnovne škole u Bosilegradu gde se nastava odvija na bugarskom jeziku, 
Savet je kupovao školski pribor, sveske, blokove i olovke kako bi podstakao učenike da se školuju 
na bugarskom jeziku. 

Od  ostalih  nadležnosti  u  oblasti  obrazovanja,  značajno  je  pomenuti  da Nacionalni  savet 
daje mišljenje resornom ministru u postupku davanja saglasnosti na otvaranje odeljenja na jeziku 

                                                             
20 Up. Zakon o nacionalnim savetima nacionlanih manjina, Sl. glasnik RS br. 72/2009, čl. 12, stav 1. tačke 1 i 3. i Zakon o 
osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Sl. glasnik RS br. 72/2009, čl. 54. stav 4. i čl. 60 stav 2. 
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nacionalne manjine za manje od 15 učenika21. Ova nadležnost nacionalnog saveta  je važna  jer se 
nacionalne manjine zbog malog broja dece u pojedinim mestima  često suočavaju sa problemom 
formiranja  odeljenja  na  manjinskim  jezicima.  Isti  slučaj  se  dogodio  u  gimnaziji  „Sveti  Kirilo  i 
Metodije“ u Dimitrovgradu u kojoj je nakon obraćanja Nacionalnog saveta ministru prosvete, škola 
dobila saglasnost da formira odeljenje na bugarskom jeziku sa manje od 15 učenika. 

Savet je upravo najviše inicijativa podneo u oblasti obrazovanja, pre svega u cilju povećanja 
motivacije učenika i roditelja za obrazovanje na maternjem jeziku. Tako je pokrenuta inicijativa za 
prevođenje  udžbenika  koji  imaju  30%  nacionalnog  sadržaja  i  inicijativa  za  uvoz  udžbenika  iz 
Bugarske za prvi, drugi i treći razred osnovne škole22. Nacionalni savet, takođe, od decembra 2011. 
godine,  uz  podršku  Beogradskog  fonda  za  političku  izuzetnost  radi  na  pripremi  Strategije 
obrazovanja Bugara u Srbiji čije predstavljanje se očekuje u junu 2012. godine23. 

 

NADLEŽNOST NACIONALNOG SAVETA U OBLASTI KULTURE 

Prema  Zakonu  o  NSNM,  nacionalni  saveti  imaju  osnivačka  prava  i  prava  učešća  u 
upravljanju  ustanovama  u  oblasti  kulture.  Nacionalni  savet  može  osnivati  ustanove  kulture 
samostalno ili zajedno sa Republikom, autonomnom pokrajinom, jedinicom lokalne samouprave ili 
drugim pravnim  licem u skladu sa Zakonom. Pored osnivanja ustanova, nacionalni savet može da 
preuzme  osnivačka  prava  u  celini  ili  delimično  od  Republike,  autonomne  pokrajine  i  jedinice 
lokalne  samouprave24.  Pored  toga  u  nadležnosti  nacionalnih  saveta  je  utvrđivanje  ustanova  od 
posebnog značaja za očuvanje, unapređenje  i razvoj kulturne posebnosti  i očuvanje nacionalnog 
identiteta  nacionalne  manjine.  Prema  Zakonu,  Nacionalni  savet  učestvuje  u  upravljanju 
ustanovama čiji je osnivač i za koje je utvrđeno da su od posebnog značaja za nacionalnu manjinu. 
U  ustanovama  od  posebnog  značaja,  nacionalni  savet  imenuje  jednog  člana  upravnog  odbora 
ustanove, daje mišljenje o predloženim  članovima upravnog odbora ustanove  i daje mišljenje u 
postupku izbora direktora ustanove25. 

Ova prava je Nacionalni savet bugarske nacionalne manjine do sada koristio u sličnoj meri 
kao  i prava u oblasti obrazovanja. Savet nije osnovao nijednu ustanovu kulture niti  su na njega 
preneta osnivačka prava nad ustanovama čiji je osnivač lokalna samouprava. Nacionalni savet nije 
utvrdio  ni  koje  ustanove  kulture  su  od  posebnog  značaja  za  bugarsku  nacionalnu manjinu.  S 
obzirom na to da ne vrši osnivačka prava ni u jednoj ustanovi kulture i da nijednu ustanovu kulture 
nije  proglasio  ustanovom  od  posebnog  značaja,  Nacionalni  savet  ne  učestvuje  u  upravljanju 
nijednom ustanovom kulture. 

Od ostalih nadležnosti u oblasti kulture, Nacionalni savet je koristio pravo da daje predlog 
za raspodelu sredstava koja se dodeljuju putem javnog konkursa iz budžeta Republike, autonomne 
pokrajine  ili  jedinice  lokalne samouprave ustanovama, manifestacijama  i udruženjima nacionalne 

                                                             
21 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionlanih manjina, Sl. glasnik RS br. 72/2009, član 15. tačka 8. 
22 up. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 10. stav 14. 
23 v. http://www.bfpe.org/sr/aktuelno/234‐nmsb02 (Pristupljeno 13.05.2012.) 
24 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 16. 
25 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 17. 



38 
 

manjine  u  oblasti  kulture26.  Nacionalni  savet  je  do  sada  uvek  davao  pozitivno  mišljenje  o 
predlozima  projekata  ustanova  kulture  iz  sredina  u  kojima  žive  pripadnici  bugarske  nacionalne 
manjine sa kojima su konkurisale kod Ministarstva kulture,  informisanja  i  informacionog društva. 
Jedna od manifestacija čije organizovanje se sufinansira preko projekta Ministarstva, a uz podršku 
Nacionalnog saveta je međunarodni pozorišni festival „Balkan teatar fest“ koji se održava jednom 
godišnje  i na  kome učestvuju umetnici  iz  Srbije  i Bugarske. Pokrovitelji  su Ministarstvo  kulture, 
Nacionalni savet i radio‐televizija Caribrod kao medijski pokrovitelj. 

Nacionalni  savet  se  trudi  da  podrži  i  druge  inicijative  kulturno‐umetničkih  organizacija  i 
ustanova u mestima u kojima  žive Bugari  (neke od njih  su narodna biblioteka „Detko Petrov“ u 
Dimitrovgradu i Dom kulture Dimitrovgrad). Podrška je jednim delom finansijska, ali je zbog malog 
budžeta nedovoljna za sve potrebe. Zaposleni u institucijama kulture imaju razvijenu i produktivnu 
saradnju sa Nacionalnim savetom.  

Institucije kulture u Dimitrovgradu  i Bosilegradu  imaju  i zajedničke projekte sa određenim 
opštinama iz Bugarske. Tu su pozorište, folklorne grupe i druge kulturne aktivnosti koje institucije 
kulture  organizuju  samostalno  i  u  saradnji  sa  opštinama  iz  Bugarske.  Međunarodna  saradnja 
ustanova kulture se najčešće odvija posredstvom Nacionalnog saveta. 

 

NADLEŽNOST NACIONALNOG SAVETA U OBLASTI OBAVEŠTAVANJA 

U oblasti obaveštavanja nacionalni  savet  ima pravo da  samostalno  ili  sa drugim pravnim 
licem  osniva  ustanove  i  privredna  društva  za  obavljanje  novinsko‐izdavačke  i  radio‐televizijske 
delatnosti,  štampanja  i  reprodukcije  snimljenih medija, kao  i da delimično  ili u  celosti preuzima 
osnivačka  prava  od  Republike,  autonomne  pokrajine  ili  jedinice  lokalne  samouprave  nad 
ustanovama  u  oblasti  javnog  informisanja  koje  u  celini  ili  pretežno  vrše  informisanje  na  jeziku 
nacionalne  manjine27.  U  pogledu  upravljačkih  nadležnosti,  nacionalni  savet  daje  mišljenje  u 
postupku  imenovanja  članova  upravnog  odbora,  programskog  odbora  i  generalnog  direktora 
Radiodifuzne ustanove Srbije odnosno Radiodifuzne ustanove Vojvodine, ako ta ustanova emituje 
program  na  jeziku  nacionalne  manjine,  utvrđuje  kriterijume  za  izbor  odgovornog  urednika 
programa  na  jeziku  nacionalne manjine  u  ustanovi  javnog  servisa,  predlaže  upravnom  odboru 
radiodifuzne ustanove imenovanje odgovornog urednika programa na jeziku nacionalne manjine i 
daje mišljenje o kandidatima za odgovornog urednika programa na jezicima nacionalnih manjina u 
radiodifuznoj  ustanovi  u  kojoj  se  imenuje  odgovorni  urednik  za  više  programa  na  jezicima 
nacionalnih manjina28. 

Javno  informisanje na bugarskom  jeziku ostvaruje se preko nekoliko  lokalnih televizijskih  i 
radio stanica. Radio program na bugarskom jeziku emituju četiri radio stanice –Radio „Bosilegrad“, 
Radio‐televizija „Caribrod“ u Dimitrovgradu i Radio „Pirot“ i Radio‐televizija „PiCanal“ iz Pirota. Do 
početka 2010. godine program na bugarskom  jeziku emitovan  je  i na Radio Nišu, ali  je ova radio 
stanica u martu 2010. godine prestala da postoji. Finansiranje programa na bugarskom jeziku ovih 
medijskih  ustanova  obezbeđuje  se  preko  konkursa  Ministarstva  kulture,  informisanja  i 
                                                             
26 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 18. stav 1. tačka 10. 
27 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 19. 
28 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 20. 
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informacionog društva za  finansiranje  ili sufinansiranjem projekata  iz oblasti  javnog  informisanja 
na jezicima nacionalnih manjina. 

Televizijski  program  na  bugarskom  jeziku  emituje  se  na  radio‐televiziji  „Caribrod“  koja 
skoro  50% programa  emituje na bugarskom  jeziku. U Nišu  se na Niškoj  televiziji na bugarskom 
jeziku emituju kratke vesti. Pre nekoliko godina  je Regionalna agencija „Jug pres”,   sa sedištem u 
Leskovcu, pokrenula  internet portal  sa  vestima  i na bugarskom  jeziku. Na nacionalnom  servisu, 
Radio‐televiziji Srbije, već više od deset godina ne postoji nijedna emisija na bugarskom jeziku. Do 
1999. godine emitovana je gledana emisija „TV žurnal”.29    

U štampanim medijima, na bugarskom  jeziku građani mogu da se  informišu  jedino preko 
nedeljnika  „Bratstvo“ koji, međutim, već nekoliko godina  zbog  finansijskih problema neredovno 
izlazi. Do 2008. godine na bugarskom jeziku je izlazilo još nekoliko periodičnih izdanja –„Drugarče”, 
„Most”, „Magistrala”, „Evrobalkan” i „Bjuletin”. Građanima Srbije, čak ni u pograničnim oblastima, 
nisu dostupne novine i časopisi koji izlaze u Bugarskoj, a bugarska televizija može da se gleda samo 
preko kablovske televizije. 

Radio‐televizija „Caribrod“  i Novinsko‐izdavačka ustanova „Bratstvo“ (u daljem tekstu NIU 
„Bratstvo“) koja izdaje nedeljnik „Bratstvo“ su dve najvažnije ustanove obaveštavanja preko kojih 
se  ostvaruje  pravo  pripadnika  bugarske  nacionalne  manjine  na  obaveštavanje  na  maternjem 
jeziku. 

Radio‐televizija „Caribrod“ je javno informativno preduzeće sa lokalnom frekvencijom koje 
je  osnovano  2007.  godine  i  finansira  se  sa  16‐18  milona  RSD  godišnje  iz  budžeta  opštine 
Dimitrovgrad. Na bugarskom jeziku se emituje skoro 50% programa, dok se ostali deo emituje na 
srpskom  jeziku.  Radio‐televizija  „Caribrod“  se  dodatno  finansira  preko  projekata  Ministarstva 
kulture  uz  podršku  Nacionalnog  saveta.  Preko  Ministarstva  kulture  realizovan  je  projekat 
tehničkog opremanja studija i sedmična informativno‐kolažna emisija na bugarskom jeziku „Dobro 
veče  Caribrode“.  Ova  sredstva,  međutim,  nisu  dovoljna  za  nesmetan  rad  Radio‐televizije 
„Caribrod“.  S  druge  strane, Nacionalni  savet  nije  u mogućnosti  da  direktno  subvencioniše  ovu 
ustanovu, ali se trudi da je preporuči i pruži podršku na konkursima za projekte Ministarstva.  

NIU „Bratstvo“  je  jedina ustanova obaveštavanja u Srbiji koja celokupan sadržaj objavljuje 
na bugarskom jeziku. Osnovana 1959. godine kao javna ustanova obaveštavanja, a njeno delovanje 
je do 2006.  godine bilo uređeno  Zakonom o osnivanju novinsko‐izdavačke ustanove  „Bratstvo“. 
Ovaj Zakon je prestao da važi 15.04.2006. godine donošenjem Zakona o prestanku važenja Zakona 
o  osnivanju  novinsko‐izdavačke  ustanove  „Bratstvo“  kojim  su  osnivačka  prava  nad  ovom 
institucijom  preneta  na  Nacionalni  savet  bugarske  nacionalne  manjine30.  Osnivačka  prava  su 
preneta 2007. godine kada je u sudski registar upisana NIU „Bratstvo“ koju je osnovao Nacionalni 
savet  bugarske  nacionalne  manjine.  NIU  „Bratstvo“  je  jedina  ustanova  informisanja  u  kojoj 
Nacionalni savet bugarske nacionalne manjine vrši osnivačka prava. Nacionalni savet nije utvrđivao 
ni  ustanove  informisanja  od  posebnog  značaja  za  bugarsku  nacionalnu manjinu  tako da  je NIU 
„Bratstvo“ i jedina ustanova informisanja u kojoj Nacionalni savet ima upravljačka prava. 

                                                             
29  http://www.jugpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2736:mediji‐na‐jeyicima‐manjina‐
potreba&catid=37:jug‐srbije&Itemid=58 
30 Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju novinsko‐izdavačke ustanove „Bratstvo“, Sl. glasnik RS br. 916/06. 
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Iako je preuzeo osnivačka prava, Savet nije bio u mogućnosti da preuzme i finansiranje. Do 
prenosa  osnivačkih  prava  ovu  instituciju  je  finansirala  Vlada,  odnosno  nadležno  ministarstvo. 
Tadašnje Ministarstvo kulture  i medija31  je  i nakon prenosa osnivačkih prava nastavilo da 2007.  i 
2008.  godine  finansira  NIU  „Bratstvo“  u  nepromenjenom  iznosu  od  30  miliona  dinara 
godišnje.Međutim,  Ministarstvo  je  2009.  godine 
promenilo  način  finansiranja,  prešlo  je  na  projektno 
sufinansiranje  i smanjilo obim sredstava za 75%, sa 30 
miliona dinara na 7.5 miliona dinara uz obrazloženje da 
je odlučilo da  finansira  jedino  izdavanje nedeljnog  lista 
„Bratstvo“ i plate za osmoro zaposlenih.  

Do  tada,  NIU  „Bratstvo“  je  izdavalo  knjige  na 
bugarskom  jeziku,  informativni  list „Bratstvo“, dečji  list 
„Drugarče“ i publikaciju za nauku, literaturu i umetnost 
„Most“.  Informativni  list „Bratstvo“  je  izlazio nedeljno, 
časopis  „Drugarče“  mesečno,  a  časopis  za  kulturu  i 
umetnost „Most“ je bio periodično izdanje. Pored toga, 
bilo je zaposleno 19 osoba.  

Dve godine kasnije, Ministarstvo kulture i medija 
dodatno  je  smanjilo  obim  sredstava  za  finansiranje 
novinsko‐izdavačke delatnosti „Bratstva“ na 4 miliona  i 
140 hiljada dinara. 

Zbog  smanjenja  finansijskih  sredstava  došlo  je 
do prestanka brojnih delatnosti  i  izdavanja časopisa od 
posebnog  značaja  za  bugarsku  nacionalnu  zajednicu.  Nastavio  je  da  izlazi  jedino  nedeljnik 
„Bratstvo“,  ali  je  zbog  nedovoljnih  finansija  od  1.  novembra  2011.  godine  prestalo  je  njegovo 
izlaženje.32  Konačno,  krajem  2011.  godine  Ministarstvo  kulture,  informisanja  i  informacionog 
društva  je  obavestilo  Nacionalni  savet  da  u  2012.  ne  planira  izdvajanje  nikakvih  sredstava  za 
delatnost NIU „Bratstvo“. 

Od kada je budžet NIU „Bratstva“ smanjen za 75%, najveći deo budžeta Nacionalnog Saveta 
troši  se  na  finansiranje  „Bratstva“.  Ionako  veoma  skromna  sredstva  uz  problem  sa  NIU 
„Bratstvom“  praktično  onemogućavaju  Savetu  bilo  koje  druge  aktivnosti.  Zbog  problema  sa 
„Bratstvom“, Savet je u mogućnosti da plaća samo jedno tehničko lice i kancelarije u Bosilegradu, 
Dimitrovgradu  i  Babušnici.  Rečima  jednog  od  naših  ispitanika:  „Da  ne  kažem  da  je  potrebno 
finansirati  i aktivnosti Nacionalnog saveta, tu su sednice, troškovi  izvršnog organa, komisija. Dok 
ne rešimo problem „Bratstva“, nećemo moći ništa ozbiljnije da radimo. U toku je izrada nastavnog 
plana  i programa  za predškolsko, osnovno  i  srednjoškolsko obrazovanje,  ima  tu  još  raznoraznih 
inicijativa,  ali  nismo  u mogućnosti  da  ih  realizujemo,  niti  da  pokrenemo  određene  ideje  zbog 
finansijskih problema koje imamo. Evo samo primer, za 6 meseci kako funkcioniše nov Nacionalni 
savet,  mi  smo  dve  trećine  sredstava  izdvojili  za  „Bratstvo“,  a  nismo  rešili  ni  10%  problema. 
Sredstva koja su potrebna za list su mnogo veća. Dve trećine sredstava smo izdvojili za materijalne 
troškove za list „Bratstvo“. 
                                                             
31 Danas se ovo ministarstvo naziva Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva. 
32 Poslednji broj časopisa „Bratstvo“ izašao je 28. oktobra 2011. godine. 

Član 116. Zakona o NSNM  
 
Finansiranje rada ustanova ili drugih 
organizacija čija su osnivačka prava, 
delimično ili u celini, preneta na 
nacionalne savete vrši se iz istih 
izvora i na osnovu istih normativa iz 
kojih su te ustanove ili organizacije 
finansirane pre prenošenja osnivačkih 
prava na nacionalne savete.  
U ugovoru o prenosu osnivačkih 
prava na nacionalne savete uređuju se 
finansijske obaveze prethodnog 
osnivača prema ustanovi ili drugoj 
organizaciji čiji osnivač postaje 
nacionalni savet.  
Nacionalni savet može obezbediti 
dopunska sredstva za rad i delatnost 
ustanova i drugih organizacija čija 
osnivačka prava su preneta na 
nacionalni savet. 
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Isto  mišljenje  su  potvrdili  i  drugi  ispitanici:  „Savet  je  nov  i  mi  ga  finansiramo  svojim 
sredstvima i drugo tu neko treba da radi, a mi praktično dve godine tapkamo u mestu zbog velikog 
odliva sredstava za list „Bratstvo“. Zbog toga dolazimo u situaciju da Nacionalni savet ne ispunjava 
obaveze i ne doprinosi svojim ciljevima. To je posledica ugrožavanja prava nacionalne manjine na 
informisanje na maternjem  jeziku, stečenog prava koje 60 godina postoji, a sad u demokratskim 
uslovima se ukida“.  

Nacionalni  savet  se  obraćao  za  pomoć  zaštitniku  građana  Saši  Jankoviću  koji  je  10. 
decembra  2009.  godine  uputio  Preporuku  tadašnjem Ministarstvu  kulture  i medija  u  kojoj  ga 
upozorava  da  je  promenom  načina  sufinansiranja  i  drastičnim  smanjenjem  obima  sredstava 
narušilo  ustavnu  odredbu  o  nesmanjivanju  dostignutih  prava  nacionalnih manjina,  ali  nije  bilo 
nikakve reakcije. Upravni odbor NIU „Bratstva“ se obraćao i Poverenici za zaštitu ravnopravnosti dr 
Neveni Petrušić. Krajem 2011. godine, NIU „Bratstvo“  je poslalo dopis presedniku Vlade   Srbije  i 
ministru  za  ljudska  i manjinska  prava  u  kom  se  traži  potpisivanje  ugovora  kojim  bi  se  uredilo 
finansiranje novinsko‐izdavačke delatnosti NIU „Bratstvo“. Ova ustanova  se u dopisu pozvala na 
ustavna prava, kao  i na odredbe  člana 116. Zakona o NSNM u kom se navodi da se  finansiranje 
rada ustanova čija su osnivačka prava preneta na nacionalne savette, vrši iz istih izvora i na osnovu 
istih normativa  i standarda po kojima su one  finansirane pre prenosa osnivačkih prava. Kako na 
ovaj  zahtev  nije  odgovoreno,  isti  zahtev  poslao  je  i  predsednik  Nacionalnog  saveta  bugarske 
nacionalne manjine Zoran Petrov, 20.12.2011. godine. Ni na ovaj dopis Vlada nije poslala nikakav 
odgovor. 

 

NADLEŽNOST NACIONALNOG SAVETA U OBLASTI SLUŽBENE UPOTREBE 
 JEZIKA I PISMA 

Nadležnosti  nacionalnih  saveta  u  oblasti  službene  upotrebe  jezika  i  pisma  utvrđene  su 
članom 22. Zakona o NSNM. U ovoj oblasti, nacionalni savet utvrđuje tradicionalne nazive jedinica 
lokalne samouprave, naseljenih mesta  i drugih geografskih naziva na  jeziku nacionalne manjine u 
jedinicama  lokalne  samouprave  i  naseljenim mestima  u  kojima  je  jezik  nacionalne manjine  u 
službenoj  upotrebi;  predlaže  nadležnom  organu  isticanje  naziva  jedinica  lokalne  samouprave, 
naseljenih mesta  i drugih geografskih naziva na  jeziku nacionalne manjine; predlaže utvrđivanje 
jezika  i  pisma  nacionalne manjine  kao  službenog  jezika  i  pisma  u  jedinici  lokalne  samouprave; 
predlaže promenu naziva ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka, drugih delova naseljenih mesta i 
ustanova za koje  je utvrđeno da su od posebnog značaja za nacionalnu manjinu; daje mišljenje u 
postupku  utvrđivanja  naziva  ulica,  trgova,  gradskih  četvrti,  zaselaka  i  drugih  delova  naseljenih 
mesta,  ako  je  na  području  jedinice  lokalne  samouprave  ili  naseljenog  mesta  jezik  nacionalne 
manjine  u  službenoj  upotrebi;  predlaže  nadležnom  organu  vršenje  nadzora  nad  službenom 
upotrebom  jezika  i pisma nacionalne manjine; predlaže nadležnim organima mere  i aktivnosti za 
unapređenje  prevođenja  propisa  na  jezike  nacionalnih  manjina  koji  su  u  službenoj  upotrebi; 
preduzima mere i aktivnosti za unapređenje službene upotrebe jezika i pisma nacionalne manjine; 
i odlučuje o drugim pitanjima  iz ove oblasti  koja  su mu poverena  zakonom,  aktom  autonomne 
pokrajine ili jedinice lokalne samouprave33. 

                                                             
33 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 22. 
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Bugarski  jezik  je  u  službenoj  upotrebi  u  opštinama  Dimitrovgrad  i  Bosilegrad.  U  oblasti 
službene upotrebe jezika i pisma, Savet se posebno aktivirao u postupku utvrđivanja naziva ulica u 
naseljima  Željuša  i  Beles  kod  Dimitrovgrada  i  u  Dimitrovgradu  u  kojima  bugarska  nacionalna 
manjina  čini  većinu.  Pored  toga,  Savet  je  zalagao  za  prevođenje  odluka  opštine Dimitrovgrad  i 
ostvarivanje prava stanovnika Dimitrovgrada da im se lična dokumenta izdaju dvojezično. Danas su 
u opštinama Dimitrovgrad i Bosielgrad nazivi ulica i trgova istaknuti i na bugarskom jeziku i građani 
po zahtevu mogu da dobiju dvojezična lična dokumenta. 

Iako  bugarska  nacionalna manjina  čini  većinu  u  naseljenom mestu  Zvonce  koje  pripada 
opštini Babušnica  i u  još desetak okolnih naseljenih mesta, u njima bugarski  jezik  i pismo nije u 
službenoj  upotrebi  jer,  prema  Zakonu  o  službenoj  upotrebi  jezika  i  pisma,  jedinice  lokalne 
samouprave  imaju obavezu da  jezik  i pismo nacionalne manjine uvedu u  ravnopravnu  službenu 
upotrebu  ukoliko  procenat  pripadnika  te  nacionalne manjine  u  ukupnom  broju  stanovnika  na 
njenoj teritoriji dostiže 15% prema rezultatima poslednjeg popisa stanovništva34. Kako pripadnici 
bugarske nacionalne manjine ne čine 15% stanovništva na celoj teritoriji lokalne samouprave iako 
su  većina  u  naseljenom  mestu,  uvođenje  bugarskog  jezika  i  pisma  u  službenu  upotrebu  nije 
obavezujuće35.  

 

ODNOS SA ORGANIMA REPUBLIKE, POKRAJINE I JEDINICAMA 
LOKALNE SAMOUPRAVE 

Prema  rezultatima  našeg  istraživanja,  pripadnici  bugarske  nacionalne manjine  su  dobro 
prihvaćeni u Srbiji, osećaju Srbiju kao svoj dom  i dobro sarađuju sa  institucijama države  i  lokalne 
samouprave u granicama mogućnosti  i  jednih  i drugih. S obzirom na  to da ne postoje nerešena 
nacionalna  pitanja,  niti  tenzije  koje  bi  ugrožavale međunacionalne  odnose,  komunikacija među 
pripadnicima različitih etničkih zajednica je dobra. O tome svedoči i sve veći broj srpske dece koja 
se  opredeljuju da  uče bugarski  jezik  u opštinama  u  kojima bugarsko  stanovništvo  živi u  većem 
broju.  Kako  je  istakao  jedan  ispitanik  iz Dimitrovgrada:  „I  ’70.  i  ’80.  i  ’90.  pa  i  danas mladi  ne 
reaguju zašto je zaposlen Srbin, a ne Bugarin, zašto je zaposlen Rom, a ne Srbin, itd. U ovoj sredini 
se reaguje kad bude zaposlen Dimitrovgrađanin, a ne Piroćanac. Ovde je granica i imamo granične 
službe i ovde ćete čuti reakciju mladih zašto se zapošljavaju Piroćanci, a ne Dimitrovgrađani. Nikog 
nema da kaže da je zaposlen Srbin, Bugarin ili Rom.“  

Dobri međuetnički  odnosi  pozitivno  se  reflektuju  i  na  rad  i  poziciju Nacionalnog  saveta 
bugarske  nacionalne  manjine.  Nacionalni  savet  bugarske  nacionalne manjine  je  učestvovao  u 

                                                             
34 Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma, Službeni glasnik RS br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – dr. zakon, 
30/2010, član 11, stav 2. 
35 Značajno je istaći da u oblasti službene upotrebe jezika i pisma nacionalne manjine koje žive u Vojvodini i one koje 
žive  u  drugim  delovima  Srbije  nemaju  ravnopravan  tretman  jer  je  Skupština  AP  Vojvodine  posebnom  odlukom 
omogućila uvođenje  jezika  i pisma nacionalne manjine u  službenu upotrebu u naselju  ili mesnoj zajednici ukoliko u 
tom naselju  ili mesnoj  zajednici procenat pripadnika određene nacionalne manjine dostiže 25% prema  rezultatima 
poslednjeg  popisa  stanovništva,  ali  isto  rešenje  nije  ispraćeno  na  nivou  republike  (Član  8.  Pokrajinske  skupštinske 
odluke  o  bližem  uređivanju  pojedinih  pitanja  službene  upotrebe  jezika  i  pisama  nacionalnih manjina  na  teritoriji 
Autonomne Pokrajine Vojvodine, Sl. list APV br. 8/03, 9/03, 18/09). 
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pripremi  Zakona  o  NSNM,  učestvovao  u  izradi  Nacrta  zakona  o  kulturi,  i  zajedno  sa  drugim 
nacionalnim savetima predlagao izmene i dopune Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja. 

Savet do sada nije samoinicijativno podnosio Narodnoj skupštini, Vladi  i drugim državnim 
organima  nikakve  predloge,  inicijative  i mišljenja  iz  svoje  nadležnosti.  Prema  našim  nalazima, 
razlog za to je veliki problem sa finansiranjem NIU „Bratstvo“ koji zaokuplja Savet i troši praktično 
sve njegove resurse. S druge strane, u bugarskom nacionalnom savetu ističu značaj koordinacije i 
saradnje između nacionalnih saveta. Kroz konsultacije predsednika nacionalnih saveta formulišu se 
zajednički  predlozi  koji  idu  prema  nadležnim  ministarstvima.  Jedna  od  ovakvih  inicijativa  je 
inicijativa za  izmene  i dopune Zakona o nacionalnim savetima u pogledu načina na koji se biraju 
članovi  saveta,  kao  i  u  pogledu  statusa  saveta.  Takođe,  na  nivou  koordinacije  se  uvidelo  da  je 
potrebno  izvršiti usklađivanje zakonske  regulative sa Zakonom o nacionalnim savetima. Problem 
NIU „Bratstvo“  je takođe prepoznat kao prioritetan od strane svih nacionalnih saveta. Upravo se 
teži  tome  da  se  na  nivou  koordinacije  dođe  do  zajedničkih  inicijativa,  a  ne  da  saveti  istupaju 
samostalno, kako bi  imali zajednički stav pred nadležnim ministarstvima. Problem u koordinaciji, 
međutim, predstavlja  različit  stepen  postignutih  prava  različitih  nacionalnih  zajednica. Nprimer, 
određene  nacionalne  zajednice  u  Vojvodini  su  uspele  da  se  izbore  za  mnogo  više  prava  od 
nacionlanih zajednica u ostalim delovima Srbije.  

S druge  strane,  kada  je  reč o  tome  koliko državni organi u  svom odlučivanju  konsultuju 
nacionalne  savete,  pokazuje  se  da  je  bugarski  nacionalni  savet  u  velikoj  meri  zadovoljan 
saradnjom.  Kao  primeri  ističu  se  kadrovska  rešenja  poput  traženja  mišljenja  prilikom  izbora 
članova školskog odbora ili imenovanja u institucijama od značaja za nacionalni savet. Pored ovih 
pitanja, nacionalni  saveti  su konsultovani  i oko popisa  stanovništva. Konsultacije  su bile kako  sa 
Zavodom za statistiku, tako i sa nadležnim ministarstvima. 

Kada  je reč o odnosima između Saveta  i  lokalne samouprave, Savet najbolje kontakte  ima 
sa  opštinom  Dimitrovgrad  pošto  je  tamo  i  sedište  Saveta.  Zaposleni  u  opštini  Dimitrovgrad  su 
takođe  istakli  dobru  saradnju  i  dobar  odnos  pre  svega  u  pogledu  zakonski  obavezne  saradnje: 
nacionalni savet daje saglasnost za određena radna mesta  i članove određenih radnih  i upravnih 
tela u institucijama gde je Opština osnivač.  

Saradnju znatno olakšava činjenica da je predsednik Saveta istovremeno i narodni poslanik 
vladajuće  većine  u  Skupštini  Srbije  i  da  je  predsednik  opštine  Dimitrovgrad  član  Nacionalnog 
saveta. U tom smislu, politička podrška je veoma značajna. Činjenica da u državnoj upravi, lokalnoj 
samoupravi kao i u Savetu iste ili bliske političke opcije čine većinu, znatno olakšava komunikaciju 
među njima. 

 

ODNOSI SA LOKALNIM SAVETIMA ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE 

Jedna od opštih nadležnosti nacionalnog saveta jeste da predlaže predstavnike nacionalne 
manjine u savetu za međunacionalne odnose u jedinici lokalne samouprave36.  

                                                             
36  Savet  za međunacionalne  odnose  je  samostalno  radno  telo  koje  čine  predstavnici  srpskog  naroda  i  nacionalnih 
manjina,  a  osniva  ga  Skupština  grada,  odnosno  Skupština  opštine  koja  određuje  delokrug  njegovog  rada  (Zakon  o 
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U  lokalnim  samoupravama  u  kojima  žive  Bugari  saveti  za  međunacionalne  odnose  su 
formirani  jedino u Dimitrovgradu  i Bosilegradu. U obe opštine, Savet za međunacionalne odnose 
ima po 6 članova, po dva iz bugarske, srpske i romske nacionalne zajednice. Iako su lokalni saveti 
formirani u Dimitrovgradu  i Bosilegradu, oni nisu aktivni,  retko se sastaju  i  teško donose odluke 
zbog nedovoljnih kapaciteta, ali  i pravila da se odluke donose konsenzusom. Pitanja ostvarivanja 
nacionalne  ravnopravnosti  i  rešavanje  povreda  nacionalnih  prava  su  najteža  pitanja  zbog  čega 
lokalne samouprave izbegavaju da se suoče sa njima. Zbog toga ne čudi što intervjuisani građani u 
Dimitrovgradu  i Bosilegradu nisu bili upoznati sa postojanjem Saveta za međunacionalne odnose 
na nivou njihove opštine. 

 

MEĐUNARODNA I REGIONALNA SARADNJA 

U skladu sa Zakonom o NSNM, Nacionalni savet bugarske nacionalne manjine učestvuje u 
pregovorima o zaključenju bilateralnih sporazuma  između Srbije  i Bugarske. Do sada, Nacionalni 
savet  je učestvovao u postupku zaključivanja dva međudržavna sporazuma: ugovora o otvaranju 
malograničnog  prelaza  u  selu  Petaćinci  i  prilikom  zaključivanja  Međudržavnog  sporazuma  o 
obrazovanju. 

Savet sarađuje sa raznim institucijama u Bugarskoj poput bugarskog Ministarstva prosvete i 
Agencije  za  dijasporu,  udruženja  opština  i  grada  Sofije.  Saradnja  se  ostvaruje  kroz  realizaciju 
kulturnih događaja, razmeni knjiga i udžbenika.  

Predstavnici  bugarskih  institucija  pružaju  savete  za  unapređenje  rada  u  institucijama 
obrazovanja i kulture u Srbiji i upućuju ih na konkurse za projekte iz fondova EU. Škole u kojima se 
uči bugarski  jezik  imaju dobru saradnju sa  institucijama  iz Republike Bugarske, kako sa državnom 
Agencijom za Bugare u dijaspori, tako i  sa institucijama kulture i obrazovanja u Bugarskoj. Veliku 
podršku škole dobijaju i od ambasade Bugarske u Beogradu. 

 

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA SAVETA 

Prema Statutu Savet se sastaje najmanje četiri puta godišnje37. Kada se na dnevnom redu 
nalaze određena važna pitanja  (npr. oko procedura za udžbenike  i utvrđivanja nastavnog plana  i 
programa), sastanci se održavaju i češće. Sednice se uglavnom održavaju na bugarskom jeziku iako 
svi članovi ne govore dobro bugarski jezik.  

                                                                                                                                                                                                          
lokalnoj  samoupravi,  Sl.  glasnik  129/2007).  Savet  za  međunacionalne  odnose  ima  pravo  da  razmatra  pitanja 
ostvarivanja,  zaštite  i unapređivanja nacionalne  ravnopravnosti, pravo da pokrene postupak pred Vrhovnim  sudom 
Srbije i pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti i zakonitosti odluke ili drugog akata jedinice lokalne samoprave ako 
smatra  da  su  njime  povređena  prava  pripadnika  srpskog  naroda  i  nacionalnih manjina  predstavljenih  u  savetu  za 
međunacionalne odnose. U savetu za međunacionalne odnose su zastupljene sve nacionalne manjine koje imaju više 
od 1% stanovništva u jedinici lokalne samouprave, a odluke se donose konsenzusom svih članova Saveta.  
37 čl. 15. stav 18. Statuta. 
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Dnevni red sastanaka se utvrđuje na osnovu predloga komisija, odbora ili izvršnog organa. 
Kada  stigne određeni predlog  iz  lokalnih  samouprava  ili ministarstva,  što  je  retko,  to  se  takođe  
stavlja na dnevni red. Najčešće  je procedura takva da  inicijativu za pokretanje određenog pitanja 
na  sastanku  Saveta  šalju  komisije  i  odbori  izvršnom  organu,  a  izvršni  organ  prosleđuje  Savetu. 
Predloge  izvršnog  organa  koji  treba  da  se  nađu  na  dnevnom  redu  priprema  tehnički  sekretar 
saveta. 

Prema  članu  11.  stav  1  Statuta,  član  Saveta  ima  prava  da:  1.  učestvuje  u  pripremanju, 
donošenju, izvršavanju i kontroli izvršavanja odluka Saveta; 2. postavi pitanje i zatraži objašnjenje 
od organa Saveta i  da dobije odgovor na njih; 3. zatraži i dobije stručnu pomoć od organa Saveta u 
cilju vršenja svoje funkcije.  

Na  osnovu  intervjua  sa  članovima  Saveta,  došli  smo  do  saznanja  da  članovi  ne  koriste 
aktivno mnoga  svoja  prava.  Primetan  je  nedostatak  inicijative  članova  Saveta  od  kojih  većina 
izuzetno  retko predlaže održavanje  rasprave o pojedinim pitanjima  ili učestvuje u  formulisanju  i 
predlaganju  dnevnog  reda.  Sa  druge  strane,  kada  su  im  potrebne  informacije  ili  pojašnjenja, 
članovi Saveta se najčešće obraćaju tehničkom sekretaru. 

Pored gore pomenutih prava, članovi saveta imaju i obaveze definisane članom 11. stavom 
2  Statuta.  Član  Saveta  ima  obavezu  da:  1.  aktivno  učestvuje  u  radu  Saveta,  Izvšnog  organa  ili 
odbora čiji je član; 2. pismeno ili usmeno obavesti predsednika Saveta, predsednika Izvšnog organa 
ili predsednika odbora čiji  je član u slučaju sprečenosti da prisustvuje sednici ili ako je sprečen da 
izvrši neki nalog; 3. izvršava odluke ili naloge organa Saveta i da o tome podnosi izveštaj. 

Uprkos obavezi koja  je definisana Statutom, mnogi  članovi Saveta ne učestvuju aktivno u 
radu  Saveta.  Članovi  Saveta  često  ne  dolaze  na  sednice  niti  obaveštavaju  o  sprečenosti  da 
prisustvuju  sednici.  S  obzirom  na  to  da  nisu  svi  članovi  Saveta  iz  istog mesta  i  da  je  potrebno 
organizovati prevoz, nprimer, ako se sastanak održava u Ivanovu, potrebno je da tehnički sekretar 
na vreme dobije potvrdu za koliko članova je potrebno organizovati prevoz iz Dimitrovgrada, Niša i 
Bosilegrada. Uprkos svakodnevnim pozivima tehničkog sekretara, najčešći odgovor članova Saveta 
je „još nismo odlučili“, „videćemo“.  

Važno  je  primetiti  da  članovi  svojim  nedolaskom  ne  izražavaju  protest  protiv određenih 
pitanja na dnevnom redu  jer u svakom trenutku  imaju mogućnost da daju svoje predloge. Među 
našim  ispitanicima,  dominantno  je  mišljenje  da  među  članovima  ne  postoji  dovoljna 
zainteresovanost za aktivno učešće u radu Saveta, ali i da je u pitanju bojkot iz političkih razloga i 
odnosa političke moći u organima vlasti na  lokalnom nivou.    Jedan od  ispitanika navodi:  „Prošli 
saziv  je bio kompetentniji  i u  tom  sazivu  je bilo više visoko obrazovanih,  stručnijih  i nacionalno 
odgovornih  ljudi. On  je biran po elektorskom principu  i uspeo  je, u početku, da pomiri dve  liste, 
dva tabora: da od 21 člana bude 17, 18 aktivnih. Sadašnji Savet je napravio dva tabora i odnos je 
12 prema 11 i nije uspeo ništa, što govori o kompetentnosti.“ 

U  Nacionalnom  savetu  bugarske  nacionalne manjine  su  zastupljene  skoro  sve  političke 
partije koje imaju predstavnike u Narodnoj skupštini i u lokalnim skupštinama. Odnosi koji postoje 
na nivou  lokala u tim opštinama, često se prenose  i na Nacionalni savet tako da pojedini članovi 
Nacionalnog saveta ne žele da sarađuju sa onim članovima sa kojima nisu u koaliciji na  lokalnom 
nivou. U bugarskoj nacionalnoj zajednici je, kako u civilnom sektoru, tako i u lokalnoj samoupravi i 
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samom Savetu dominantno shvatanje da nedostaje volja za saradnju između članova koji pripadaju 
različitim političkim opcijama, naročito između onih koji su aktivni u lokalnim organima vlasti.  

U vršenju vlasti u Nacionalnom savetu učestvuju članovi koji dolaze iz DS, SPS, G17+, LDP i 
PBS, dok su predstavnici opozicije članovi iz DSS i DPB. Članovi Saveta iz DSS ne dolaze na sednice 
Nacionalnog  saveta,  niti  učestvuju  u  radu  odbora  Saveta.  Kada  se  sastav  Nacionalnog  saveta 
uporedi  sa prethodnim  sazivom, mogu  se uočiti  značajne  razlike. U  sazivu  koji  je  izabran  2003. 
godine elektorskim putem bilo je čak deset članova koji nisu ni iz jedne političke stranke, dok je po 
dvoje  članova  bilo  iz  DS,  LDP  i  tadašnjeg  Demokratskog  saveza  Bugara  Jugoslavije  (DSBJ)38,  a 
petoro iz DSS. U opoziciji su tada bili samo članovi iz DSS tako da je većina za donošenje odluka bila 
stabilnija. U aktuelnom sazivu opoziciju čini skoro 50% članova, odnosno 11 članova od 23 člana. 

Velika politizacija Saveta predstavlja najveći problem, kako u unutrašnjim odnosima, tako i 
u vršenju nadležnosti i odnosima sa zajednicom koju Savet predstavlja. Ovaj zaključak se potvrđuje 
izjavama  ispitanika: „Političke partije smatraju da ako budu faktori u Nacionalnom savet da će to 
da se odrazi i na njihov rejting sutra na izboru za lokalnu samoupravu. Takav je sistem da nije bitno 
koliko ćete doprineti u kulturi i obrazovanju, pitanje je koliko će to doprineti za osvajanje vlasti.“ 

Uprkos tome što su nadležnosti nacionalnih saveta definisane Zakonom i saveti odlučuju u 
četiri oblasti, politički stavovi se prenose  i na rad nacionalnih saveta. Primer za to daje  jedan od 
naših  ispitanika,  član  Saveta:  „Pitanja  koja  su  na  Savetu  nisu  od  lokalnog  ili  nekog  političkog 
značaja  ili  ličnog. Tamo nema  suprostavljanja,  ali  se  to uvek manifestuje prilikom  glasanja. Ova 
druga strana nikad neće da glasa za. Jedan paradoks. Sada se razmatra završni račun  ili  izveštaj o 
radu novinske ustanove „Bratstvo“, čiji direktor podnosi  izveštaj. Taj direktor  je član Nacionalnog 
saveta. Kad dođe do glasanja, on ne glasa za svoj izveštaj. Zato što je iz suprotne strane.“ 

Sa  politizacijom  je  povezan  i  problem  sukoba  interesa  unutar  Nacionalnog  saveta. 
Predsednik Nacionalnog saveta bugarske nacionalne manjine Zoran Petrov  je narodni poslanik u 
Narodnoj  skupštini  Republike  Srbije  u  sazivu  2008‐2012.  Članovi  Nacionalnog  saveta  su  i 
predsednici  opština  Dimitrovgrad39  i  Bosilegrad,  predsednik  MZ  Ivanovo,  potpredsednik  SO 
Dimitrovgrad, 2  člana opštinskog veća Dimitrovgrad, po 3 odbornika u opštinama Dimitrovgrad  i 
Bosilegrad, zamenik predsednika opštine Bosilegrad, zamenik predsednika SO Bosilegrad i sekretar 
skupštine  Bosilegrad.  Iako  se  prema  Zakonu  o  sprečavanju  sukoba  interesa  pri  vršenju  javnih 
funkcija  članstvo  i  radni  odnos  u  nacionalnom  savetu  nacionalne manjine  ne  smatraju  javnim 
funkcijama40 pa se samim tim na njih ne odnosi ovaj zakon, postavlja se pitanje koliko osoba može 
efikasno  i  odgovorno  da  u  isto  vreme  obavlja  delatnosti  na  više  funkcija.  Kako  navodi  jedan 
ispitanik, „treba da upražnjavaju vlast i da štite manjinska prava, to jedno s drugim ne ide“. S druge 
strane, sugestivno je viđenje jednog od članova Saveta: „Ti ako nemaš poslanika u Skupštini Srbije 
koji će da čini većinu i da utiče na tu većinu onda ni ti kao Savet nisi ništa...Ako hoćeš da učiniš i da 
promeniš moraš da budeš na vlasti.“ 

Razdvajanje  funkcija  bio  bi  značajan  korak  koji  bi  doprineo  kvalitetnijem  radu  Saveta. 
Ukoliko bi članovi Saveta bile nestranačke  ličnosti, koje su van  lokalne partijske  logike, sigurno bi 
                                                             
38 Politička stranka Demokratski savez Bugara  Jugoslavije  je postojala do 2007. godine kada  je  iz njega nastala nova 
politička stranka Demokratska partija Bugara. 
39 Predsednik opštine Dimitrovgrad Veselin Veličkov koji  je  i  član Nacionalnog  saveta podneo  je ostavku decembra 
2011. godine. Funkciju predsednika opštine preuzeo je Vladica Dimitrov koji je, kao i Veličkov, član DS. 
40 v. član 2 Zakona o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija, Sl. glasnik RS br. 43/2004. 
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bili  bliži  građanima  i  lakše  bi  sarađivali  kako  međusobno,  unutar  Saveta,  tako  i  sa  drugim 
institucijama. U prilog tome govori izjava jednog od ispitanika: „Lično mislim da bi Nacionalni savet 
dobio na kvalitetu ukoliko on ne bi bio opterećen partijski, ali to je nemoguće jer se tako i bira. To 
je prosto nemoguće. Kad bi mogli članovi Nacionalnog saveta da razmišljaju kao građani, a ne kao 
pripadnici određene partije, verovatno bi rad Nacionalnog saveta bio mnogo bolji“.  

 

TRANSPARENTNOST U RADU 

Činjenica je da mnogi članovi Saveta učestvuju u lokalnim ili republičkim nivoima vlastima. 
To negativno utiče na poverenje građana, pripadnika manjinske zajednice. Mnogi građani shvataju 
Nacionalni savet kao još jednu u nizu institucija za ostvarivanje političkih interesa i borbu za vlast. 
To  je  jedan od  razloga  zbog  kojih  se mnogi  građani ne upisuju u poseban birački  spisak.To  je  i 
razlog  da  ne  glasaju  na  izborima  za  Nacionalni  savet  i  da  nisu   motivisani  da  se  upoznaju  sa 
nadležnostima Nacionalnog saveta. Transparentnost u radu i aktivna komunikacija sa građanima bi 
značajno doprineli da se isprave neke predrasude i da se uspostavi odnos poverenja. 

Značajan element  transparantnosti  rada ogleda  se u  redovnom  i detaljnom  izveštavaju o 
radu i utrošku finansijskih sredstava. U skladu sa zakonskom obavezom, Nacionalni savet bugarske 
nacionalne manjine donosi svoj godišnji finansijski plan, finansijski izveštaj i završni račun. Tokom 
istraživanja, imali smo uvid u sve finansijske planove, izveštaje i završne račune Nacionalnog saveta 
bugarske nacionalne manjine od konstituisanja novog saziva 2010. godine.41  

Najbrži i najlakši način da se građani upoznaju sa aktivnostima Saveta jeste putem internet 
stranice.  Internet  stranicu,  međutim,  ima  samo  šest  nacionalnih  saveta42.  Nacionalni  savet 
bugarske nacionalne manjine nije jedan od njih. Stranica je, prema rečima članova Saveta, u izradi 
već više od godinu dana, a od jula 2011. se svakodnevno očekuje njeno puštanje u rad što se ni do 
juna  2012.  godine  nije  dogodilo.  Kako  smo  obavešteni,  preko  novog  sajta  građani  će  imati 
mogućnost da se obrate članovima Saveta za informacije, a na njemu će se nalaziti sve informacije 
vezane za rad Saveta, zaključci, odluke, inicijative i projekti koje je Savet sproveo. 

Prema mišljenju članova Saveta, građani su veoma dobro upoznati sa radom Saveta i Savet 
se  trudi  da  svoje  odluke  donosi  transparentno  i  da  ima  stalnu  komunikaciju  sa  građanima.  O 
značaju  i  nadležnosti  Nacionalnih  saveta  građani  su  obavešteni  tokom  kampanje  u  periodu 
pripreme i usvajanja Zakona o NSNM i tokom predizborne kampanje za izbore za nacionalni savet. 
Predizborna  kampanja  je  organizovana u osam opština u  Srbiji  – u Dimitrovgradu,  Bosilegradu, 
Nišu, Surdulici, Babušnici, Pirotu, Zaječaru i Vranju, gde prema popisu stanovništva iz 2002. godine 
živi veliki broj građana bugarske nacionalnosti. U ustanovama obrazovanja ističu i da nastavnici na 
sastancima Saveta roditelja, upoznaju roditelje sa radom i nadležnostima Nacionalnog saveta, pre 
svega u oblasti obrazovanja.  

                                                             
41 Nacionalni savet bugarske nacionalne manjine  je  jedini od šest nacionalnih saveta obuhvaćenih  istraživanjem koji 
nam je elektronski poslao detaljne finansijske planove, finansijske izveštaje i završne račune. 
42 Internet stranice imaju sledeći nacionalni saveti: Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine (www.mnt.org.rs), 
Nacionalni savet romske nacionalne manjine (www.romskinacionalnisavet.org), Nacionalni savet rusinske nacionalne 
manjine (www.rusini.rs), Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine (www.rada.org.rs), Nacionalni savet hrvatske 
nacionalne manjine (www.hnv.org.rs), Nacionalni savet ukrajinske nacionalne manjine (www.ukrajincisrbije.rs).  
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S druge  strane,  čini  se da građani bugarske nacionalnosti  ipak nisu dovoljno upoznati  sa 
radom Saveta. Kako ističe jedan ispitanik, Nacionlani savet je radio na informisanju građana samo 
tokom upisa u poseban birački spisak i izbora za Nacionalni savet. Nakon izbora, Nacionalni savet 
je prestao da se obraća građanima  i  informiše  ih o svojim aktivnostima  i nadležnostima. Sledeće 
izjave nekoliko ispitanika iz skupštine opštine Dimitrovgrad i zaposlenih u ustanovama obrazovanja 
u Dimitrovgradu jasno pokazuju koliko su građani upoznati sa radom i nadležnostima Nacionalnog 
saveta:  

- „Znam  da  sad  ima  kompetencije  po  pitanju  obrazovanja.  Koje  su  sve  njegove 
nadležnosti, to ne bih znala da Vam kažem. Stvarno ne mogu ovako odjedanput da 
dam neki precizan odgovor“.  

- „Nemam ja potrebe da pratim detaljno rad Nacionalnog saveta“. 
- „Naravno da sam zainteresovan za rad Nacionalnog saveta, ali da detaljno pratim, 

sigurno ne, ali ono što je iz života i rada lokalne samouprave sigurno sam u toku“. 

Nedovoljno  poznavanje  nadležnosti  Nacionalnog  saveta  ima  za  posledicu  da  se  građani 
obraćaju  Savetu  sa  pitanjima  i  molbama  koja  nisu  u  nadležnosti  Saveta  i  koja  Savet  nije  u 
mogućnosti da reši. Građani se obraćaju Savetu pre svega kada imaju neki lični problem i kada im 
je potrebna pomoć.  

Kako  se  pokazuje  da  građani  ipak  nisu  dovoljno  upoznati  sa  aktivnostima  nacionalnog 
saveta, bilo bi značajno da Savet usmeri svoje aktivnosti ka tome. Organizacije civilnog društva bi i 
u  cilju  približavanja  Nacionalnog  saveta  građanima, mogle  da  imaju  istaknutu  ulogu.  Različite 
tribine  i druge manifestacije  sa ciljem upoznavanja građana o  zakonskim osnovama  za uređenje 
položaja  nacionalnih  manjina,  značaju  i  nadležnostima  nacionalnih  saveta,  značaju  prava  na 
obrazovanje, kulturu, informisanje i upotrebu jezika i pisma mogu da imaju važnu socijalizirajuću i 
edukativnu funkciju. To sugeriše i izjava jednog ispitanika iz civilnog sektora: „Kada živite u sredini 
gde vlada totalna apatija, onda ljude interesuje kako da prežive, a ne interesuje ih šta se dešava u 
kulturi i obrazovanju.“ 

Intervjuisani članovi Saveta su upravo ukazali na dobru saradnju sa nevladinim sektorom sa 
kojim  su  zajednički  organizovali  brojne  okrugle  stolove  i  javne  tribine.  Čini  se  da  kroz  ovakve 
aktivnosti  Nacionalni  savet  polako  sazreva  i  stiče  poverenje  bar  kod  predstavnika  organizacija 
civilnog društva i ustanova kulture.  

Način raspodele sredstava za projekte organizacija civilnog društva, međutim, ukazuje na 
moguće  nepravilnosti  i  zloupotrebe. Do  2009.  godine  sredstva  su  dodeljivana  putem  konkursa. 
Nakon što  je  finansiranje NIU „Bratstvo“ postalo glavna odgovornost Saveta, Savet  je prestao da 
objavljuje  konkurse:  „Bilo  je  putem  konkursa“,  ističe  jedan  ispitanik,  „ali  već  dve  godine,  iz 
poznatih  razloga nema konkursa nego se sada sporadično, nešto. Sada se  to vraća korak nazad. 
Ovaj ima zahtev, ovog ćemo da pustimo... Kad nemaš sredstva, to je onda već mešanje partije i to 
se odrazilo negativno.“ 

Dodatni  problem  obaveštenosti  građana  i  transparentnosti  rada  predstavlja 
nezainteresovanost medija  za  pitanja  nacionalnih manjina.  Za  oblasti  u  kojima  žive  pripadnici 
nacionalnih manjina, mediji  se  zainteresuju  tek  ako dođe do posete nekih ministara,  ako  strani 
investitori  u  toj  oblasti  grade  fabriku  i  eventualno  oko  izbora.  Problemi  lokalnog  stanovništva, 
kulturna dešavanja i lokalna politika ostaju potpuno u senci.  
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Predstavnici  Saveta  naglašavaju  da  Savet  obaveštava  lokalne medije  o  svakom  sastanku 
Saveta bilo  tako  što  lokalni mediji naprave prilog  sa  samog  sastanka  ili  tako  što  članovi  Saveta 
održe  kasnije  konferenciju  za novinare na  kojoj upoznaju medije  sa  radom  i odlukama.  Članovi 
Saveta  ipak  nisu  zadovoljni  ovom  saradnjom  jer,  kako  ističu,  mediji  ne  pokazuju  dovoljno 
interesovanja za redovan rad Saveta.  

Mediji  koji  izveštavaju  o  radu  Saveta  su  ili  javne  ustanove  koje  finansira  lokalna 
samouprava  (poput  RT  „Caribrod“  ili  nekih  pirotskih  medija)  ili  im  je  osnivač  Savet  (NIU 
„Bratstvo“).  Savet  takođe  jednim delom  finansijski pomaže medije  i podržava  ih na  konkursima 
kod Ministarstva. Ovo svakako može da utiče na  izveštavanje  i nezavisnost medija.  Izjava  jednog 
ispitanika to  ilustruje: „Pirotski mediji  i Radio televizija „Pirot“, „Sloboda“, „Pirotske novine“, sve 
što  funkcioniše na nivou Pirota mi, bilo bi pretenciozno da  kažem da  finansiramo  iz opštinskog 
budžeta, ali dajemo  im određenu naknadu  iz budžeta da oni to adekvatno prate. Oni adekvatno 
prate i rad Nacionalnog saveta. Tako da mogu da Vam kažem da su predstavnici bugarske manjine 
koji  žive  na  teritoriji  Pirota  informisani  na  taj  način.  To  ne  znači  da  svaki  pripadnik  bugarske 
manjine čita „Dunav“ ili „Bratstvo“ ili sluša radio „Caribrod“ na bugarskom jeziku“. 

 

FINANSIRANJE DELATNOSTI NACIONALNOG SAVETA 

Sredstva  za  finansiranje  nacionalnih  saveta  obezbeđuju  se  iz  budžeta  Republike  Srbije, 
budžeta autonomne pokrajine i budžeta jedinice lokalne samouprave, donacija i ostalih prihoda43. 
Visina sredstava se određuje svake godine Zakonom o budžetu, odnosno odlukama o budžetu AP 
Vojvodine  i  jedinica  lokalne  samouprave.  Sredstva  koja  izdvaja  Republika  raspoređuju  se 
nacionalnim  savetima  tako  da  se  30%  raspoređuje  u  jednakim  iznosima  svim  registrovanim 
savetima, a 70% sredstava srazmerno broju pripadnika određene nacionalne manjine koju Savet 
predstavlja,  ukupnom  broju  ustanova  te  nacionalne  manjine  u  oblasti  kulture,  obrazovanja, 
obaveštavanja  i  službene upotrebe  jezika  i pisma  i obimu aktivnosti  tih ustanova. AP Vojvodina 
izdvaja  sredstva  za  finansiranje  nacionalnih  saveta  na  teritoriji  Vojvodine.  Lokalne  samouprave 
izdvajaju sredstva za nacionalne savete koji predstavljaju nacionalne manjine koje u stanovništvu 
te  lokalne  samouprave dostižu najmanje  10% od ukupnog  stanovništva  ili  za nacionalne  savete 
nacionalnih manjina čiji je jezik u službenoj upotrebi na teritoriji te lokalne samouprave44. 

Nacionalni  savet  bugarske  nacionalne  manjine  se  najvećim  delom  finansira  iz  budžeta 
Republike Srbije. 

Iako nacionalni saveti imaju mogućnost finansiranja i preko projekata, članovi Nacionalnog saveta 
bugarske nacionalne manjine nisu dovoljno osposobljeni  za pisanje predloga projekata. U 2011. 
godini  Nacionalni  savet  je  po  prvi  put  konkurisao  za  finansiranje  projektnih  aktivnosti  iz  IPA 
fondova. Nacionalni  savet  je  konkurisao  za dva projekta. U  jednom,  koji  ima  za  cilj poboljšanje 
obrazovanja  na  bugarskom  jeziku,  je  nosilac  projekta  i  realizuje  ga  sa Univerzitetom u  Sofiji. U 
drugom  projektu  koji  predstavlja  program  prekogranične  saradnje  je  uz  Centar  za  kulturu  iz 
Dimitrovgrada, partner opštini  Slivnica  iz Bugarske  koja  je nosilac projekta.  Za pisanje predloga 
projekata Nacionani  savet  je  po  ugovoru  o  delu  angažovao  jednu  stručnu  osobu  iz  nevladinog 
sektora. 
                                                             
43 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 114. 
44 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 115. 
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PREPORUKE ZA POBOLJŠANJE  RADA NACIONALNOG SAVETA  

 

PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA NA BUGARSKOM JEZIKU 

• upoznavati roditelje i učenike sa pravom na obrazovanje na maternjem jeziku; 
• informisati učenike o prednostima obrazovanja na bugarskom jeziku; 
• ukazivati na značaj dobrog poznavanja maternjeg jezika; 
• osmisliti  kampanje  kako  bi  se  učenici motivisali  da  pohađaju  predmet  bugarski  jezik  sa 

elementima nacionalne kulture; 
• utvrditi koje ustanove obrazovanja su od posebnog značaja za bugarsku nacionalnu 

manjinu; 
• organizovati  zajedničke  vannastavne  aktivnosti  (radionice,  sekcije  i  sportske  aktivnosti) 

između odeljenja koja se obrazuju na bugarskom i odeljenja na srpskom jeziku. 
 

PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ KULTURE NA BUGARSKOM JEZIKU  

• podsticati kako interkulturalnost tako i intrakulturni pluralizam; 
• utvrditi koje ustanove kulture su od posebnog značaja za bugarsku nacionalnu manjinu; 
• utvrditi koje manifestacije iz oblasti kulture su od posebnog značaja za bugarsku nacionalnu 

manjinu; 
• doneti strategiju razvoja kulture na bugarskom jeziku. 

 

PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ INFORMISANJA NA BUGARSKOM JEZIKU  

• poštovati  i unapređivati pravo pripadnika nacionalne manjine na potpuno  i nepristrasno 
obaveštavanje na svom jeziku; 

• podsticati saradnju i razmenu sadržaja između medija koji informišu na bugarskom jeziku; 
• restrukturirati NIU „Bratstvo“ i doneti socijalni program za radnike; 
• doneti strategiju razvoja informisanja na bugarskom jeziku. 

 

PREPORUKE ZA SMANJENJE POLITIZACIJE 

• napustiti praksu upisivanja birača u poseban birački spisak preko trećeg lica; 
• napustiti  praksu  angažovanja  nosilaca  javnih  funkcija  na  izbornim  listama  za  nacionalni 

savet nacionalne manjine; 
• lica koja su u poslednje tri godine  imala bilo koju političku funkciju ne bi trebalo da budu 

kandidati na izbornoj listi za nacionalni savet nacionalne manjine; 
• kandidati za  članove nacionalnog saveta  treba da budu   stručnjaci  iz oblasti obrazovanja, 

kulture, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma; 
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• organizovati edukacije za članove nacionalnog saveta kako bi se detaljno i jasno upoznali sa 
nadležnostima nacionalnog saveta. 

 

PREPORUKE ZA POVEĆANJE TRANSPARENTNOSTI U RADU 

• aktivirati internet stranicu; 
• redovno informisati građane o aktivnostima Nacionalnog saveta; 
• postaviti  na  internet  stranicu  detaljne  finansijske  izveštaje,  detaljne  izveštaje  o  radu  i 

planove rada; 
• sve  informacije  i  dokumenti  na  internet  stranici  nacionalnog  saveta  treba  da  budu 

dvojezični: na bugarskom jeziku i srpskom jeziku; 
• kriterijumi  za  izbor  projekata  koji  se  finansiraju  i  sufinansiraju  odnosno  kriterijumi  za 

stipendiranje učenika  iz  sredstava  Saveta bi  trebalo da budu  javno dostupni na  internet 
stranici Saveta, izbalansirani i nediskriminatorski; 

• postaviti na  internet stranicu učesnike  i rezultate konkursa koje nacionalni savet raspisuje 
za  finansiranje  ili  sufinansiranje  projekata  iz  oblasti  obrazovanja,  kulture,  informisanja  i 
službene upotrebe jezika i pisma; 

• postaviti  na  internet  stranicu mišljenje  i  obrazloženje  nacionalnog  saveta  za  podršku  ili 
izostajanje podrške projektima koji konkurišu za  sredstva  iz  javnih prihoda Republike, AP 
Vojvodine  ili  lokalne  samouprave,  a  o  kojima  Nacionalni  savet  ima  nadležnost  da  daje 
mišljenje; 

• inicirati  ili  organizovati  seminare  za  pisanje  predloga  projekata  za  članove,  zaposlene  i 
angažovane u Nacionalnom savetu; 

• ostvarivati  aktivnu  komunikaciju  sa  nevladinim  sektorom  i  ustanovama  kulture, 
obrazovanja i informisanja; 

• organizovati  javne  rasprave  prilikom  donošenja  važnih  odluka  iz  oblasti  obrazovanja, 
kulture, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma;  

• razvijati regionalne kancelarije. 
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ANALIZA RADA 
NACIONALNOG SAVETA  MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE∗ 

Mađarska  nacionalna  manjine  je  jedna  od  prvih  nacionalnih  manjina  koja  je  osnovala 
nacionalni  savet.  U  skladu  sa  brojnošću  nacionalne  manjine45  i  dugogodišnjim  iskustvom, 
Nacionalni  savet  mađarske  nacionalne  manjine  je  tehnički  najopremljeniji,  stručno 
najprofesionalniji,  sa  snažnim  kapacitetima  i podrškom,  kako matične države,  tako  i manjinskih 
političkih  partija.  To  se odslikava  i u  broju  kulturnih, medijskih  i  obrazovnih ustanova u  kojima 
učestvuju u upravljanju – bilo kao osnivači ili suosniovači ili zato što su proglašene za ustanove od 
posebnog  značaja  za mađarsku manjinu.  Rezultati  rada Nacionalnog  saveta  od  osnivanja  2002. 
godine  do  danas  su  najvidljiviji  u  unapređenju  obrazovanja  na mađarskom  jeziku.  Zahvaljujući 
naporima  Nacionalnog  saveta,  danas  je  školovanje  na  mađarskom  jeziku  dostupno  praktično 
svakom  detetu  u  Vojvodini.  U  oblasti  informisanja,  u  Vojvodini  postoji  sve  više  emisija  na 
mađarskom  jeziku, a cilj Saveta  je da postoji bar jedan celodnevni program na mađarskom  jeziku 
na radiju i na televiziji koji bi dopirao do svih Mađara na celoj teritoriji Vojvodine. S obzirom na to 
da manjinski mediji teško mogu da opstanu pod tržišnim uslovima, povezivanje radio i televizijskih 
stanica na mađarskom  jeziku  i  saradnja među njima  koju  je  inicirao Nacionalni  savet, može da 
olakša i doprinese očuvanju i razvoju javnog informisanja na mađarskom jeziku. Nacionalni savet, 
takođe  pruža  kako  finansijsku,  tako  i  savetodavnu  pomoć  ustanovama  obrazovanja,  kulture  i 
informisanja  na  mađarskom  jeziku.  Savet  informiše  ove  institucije  o  različitim  razvojnim 
mogućnostima,  informiše  o  različitim  konkursima  za  finansiranje  projekata,  savetuje  institucije 
tokom pisanja predloga projekata i lobira za njih kod nadležnih organa. 

 

IZBORI ZA NACIONALNI SAVET 

Drugi  izbori  za Nacionalni  savet mađarske  nacionalne manjine  održani  su  6.  juna  2010. 
godine.  Za  razliku  od  prvih  izbora  koji  su  bili  putem  elektorske  skupštine,  Nacionalni  savet 
mađarske nacionalne manjine se na drugim  izborima opredelio za neposredne  izbore za  članove 
nacionalnog  saveta46. U poseban birački  spisak nacionalne manjine upisalo  se  138.665  građana 
odnosno 47.28% od 293.299 Mađara koliko prema popisu stanovništva iz 2002. godine živi u Srbiji. 
Na  izborima  za  Nacionalni  savet  glasalo  je  76.894  građana  pripadnika mađarske  nacionalnosti 
odnosno 55.45% upisanih birača.  

Na izborima se kandidovalo pet izbornih lista ‐ „Mađarska sloga“ (nosilac Tamaš Korhec) čiji 
je  predlagač  bio  Savez  vojvođanskih  Mađara  (SVM),  „Vojvođanski  Mađari  za  Evropu“  (Atila 
                                                             
∗  Autor:  Jelena  Lončar,  Univerzitet  u  Beogradu,  Fakultet  političkih  nauka;  kontakt:  loncar.jelena@gmail.com, 
jelena.loncar@fpn.bg.ac.rs. 
45 Prema popisu stanovništva iz 2002. godine, u Republici Srbiji živi 293.299 građana pripadnika mađarske nacionalne 
manjine. Mađari  su  najbrojnija  nacionalna manjina  koja  čini  3.91%  ukupne  populacije  u  Srbiji.  Najveći  broj  njih, 
98.95%, odnosno 290.207 Mađara, živi u Vojvodini u kojoj čine 14.28% stanovništva prema popisu iz 2002. godine. 
46 Prema Zakonu o NSNM, izbori za nacionalne savete mogu biti neposredni ili putem elektorske skupštine. Nacionalne 
manjine same biraju način izbora (čl. 29, stav 1 i 2). Neposredni izbori mogu da se održe ako se do dana raspisivanja 
izbora,  na  poseban  birački  spisak  nacionalne manjine,  upiše  više  od  50%  od  ukupnog  broja  pripadnika  nacionalne 
manjine prema poslednjem popisu stanovništva umanjenog za 20% (čl. 29, stav 3 Zakona o NSNM).  
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Čengeri),  „Pokret mađarske nade“  (Laslo Balint),  „Mađarska  liga“  (Tibor Muranji)  i  „Evo  ruke  za 
mađarsku zajednicu“ (Zoltan Bunjik i Laslo Rac‐Sabo). Liste su pored članova političkih partija, kako 
manjinskih  tako  i  većinskih,  uključivale  i  pripadnike  organizacija  civilnog  društva  i  istaknute 
intelektualce i pripadnike mađarske zajednice.  

Svih pet  lista  je osvojilo mesta u Nacionalnom  savetu.  Lista  „Mađarska  sloga“ osvojila  je 
apsolutnu većinu, 28 od 35 mandata. Druga po snazi u Nacionalnom savetu sa četiri mandata  je 
lista  „Humentis“  odnosno  „Vojvođanski Mađari  za  Evropu“,  koju  je  predvodio  dr  Atila  Čengeri, 
tadašnji  pokrajinski  sekretar  za  zdravstvo.  Po  jedan mandat  osvojili  su  Pokret mađarske  nade, 
Mađarska liga i građanski pokret „Evo ruke za mađarsku zajednicu“. 

Prema  izjavama  ispitanika  iz  Nacionalnog  saveta,  izbori  za  članove  Saveta,  kao  i  upis  u 
poseban birački  spisak  su protekli u  skladu  sa Zakonom  i bez  ikakvih problema. S druge  strane, 
Poverenik  za  informacije od  javnog  značaja  i  zaštitu podataka o  ličnosti  je utvrdio zloupotrebe  i 
kršenje  Zakona  o  zaštiti  podataka  o  ličnosti  tokom  upisa  u  poseban  birački  spisak  mađarske 
nacionalne manjine. Utvrđeno je da su građani pored zvaničnog obrasca popunjavali i anketni listić 
koji  je sačinio SVM na kom su odgovarali na pitanje šta smatraju najvažnijim pitanjem za položaj 
mađarske nacionalne manjine. Ovi obrasci su dostavljeni građanima  i na  taj način su prikupljeni 
podaci  o  95.784  lica.  Kako  se  navodi  u  izveštaju  Poverenika  za  2010.  godnu,  SVM  je  obrasce 
statistički  obradio,  a  zatim  ih  dostavljao  nadležnim  opštinskim  ili  gradskim  upravama. U  ovom 
slučaju Poverenik je naložio brisanje podataka u prisustvu Komisije od tri člana47. 

Pored zloupotreba podataka o  ličnosti u procesu upisa birača u posebne biračke spiskove 
nacionalne manjine, sporna je i sama činjenica da je političkim partijama omogućeno da vrše upis 
u poseban birački spisak. Naime, Instrukcijom Ministarstva za ljudska i manjinska prava o postupku 
upisa u poseban birački spisak nacionalne manjine, br. 290‐111‐00‐00009/2009‐05 od 07.12.2009. 
godine omogućeno  je da zahteve građana za upis u poseban birački spisak predaju treća  lica bez 
posebnog  ovlašćenja  što  znači  da  je  svako  ko  je  raspolagao  podacima  o  građanima, mogao  „u 
njihovo  ime“ da popuni zahtev za upis, potpiše  ih  i podnese zahtev. Aktivisti političkih partija su 
tada  išli „od vrata do vrata“  i prikupljali podatke  i potpise građana. U procesu upisa u poseban 
birački spisak mađarske nacionalne manjine najaktivniji su bili članovi SVM. 

Pojedine  političke  stranke  kao  i  građani mađarske  nacionalnosti  su  oštro  protestvovali 
protiv  učešća  aktivista  političkih  partija  u  procesu  upisa  u  poseban  birački  spisak.  Predstavnici 
Demokratske  stranke  vojvođanskih Mađara  su, na primer,  isticali da  je protivustavno  sastavljati 
birački spisak koji ne mora da sadrži sve birače već samo nešto više od polovine i iz tog razloga nisu 
želeli  da  učestvuju  u  upisu  u  poseban  birački  spisak. Mnogi  građani  su,  takođe,  tokom  našeg 
istraživanja  istakli da  iz  istih  razloga nisu  želeli da  se upišu u poseban birački  spisak nacionalne 
manjine i predlagali su da upis u poseban birački spisak ubuduće bude obavezujući, odnosno da ga 
formira nadležno ministarstvo na osnovu podataka sa poslednjeg popisa stanovništva  čime bi se 
obezbedilo da spiskovi budu potpuni i precizni i podaci zaštićeni. 

Pored  kampanje  za  upis  u  poseban  birački  spisak,  političke  stranke  odnosno  udruženja 
građana su vodile i kampanju za izbor članova nacionalnog saveta.  

                                                             
47 Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom 
pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2010. godinu, 2010, str. 63. 



55 
 

Prema Zakonu o NSNM, pravo predlaganja  izbornih  lista na  izborima za nacionalne savete 
imaju grupe birača upisanih u poseban birački spisak odgovarajuće nacionalne manjine odnosno 
organizacije, udruženja građana, kao i političke organizacije nacionalne manjine48. Dakle, političke 
stranke koje nemaju manjinski predznak nisu imale pravo kandidovanja na izborima za nacionalne 
savete. To, međutim, ne znači da one nisu posredno učestvovale u izborima osnivajući manjinske 
organizacije,  odnosno  udruženja  građana  ili  pružanjem  aktivne  podrške  određenim  izbornim 
listama. DS je, na primer, osnovala udruženje građana „Humentis“ kako bi mogla da učestvuje na 
izborima za Nacionalni savet. 

Tokom kampanje, kandidati su sa različitim pitanjima i obećanjima izlazili pred birače. Dok 
su se nacionalne stranke (poput SVM) fokusirale na nacionalna pitanja  i potrebu da Mađari budu 
složni, druge  liste su akcenat stavljale na privredu, zaboravljajući nadležnosti nacionalnog saveta. 
Pre  svega,  kampanja  se  razlikovala  u  zavisnosti  od  jačine  političke  stranke  i  finansijskih 
mogućnosti.  Prema  rečima  jednog  od  ispitanika:  „Konkretno  SVM  je  imao  najosmišljeniju 
kampanju,  najozbiljniju  sa  dosta  flajera,  sa  propagandnim  materijalima,  sa  jednim  dosta 
agresivnim  pristupom  u  smislu  sveprisutnosti,  stalno  prisutnim  pojavljivanjima  u medijima  što 
elektronskim,  što  štampanim,  za  razliku od drugih  koji  jednostavno nisu ni  raspolagali  sa  toliko 
para. Možda  je  taj  neki,  ta  neka  paleta  njihovih  ponuda  u  startu  već  bila  siromašnija  i  zbog 
nedostatka nekih jačih kadrova“.  

Kampanja kandiata koji su  imali podršku većinskih političkih stranaka (DS, LSV  i sl.) bila  je 
usmerena više na opšte politička i ekonomska pitanja nego na nacionalna. Konačno, u poslednjem 
momentu  su  se pojavile  i  tri manje političke opcije  koje nisu  imale  vremena da  vode ozbiljniju 
kampanju, niti su se pokazale dovoljno jakim da bi obezbedile značajniju podršku biračkog tela, pa 
time i veće učešće u sastavu Saveta. 

 

KONSTITUISANJE SAVETA 

Nacionalni  savet mađarske  nacionalne manjine  je  konstituisan  i  registrovan  u  skladu  sa 
zakonom i u zakonski predviđenom roku. Neposredno nakon izbora, 3. jula 2010. godine u sedištu 
Saveta  u  Subotici  je  održana  konstitutivna  sednica  na  kojoj  je  u  skladu  sa  Zakonom  o  NSNM 
usvojen Statut Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine. Iako je donet neposredno nakon 
izbora, Statut je ponovo menjan 2011. godine.  

Statut definiše Savet kao „zemaljsku samoupravu mađarske nacionalne zajednice izabrane 
na  neposrednim  i demokratskim  izborima, putem  koje  se,  kao najvišeg  tela mađarske  kulturne 
autonomije,  ostvaruju  kolektivna  prava  mađarske  nacionalne  zajednice  na  samoupravu  u 
oblastima službene upotrebe jezika i pisma, obrazovanja, informisanja i kulture“49.  

                                                             
48 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 71. 
49 Statut Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, Odluka NSMNM br. 12/2010, član 2. 
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Pored  35  izabranih  članova50,  Nacionalni  savet  ima  sledeće  organe:  predsednika, 
potpredsednike, Upravu Saveta, sekretara i radna tela Saveta. 

Savet ima predsednika i najviše dva potpredsednika koji su istovremeno članovi Saveta. Za 
predsednika  Saveta  izabran  je  dotadašnji  Pokrajinski  sekretar  za  propise,  upravu  i  manjinske 
zajednice Tamaš Korhec koji se nalazio na čelu  liste „Mađarska sloga“. Prema Satutu, predsednik 
Saveta  se  bira  na  osnovu  predloga  koji  podnosi  najmanje  10  članova  Saveta.  S  druge  strane, 
predlog za  izbor potpredsednika, koji po pravilu nisu članovi  iste političke stranke  ili organizacije, 
daje  predsednik  Saveta.  Izbor  predsednika  i  potpredsednika  vrši  se  tajnim  glasanjem  članova 
Saveta. Izabran je onaj ko dobije većinu glasova od ukupnog broja članova, na mandatni period koji 
traje do isteka mandata Saveta51.  

U  radu  Saveta direktno učestvuje  više od 100 osoba, dok  je  stalno  zaposleno 16 osoba. 
Prema  Statutu  Saveta,  predsednik  Saveta  je  zadužen  za  sistematizaciju  radnih  mesta  Uprave 
Saveta, imenjuje i razrešava savetnike i službenike u Upravi Saveta na predlog predsednika Uprave 
Saveta i predlaže kandidata za predsednika Uprave Saveta. Predsednik takođe odlučuje o pravima i 
obavezama zaposlenih u Savetu.  

Uprava  Saveta  je  izvršni  organ  Saveta.  Upravu  Saveta  čine:  predsednik  Uprave  Saveta, 
savetnici  i  službenici  u  Upravi  Saveta.  Prema  članu  25.  Statuta,  Predsednik  Uprave  Saveta  je 
odgovoran  za  svoj  rad  Savetu  i  predsedniku  Saveta,  a  savetnici  i  službenici  su  odgovorni 
predsedniku Saveta  i predsedniku Uprave Saveta. Savetnici  i službenici svoje dužnosti obavljaju u 
okviru zasnovanog radnog odnosa sa punim radnim vremenom. 

Savet  ima  sedam  stalnih  odbora:  1. Odbor  za  visoko  obrazovanje  i  nauku,  2. Odbor  za 
obrazovanje, 3. Odbor za informisanje, 4. Odbor za službenu upotrebu jezika, 5. Odbor za kulturu, 
6. Odbor za omladinu  i 7. Civilno konsultativno telo. Takođe, Savet može posebnom odlukom da 
obrazuje privremene odbore, kao i konsultativna radna tela. 

Svaki  odbor  ima  8  članova  i  predsednika.  Važno  je  napomenuti  da  su  neke  nadležnosti 
saveta prenete na nadležne odbore, a najveći broj nadležnosti je prenet na Odbor za obrazovanje. 
Tako  je nadležnost Saveta da daje mišljenja, odnosno saglasnost na predlog za  članove školskog 
odbora,  kao  i u postupku  izbora direktora preneta u potpunosti na Odbor  za obrazovanje. Ova 
mogućnost proistekla  je  iz  člana  16.  stava  2.  Statuta prema  kom  Savet može  vršenje pojedinih 
nadležnosti posebnom odlukom poveriti svojim organima52. Interesantno je napomenuti da Zakon 
o NSNM ne predviđa mogućnost delegiranja ovlašćenja Saveta na odbore.  Imajući u vidu suštinu 
javno‐pravnih ovlašćenja Saveta, postavlja se pitanje da  li se prenošenjem nadležnosti Saveta na 
odbore, kao tela čija se uloga iscrpljuje u pripremi materijala i odluka za sednicu Saveta, derogira 
sama suština postojanja Saveta. 

Kada  je  reč  o  dokumentima  koje  je  Savet  doneo  od  konstituisanja  novog  saziva  2010. 
godine,  Savet  je  tokom  2010.  i  2011.  godine  doneo  preko  200  odluka  i  rešenja.  Najvažniji 
dokumenti su Strategije vezane za kulturu,  informisanje, službenu upotrebu  jezika  i obrazovanje 

                                                             
50 Prema članu 9. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, nacionalni savet broji 35 članova u slučaju da je 
broj pripadnika nacionalne manjine prema  rezultatima poslednjeg popisa  stanovništva  veći od 100.000  lica. Prema 
popisu stanovništva iz 2002. godine, u Srbiji živi 293.299 Mađara. 
51 v. Statut Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, Odluka NSMNM br. 12/2010, članovi 17‐21. 
52 Statut Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, Odluka NSMNM br. 12/2010, član 16. stav 2. 
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koje su usvojene u drugoj polovini 2011. godine. Strategije su na mađarskom jeziku i sem Medijske 
strategije  vojvođanskih Mađara  2011‐2016,  ni  za  jednu  nije  dostupan  prevod  na  srpski  jezik. 
Medijsku  strategiju  je  prevelo Nezavisno  društvo  novinara  Vojvodine  i  dostupna  je  na  njihovoj 
internet stranici. 

 

NADLEŽNOST NACIONALNOG SAVETA U OBLASTI OBRAZOVANJA 

Nacionalni  savet  mađarske  nacionalne  manjine  obrazovanju  pridaje  poseban  značaj  i 
najveći  pomaci  i  uspesi  su  učinjeni  upravo  u  ovoj  oblasti.  U  oblasti  obrazovanja  nadležnosti 
nacionalnih  saveta  su utvrđene  članovima 11. do 15. Zakona o NSNM  i odnose  se na osnivačka 
prava,  pravo  na  učešće  u  upravljanju  ustanovama,  učešće  u  kreiranju  nastavnih  planova  i 
programa i predlaganje udžbenika i nastavnih sredstava. 

Nacionalni  savet  mađarske  nacionalne  manjine  je  pokrenuo  proces  za  delimično 
preuzimanje  osnivačkih  prava  nad  ukupno  28  obrazovno‐vaspitnih  ustanova53.  Savet  je  najpre 
pokrenuo proceduru za preuzimanje 50% osnivačkih prava u 10 ustanova (osam osnovnih škola  i 
dve srednje škole) u kojima se nastava odvija isključivo na mađarskom jeziku i do sada je taj proces 
završen  u  srednjim  školama  (gimnazija  za  talentovane  učenike  „Deže  Kostolanji“  u  Subotici  i 
gimnazija  za  talentovane  učenike  sa  domom  učenika  „Boljaji“  u  Senti),  dok  je  u  slučaju  osam 
osnovnih  škola  nadležno Ministarstvo  dalo  odobrenje  za  pokretanje  postupka  i  sada  se  čeka 
reakcija školskih odbora. Pored toga, Savet  je naknadno pokrenuo postupak za preuzimanje 50% 
osnivačkih  prava  u  još  18  obrazovnih  ustanova.  Iz  iskustva  Nacionalnog  saveta  mađarske 
nacionalne manjine,  preuzimanje  osnivačkih  prava  se  odvija  znatno  brže  i  lakše  kada  je  reč  o 
srednjim školama nego o osnovnim.  

Pored  preuzimanja  osnivačkih  prava,  Savet  je  veliki  broj  škola  proglasio  ustanovama  od 
posebnog značaja. Prema Zakonu o NSNM, ako  je ukupan broj obrazovno‐ vaspitnih ustanova u 
kojima se izvodi nastava na jeziku nacionalne manjine veći od četiri, nacionalni saveti za ustanove 
od posebnog značaja imaju pravo da proglase najviše ¼ takvih ustanova54  što u slučaju mađarske 
zajednice  iznosi 38 obrazovnih ustanova. Do sada  je ukupno 37 obrazovnih ustanova proglašeno 
ustanovama od posebnog značaja.  

Sam  Zakon  o  NSNM  ne  precizira  uslove  pod  kojima  nacionalni  saveti mogu  određenu 
ustanovu proglasiti ustanovom od posebnog značaja, niti postoji državni  ili pokrajinski organ koji 
može  da  odobri,  odnosno  ne  odobri  zahtev  nacionalnog  saveta  što  omogućava  nacionalnim 
savetima da bilo koju ustanovu proglase ustanovom od posebnog značaja. Ovo ne bi bilo sporno 
da tim činom nacionalni savet ne može da utiče na rad ustanove od posebnog značaja. Međutim, 
Zakon o NSNM propisuje da nacionalni savet predlaže članove školskog, odnosno upravnog odbora 
ustanova od posebnog značaja i daje prethodnu saglasnost na izbor direktora. S obzirom da Zakon 

                                                             
53 U  Srbiji  postoje  ukupno  152  ustanove  obrazovanja  u  kojima  se  nastava  odvija  na mađarskom  jeziku  od  kojih  je 
ukupno 10 ustanova (2 srednje škole i 8 osnovnih) u kojima se nastava odvija isključivo na mađarskom jeziku, dok su 
ostale  škole  dvojezične  odnosno  višejezične.  Oko  80%  dece  mađarske  nacionalnosti  osnovnu  školu  završava  na 
mađarskom  jeziku, dok se nešto  ispod 20% obrazuje na srpskom  jeziku. Srednju školu na mađarskom jeziku završava 
oko 6500 dece mađarske nacionalnosti, iako se taj broj vremenom povećava. 
54 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 15. tačka 3. 
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daje  upravljačka  prava  nacionalnim  savetima  u  ustanovama  od  posebnog  značaja,  bilo  bi 
neophodno urediti koje  su  to ustanove koje mogu da budu od posebnog  značaja  za nacionalnu 
manjinu, kako i pod kojim uslovima. 

S obzirom na to da kriterijumi na osnovu kojih nacionalni saveti mogu određenu ustanovu 
proglasiti ustanovom od posebnog značaja nisu zakonski određeni, Savet je za sebe usvojio interne 
kriterijume. 

Interni kriterijumi za proglašenje osnovne škole ustanovom od posebnog značaja  
Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine: 
1.  broj đaka, koji uče na mađarskom jeziku prelazi 400
2.  broj  đaka,  koji  uče  na  mađarskom  jeziku  prelazi  150  (u  opštini  gde  mađarsko 

stanovništvo ne prelazi 15%) 
3.  broj đaka koji uče na mađarskom jeziku prelazi 100 (u opštini gde mađarsko stanovništvo 

ne prelazi 10%), 
4.  najznačajnije obrazovne ustanove u regiji

 

Interni kriterijumi za proglašenje srednje škole ustanovom od posebnog značaja  
Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine: 
1.  broj đaka koji uče na mađarskom jeziku prelazi 200
2.  škole od regionalnog značaja 

 
U skladu sa ovim kriterijumima Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine proglasio je 

ustanovom  od  posebnog  značaja  i  Gimnaziju  „Veljko  Petrović“  u  Somboru  u  kojoj  se  od  581 
učenika  samo  36  školuje  na  mađarskom  jeziku.  Slični  zahtevi  Nacionalnog  saveta  mađarske 
nacionalne manjine  izazvali su proteste mnogih građana  i  lokalnih samouprava, pre svega Sente i 
Subotice u kojoj je Nacionalni savet sve srednje škole proglasio ustanovama od posebnog značaja.  

U  vršenju  svojih  nadležnosti,  nacionalni  saveti  su  povezani  sa  državnim,  pokrajinskim  i 
lokalnim vlastima. Nacionalni savet je imao dobru saradnju pre svega sa pokrajinskim, a zatim i sa 
nadležnim državnim  i opštinskim organima. Državni organi, međutim,  sporo  reaguju na  zahteve 
Nacionalnog  saveta  što,  između  ostalog,  utiče  na  efikasnost  Saveta.  U  kontaktima  sa  lokalnim 
samoupravama,  veći problemi  su uočeni  jedino u  Senti  i  Subotici u  kojima  su  se organi  lokalne 
samouprave  protivili  učešću  Nacionalnog  saveta  u  upravljanju  ustanovama  obrazovanja  nad 
kojima su preuzeli osnivačka prava, odnosno koje su proglasili ustanovama od posebnog značaja. U 
ovim slučajevima su vođeni  i upravni sporovi. U slučaju Sente,  lokalna samouprava u  tom gradu 
nije uvažila predlog Nacionalnog saveta za članove školskih odbora iako je prema Zakonu o NSNM 
predlaganja  članova  školskih  odbora  u  ustanovama  obrazovanja od  posebnog  značaja  jedna od 
nadležnosti  nacionalnog  saveta  prema.  Zbog  nepoštovanja  Zakona,  Nacionalni  savet  je  protiv 
opštine Senta pokrenuo 16 upravnih sporova. Prema Zakonu o NSNM, u ustanovama u kojima se u 
većini odeljenja obrazovno‐ vaspitni rad izvodi na jeziku nacionalne manjine ili za koje je utvrđeno 
da su od posebnog značaja za nacionalnu manjinu, Nacionalni savet predlaže  članove upravnog, 
odnosno  školskog  odbora  –  predstavnike  jedinice  lokalne  samouprave55.  Kako  je  lokalna 
samouprava u Senti postavila nove  članove školskih odbora na sopstveni predlog ne uvažavajući 
predlog Nacionalnog saveta, Upravni sud je uvažio tužbe Nacionalnog saveta Mađara. 

                                                             
55 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 12. tačka 2. 
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Pored  osnivačkih  prava  i  prava  na  učešće  u  upravljanju,  Nacionalni  savet  u  oblasti 
obrazovanja  ima  i  druge  nadležnosti,  pre  svega  po  pitanju  nastavnih  planova  i  programa  i 
udžbenika i nastavnih sredstava. 

U  pogledu  nastavnih  planova  i  programa,  nacionalni  savet  ima  pravo  da  predlaže 
Nacionalnom prosvetnom  savetu nastavne planove  i programe  i osnove  vaspitnog programa  za 
sadržaje koji izražavaju posebnost nacionalne manjine i program osnovnog i srednjeg obrazovanja i 
vaspitanja za jezik nacionalne manjine sa elementima nacionalne kulture56.  

Takođe,  nacionalni  saveti  daju  mišljenje  Nacionalnom  prosvetnom  savetu  na  nastavne 
programe srpskog jezika, kao nematernjeg. Ova nadležnost nacionalnih saveta je naročito značajna 
za mađarsku nacionalnu manjinu koja se suočava sa ozbiljnim problemima u učenju srpskog jezika. 
Sve  više mladih  ljudi mađarske  nacionalnosti  ne  govori  srpski  jezik  uprkos  tome  što  je  učenje 
srpskog jezika obavezno čak i ako školu pohađaju na mađarskom jeziku57. Stav Nacionalnog saveta 
je  da  nastavni  plan  i  program  učenja  srpskog  jezika  nije  prilagođen  pripadnicima  nacionalnih 
manjina kojima  srpski  jezik nije maternji. U  tom  smislu bi učenje  jezika  trebalo prilagoditi nivou 
znanja  i potrebama učenika.  Jedna od posledica nemogućnosti aktivne komunikacije na srpskom 
jeziku  jeste  ili odluka da školovanje završe nakon srednje škole  ili odlazak sve većeg broja mladih 
na studije u Mađarsku odakle se često ne vraćaju.  

Po  pitanju  udžbenika,  nacionalni  savet  daje  predlog  ministru  nadležnom  za  poslove 
obrazovanja  za  korišćenje  domaćih  ili  uvezenih  udžbenika  na  jeziku  nacionalne  manjine58.  U 
obrazovanju na mađarskom  jeziku  se koriste prevedeni udžbenici  sa  srpskog  jezika. Udžbenici  iz 
Mađarske  se  ne  uvoze,  prvo,  zbog  toga,  što  je  prema mišljenju  intervjuisanih  članova  Saveta, 
proces  uvoza  udžbenika  izuzetno  otežan,  a  drugo  zato  što  je  Savetu  u  interesu  da  ovdašnji 
udžbenici  budu  dobri.  Nacionalni  savet  sarađuje  sa  šest  izdavačkih  kuća  koje  žele  da  svoje 
udžbenike  prevode  na mađarski  jezik.  Time  se  postiže  konkurentnost među  udžbenicima  i  na 
mađarskom  nastavnom  jeziku  što  potencijalno  može  da  utiče  na  njihov  bolji  kvalitet.  Treće, 
Ministarstvo  prosvete  i  nauke  obezbeđuje  besplatne  udžbenike  što  takođe  utiče  na  njihovu 
komparativnu prednost u odnosu na uvezene udžbenike. 

Od  ostalih  nadležnosti  u  oblasti  obrazovanja,  značajno  je  pomenuti  da Nacionalni  savet 
daje mišljenje ministru  nadležnom  za  poslove  obrazovanja  u  postupku  davanja  saglasnosti  na 
otvaranje  odeljenja  na  jeziku  nacionalne  manjine  za  manje  od  15  učenika59.  Ova  nadležnost 
nacionalnog saveta je važna jer se nacionalne manjine zbog malog broja dece u pojedinim mestima 
često  suočavaju  sa  problemom  formiranja  odeljenja  na manjinskim  jezicima.  Nacionalni  savet 
može da traži od Ministarstva prosvete i nauke i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu 
i  nacionalne  zajednice  odobrenje  za  formiranje  odeljenja  sa  manje  od  15  učenika.  Na  nivou 
koordinacije devet nacionalnih saveta je dogovoreno da nacionalni saveti daju pozitivno mišljenje 
za  formiranje  odeljenja  sa  najmanje  5  učenika  jer  sa  manje  od  pet  učenika  nije  moguće  u 
potpunosti i efikasno ostvariti sve obrazovne ciljeve. U slučaju da u nekoj školi nije moguće okupiti 

                                                             
56 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 13. stavovi 1 i 2. 
57 v. član 13. stav 4 Zakona o zaštiti prava  i sloboda nacionalnih manjina: „Obrazovanje na  jeziku nacionalne manjine 
ne  isključuje obavezno učenje srpskog  jezika“ (Sl.  list SRJ, br. 11/2002, Sl.  list SCG, broj 1/2003‐ Ustavna povelja  i Sl. 
glasnik RS, broj 72/2009‐dr. zakon). 
58 Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 14. stav 2. 
59 Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 15. tačka 8. 
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bar petoro dece, dogovoreno je da nacionalni saveti ne traže formiranje odeljenje na manjinskom 
jeziku. 

Nacionalni savet je do sada imao značajne rezultate u formiranju i održavanju odeljenja na 
mađarskom jeziku i motivisanju građana da decu školuju na maternjem jeziku. Najmanje vidljivi su 
rezultati  u  visokom  obrazovanju  upravo  zbog  velikog  broja mladih  koji  zbog  neznanja  srpskog 
jezika  prekidaju  školovanje  nakon  srednje  škole  ili  u  sve  većem  broju  odlaze  u  Mađarsku. 
Nacionalni savet je ovo prepoznao kao značajan problem i postavio sebi kao cilj da utiče na razvoj 
višejezičnosti  kod Mađara  i da doprinese da  što  više njih nastavi  i  završi  studije nakon  srednje 
škole.  U  tom  cilju,  Savet  daje  500  stipendija  godišnje  studentima mađarske  nacionalnosti  koji 
studiraju u  Srbiji, organizuje ubrzani  jednomesečni  kurs  srpskog  jezika  za  studente prve  godine 
studija  i  obezbeđuje  finansijska  sredstva  za  održavanje  konsultacija  na  mađarskom  jeziku  na 
Pravnom fakultetu u Novom Sadu u saradnji sa Naučnim društvom vojvođanskih Mađara. 

Najveća  zamerka  koja  se  Savetu  može  pripisati  u  oblasti  visokog  obrazovanja  jeste 
uslovljavanje dodele stipendija studentima da svojim potpisom moraju da potvrde da su upisani u 
poseban birački spisak, odnosno da će to učiniti kada postanu punoletni. Naime, Savet  je usvojio 
Pravilnik – konkursne uslove za dodelu stipendija u kom se  između ostalog sa 25 bodova boduje 
upis  u  posebni  birački  spisak60. Nevena  Petrušić,  poverenica  za  zaštitu  ravnopravnosti  Srbije  je 
ocenila da  je Pravilnik diskriminativan i zatražila od Saveta brisanje odredbe pravilnika na osnovu 
kojih  se  vrši    diskriminacija  kandidata  i  naložila  da  je  u  roku  od  30  dana  obaveste  o  donetim 
merama. 

Prema  mišljenju  Poverenice,  na  osnovu  Pravilnika  o  dodeli  stipendija  studentima 
Nacionalnog saveta mađarske manjine vrši se negativna diskriminacija u odnosu na studente  koji 
se nisu upisali u birački spisak manjine za izbor nacionalnog saveta, odnosno koji nisu dali izjavu o 
nameri da  će  se upisati  u  birački  spisak mađarske manjine po  sticanju  punoletstva61. Ni  nakon 
reagovanja Poverenice, Savet nije ukinuo sporni kriterijum već mu je smanjio broj bodova tako da 
ne bude odlučujući.  

 

NADLEŽNOST NACIONALNOG SAVETA U OBLASTI KULTURE 

Prema  Zakonu  o  NSNM,  nacionalni  saveti  imaju  osnivačka  prava  i  prava  učešća  u 
upravljanju ustanovama u oblasti kulture.  

Nacionalni  savet može  osnivati  ustanove  kulture  samostalno  ili  zajedno  sa  Republikom, 
autonomnom  pokrajinom,  jedinicom  lokalne  samouprave  ili  drugim  pravnim  licem  u  skladu  sa 
zakonom. Pored osnivanja ustanova, nacionalni savet može da preuzme osnivačka prava u celini ili 
delimično od Republike, autonomne pokrajine  i  jedinice  lokalne samouprave62. U oblasti kulture, 
Savet  je  inicirao  preuzimanje  50%  osnivačkih  prava  u  13  institucija.  U  pitanju  su  pre  svega 
biblioteke  i pozorišta. Proces  je završen u ukupno 4  institucije  (biblioteke u Adi, Bečeju, Topoli  i 
Kanjiži).  

                                                             
60 Poređenja radi, za uspeh u svom prethodnom školovanju student može da osvoji eventualno 15 bodova. 
61 http://www.vajma.info/cikk/szerbkiadas/1442/ (Pristupljeno 07.04.2012.). 
62 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 16. 
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Takođe,  u  skladu  sa  svojim  nadležnostima,  Savet  je  značajan  broj  institucija  kulture 
proglasio ustanovama od posebnog  značaja. Do  sada, Savet  je u ovu grupu ustanova uvrstio 37 
ustanova kulture  i  to  su biblioteke, arhivi, muzeji  i  zavodi  za  zaštitu  spomenika na  teritoriji cele 
Vojvodine.  Većina  ovih  ustanova  jeste  od  posebnog  značaja  za  očuvanje,  unapređenje  i  razvoj 
posebnosti i nacionalnog identiteta mađarske nacionalne manjine. U javnosti je, međutim, sporno 
to  što  je među ove  institucije Nacionalni  savet uvrstio  i Pokrajinski  zavod  za  zaštitu  spomenika 
kulture, Istorijski arhiv Novog Sada i Muzej Vojvodine.  

Prema zakonu, Nacionalni savet učestvuje u upravljanju ustanovama čiji je osnivač i za koje 
je  utvrđeno  da  su  od  posebnog  značaja  za  nacionalnu  manjinu.  U  ustanovama  od  posebnog 
značaja,  nacionalni  savet  imenuje  jednog  člana  upravnog  odbora  ustanove,  daje  mišljenje  o 
predloženim  članovima upravnog odbora ustanove  i daje mišljenje u postupku  izbora direktora 
ustanove63.  Nacionalni  savet  u  punoj meri  koristi  svoja  ovlašćenja  da  učestvuje  u  upravljanju 
ustanovama kojima je osnivač i koje je proglasio ustanovama od posebnog značaja. U ustanovama 
nad  kojima  je  preuzeo  osnivačka  prava,  Savet  je  sticanjem  zakonskog  prava,  razrešio  mnoge 
članove  upravnih  odbora  i  direktore  i  postavio  nove  (npr.  u  izdavačkoj  ustanovi  Forum,  zatim 
Zavodu za kulturu vojvođanskih Mađara). 

U procesu preuzimanja osnivačkih prava postavilo se  i praktično pitanje da  li preuzimanje 
osnivačkih prava  znači  i preuzimanje  finansiranja  i  imovine  tih ustanova. Nprimer ukoliko  Savet 
preuzme 50% osnivačkih prava jedne biblioteke, da li to znači da ima pravo da preuzme i polovinu 
zgrade,  polovinu  knjižnog  fonda  i  sl.  Tumačeći  da  ima  to  pravo,  Nacionalni  savet  mađarske 
nacionalne manjine je, na primer, uz saglasnost lokalne samouprave, preuzeo imovinu biblioteke u 
Adi. Imajući u vidu činjenicu da su sve kulturne institucije čija se osnivačka prava preuzimaju javne 
ustanove  koje  su  osnovane  za  obavljanje  nadležnosti  iz  delokruga  lokalne  samouprave  ili  AP 
Vojvodine – tj. ustanove na koje se primenjuju odredbe Zakona o javnoj svojini, čini se da ovakvo 
tumačenje nije ispravno. Status osnivača podrazumeva da osnivač preuzima obavezu da obezbedi 
sredstva  (imovinu  i  finansijska  sredstva)  za  funkcionisanje  ustanove  –  a  ne  da  po  osnovu 
osnivačkog  statusa  preuzima  vlasništvo  nad  imovinom  koju  je  ustanova  do  tada  koristila  za 
obavljanje osnovne delatnosti. 

U pogledu  finansiranja, situacija  je  jasnija. Naime,  član 24. Zakona o NSNM propisuje da 
materijalni položaj ustanova  čija  se osnivačka prava  u  celini  ili  delimično  prenose  ne može biti 
nepovoljniji u odnosu na ustanove  čija  se osnivačka prava ne prenose na nacionalni  savet. Ova 
odredba se konkretizuje u članu 116. Zakona o NSNM gde se navodi: „finansiranje rada ustanova ili 
drugih organizacija čija su osnivačka prava, delimično ili u celini, preneta na nacionalne savete vrši 
se iz istih izvora i na osnovu istih normativa iz kojih su te ustanove ili organizacije finansirane pre 
prenošenja  osnivačkih  prava  na  nacionalne  savete.  U  ugovoru  o  prenosu  osnivačkih  prava  na 
nacionalne savete uređuju se  finansijske obaveze prethodnog osnivača prema ustanovi  ili drugoj 
organizaciji  čiji  osnivač  postaje  nacionalni  savet.  Nacionalni  savet  može  obezbediti  dopunska 
sredstva  za  rad  i  delatnost  ustanova  i  drugih  organizacija  čija  osnivačka  prava  su  preneta  na 
nacionalni  savet“. Nacionalni  savet mađarske nacionalne manjine  za  finansiranje  ovih  ustanova 
raspisuje konkurse preko kojih finansira aktivnosti iz oblasti kulture. Nisu dostupni podaci o tome 
na  koji  se  način  dele  troškovi  za  funkcionisanje  ovih  ustanova  koje  je  do  sada  snosila  lokalna 
samouprava  (struja,  voda,  grejanje)  kao  i  troškovi  finasiranja  tekućeg  i  kapitalnog  održavanja 

                                                             
63 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 17. 
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objekata – pretpostavlja  se da ove  troškove, kao  i do  sada, u kompletnom  iznosu  snosi  lokalna 
samouprava,  odnosno  da  se  finansiraju  iz  lokalnog  budžeta  i  jednim  delom  iz  pokrajinskog 
budžeta, iz budžetskih razdela odgovarajućih pokrajinskih institucija. 

Konačno, značajan doprinos razvoju kulture na mađarskom  jeziku predstavlja to što se od 
kraja 2010. godine knjige na mađarskom jeziku nalaze na listi knjiga koje biblioteke mogu da kupe 
kroz obavezni otkup za koji država obezbeđuje sredstva.  

 

NADLEŽNOST NACIONALNOG SAVETA U OBLASTI OBAVEŠTAVANJA 

U oblasti obaveštavanja nacionalni  savet  ima pravo da  samostalno  ili  sa drugim pravnim 
licem  osniva  ustanove  i  privredna  društva  za  obavljanje  novinsko‐izdavačke  i  radio‐televizijske 
delatnosti,  štampanja  i  reprodukcije  snimljenih medija, kao  i da delimično  ili u  celosti preuzima 
osnivačka  prava  od  Republike,  autonomne  pokrajine  ili  jedinice  lokalne  samouprave  nad 
ustanovama  u  oblasti  javnog  informisanja  koje  u  celini  ili  pretežno  vrše  informisanje  na  jeziku 
nacionalne  manjine64.  U  pogledu  upravljačkih  nadležnosti,  nacionalni  savet  daje  mišljenje  u 
postupku  imenovanja  članova  upravnog  odbora,  programskog  odbora  i  generalnog  direktora 
Radiodifuzne ustanove Srbije odnosno Radiodifuzne ustanove Vojvodine, ako ta ustanova emituje 
program  na  jeziku  nacionalne  manjine,  utvrđuje  kriterijume  za  izbor  odgovornog  urednika 
programa  na  jeziku  nacionalne manjine  u  ustanovi  javnog  servisa,  predlaže  upravnom  odboru 
radiodifuzne ustanove imenovanje odgovornog urednika programa na jeziku nacionalne manjine i 
daje mišljenje o kandidatima za odgovornog urednika programa na jezicima nacionalnih manjina u 
radiodifuznoj  ustanovi  u  kojoj  se  imenuje  odgovorni  urednik  za  više  programa  na  jezicima 
nacionalnih manjina65. 

Nacionalni  savet mađarske  nacionalne manjine  nije  osnovao  nijednu  ustanovu  u  oblasti 
obaveštavanja, ali  je preuzeo delimično  ili u celosti osnivačka prava u  četiri  institucije. U pitanju 
Panonija  i  televizija  Mozaik.  Izdavačka  kuća  Magyar  Szo  d.o.o.  izdaje  jedini  dnevni  list  na 
mađarskom jeziku, dok izdavačka kuća Het nap d.o.o. izdaje nedeljni list Het nap.  Osnivačka prava 
su   u potpunosti preuzeta  za ove dve  izdavačke  kuće 2004.  godine. Nacionalni  savet  je potom, 
2010.  godine,  postao  jedan  od  suosnivača  fondacije  Panonija  u  Subotici  koja  je  osnivač  Panon 
televizije  i Panon  radija  tako da  je  i  tamo Nacionalni savet  jedan od osnivača. Nakon  toga  je na 
inicijativu Mozaik  televizije pokrenut postupak za status suosnivača u Fondaciji Mozaik  iz Novog 
Sada. Postupak preuzimanja dela osnivačkih prava nad Mozaik televizijom završen je krajem 2011. 
godine. Savet, takođe, planira da preuzme osnivačka prava u celosti  ili delimično radio Subotice i 
radio Regije u Bačkoj Topoli. Nacionalni savet je takođe pokrenuo postupak izmene Statuta Radio ‐ 
televizije Vojvodine kako bi se u taj dokument unele i nadležnosti nacionalnih saveta i predvidela 
saradnja rukovodstva te kuće sa nacionalnim savetima, koja je predviđena zakonom. 

Nacionalni savet  ima veoma dobre odnose sa ustanovama kojima  je osnivač  ili suosnivač, 
imajući u vidu da  i učestvuje u upravljanju njima. Prema podacima koje smo dobili  istraživanjem, 
Savet  aktivno  sarađuje  i  sa  jedinim  informativnim  internet  portalom  na  mađarskom  jeziku 

                                                             
64 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 19. 
65 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 20. 
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Vajdašag portalom  (Vajdaság Portál)  koji  redovno objavljuje  informacije o Nacionalnom  savetu. 
Takođe  je  dobra  saradnja  sa  redakcijom  na  mađarskom  jeziku  Radio  Novog  Sada,  dok  je  sa 
redakcijom  televizije  Radio‐televizije  Vojvodine  sporadičnija  pa  članovi  Saveta  ređe  gostuju  u 
emisijama i manji broj informacija je posvećen Savetu. 

S  druge  strane,  pojedini  privatni mediji  na mađarskom  jeziku  su  nešto  kritičniji  prema 
Savetu  (npr.  novosadski  mađarski  nedeljnik  Čaladi  ker  (Porodični  krug,  Családi  Kör).  Mnogi 
intervjuisani su izjavili da Savet favorizuje medije kojima je osnivač ili suosnivač na štetu drugih i da 
teži da sve medije na mađarskom jeziku podredi svojoj kontroli. 

Kada  je  reč o medijima na  srpskom  jeziku,  intervjuisani  su  istakli da  je  saradnja na  vrlo 
niskom  nivou  i  vrlo  sporadična.  Ona  se  najčešće  svodi  na  izveštavanje  kada  iskrsne  neka 
intrigantna ili posebno zanimljiva tema. Kako ističe jedan ispitanik: „Vrlo retko se pojavljuju teme o 
Nacionalnom savetu u drugim medijima na ne mađarskom jeziku kada se radi o našim naporima, o 
našim  rezultatima,  o  našim  dostignućima  ili  pak  o  pitanjima  i  zahtevima  da  tako  kažem, 
problemima Mađara koje treba rešiti, zadovoljiti, itd.“ 

U  skladu  sa  zakonskim  pravom  da  usvaja  strategiju  razvoja  informisanja  na  jeziku 
nacionalne manjine, Mađarski nacionalni savet je usvojio Medijsku strategiju vojvođanskih Mađara 
2011‐2016. u novembru  2011.  godine. U  Strategiji  su na  više od  50  strana naznačeni najvažniji 
interesi mađarske zajednice, ustanova od nacionalnog značaja, osnovni principi  i oblici aktivnosti 
mađarske  zajednice,  pravci  razvoja,  kao  i  najvažniji  zadaci  Nacionalnog  saveta  mađarske 
nacionalne manjine  na medijskom  području.  U  Strategiji  se  ističe  da  su mediji  važno  poprište 
politike  nacionalnog  identiteta  i  imaju  istaknutu  ulogu  u  očuvanju  identita mađarske  zajednice 
zbog čega je važno šta i na koji način objavljeni sadržaji prenose pripadnicima manjinske zajednice. 

Prema Strategiji, „medijski razvojni ciljevi NSMNM‐a za period između 2011. i 2016. su:  
1. Jačanje masovnih komunikacija tipa javnog servisa, koje su u mađarskom duhu i koje 

izgrađuju, održavaju i razvijaju zajednicu; 
2. Povećanje kvaliteta i čitanosti štampanih medija na jeziku vojvođanskih Mađara; 
3. Podržavanje mađarskih redakcija Radio i Televizije Vojvodine; 
4. Obezbeđenje kontinuiranog radijskog i televizijskog programa na mađarskom jeziku; 
5. Podizanje profesionalnog kvaliteta vojvođanskog mađarskog medijskog društva”66. 

U Strategiji se ističe da će Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine učiniti sve kako bi 
mediji bili u službi očuvanja nacionalnog identiteta vojvođanske mađarske zajednice. 

Prema mišljenju Saveta, mediji tipa  javnog servisa su obavezni da služe zajednice u celini, 
predstavljaju  jezik  nacije,  njenu  istoriju,  njen  svakodnevni  društveni  i  kulturni  život,  obrazuju  i 
prosvećuju građane i konačno objašnjavaju, tumače, informišu, postavljaju osnovna pitanja i prate 
događaje i informišu birače o političkim izbornim mogućnostima. 

Jedan od ciljeva strategije je da postoji bar jedan celodnevni program na mađarskom jeziku 
na  radiju  i na  televiziji koji bi dopirao do  svih  slušalaca  i gledalaca, odnosno do  svih Mađara na 
celoj teritoriji Vojvodine, što sada nije slučaj. Strategija  između ostalog predviđa povećanje tiraža 
za 20% i povezivanje svih medija koji proizvode sadržaje na mađarskom jeziku u mrežu mađarskih 

                                                             
66 Medijska strategija vojvođanskih Mađara 2011‐2016, str. 27. 
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medija u  cilju njihovog povezivanja  i povećanja  stepena  saradnje među njima,  većeg  kvaliteta  i 
boljeg  informisanja  na mađarskom  jeziku.  Izgradnju  televizijske mreže  vojvođanskih Mađara  je 
početkom 2012. godine i započela RTV Panon. Ova medijska kuća  je do sada potpisala ugovore o 
saradnji sa nekoliko lokalnih samouprava i radio‐televizijskih centara. 

Najveću  pažnju  javnosti  izazvao  je, međutim  deo  strategije  koji  pretenduje  da  formira 
vrednosni  sistem  vojvođanskih  medija  u  mađarskom  duhu.  Ovaj  deo  strategije  je  izazvao 
zabrinutost  i  burne  reakcije  pre  svega  među  pripadnicima  mađarske  zajednice.  Zadaci 
vojvođanskih  medija  su  da  doprinesu  jačanju  samosvesti  o  identitetu  vojvođanske  mađarske 
zajednice,  produbljivanju  osećaja  uzajamne  pripadnosti,  koje  su  u  službi  izgradnje  zajednice, 
očuvanja  i  negovanja  istorijskih,  kulturnih,  jezičkih  i  verskih  tradicija,  osvešćavanja  i  očuvanja 
postignutih rezultata u svim područjima života zajednice,  jačanju porodičnih vrednosti. Strategija 
daje detaljna uputstva kako, koliko i o čemu izveštavati. Na primer: „U informativnim emisijama i 
političkim  magazinskim  emisijama,  odnosno  odgovarajućim  novinskim  rubrikama,  vojvođanske 
mađarske partije treba da se pojavljuju u skladu sa njihovom težinom i aktivnostima. Istovremeno, 
u političkim debatnim emisijama treba dati mesta  i sukobljavanju argumenata, naročito u vreme 
izbora na  vojvođanskoj mađarskoj političkoj  sceni, odnosno  i na  vojvođanskoj  i  srpskoj  sceni. U 
izbornom periodu treba informisati u skladu sa relevantnim zakonom“67. 

Posebno je važan deo u kom se ističe da su formulisana očekivanja obavezujućeg karaktera 
za medije kojima je Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine osnivač i/ili suosnivač. Dalje se 
navodi da „za objavljene sadržaje i za pridržavanje i ostvarivanje predočenih smernica u Medijskog 
strategiji  koju  je  prihvatio  Nacionalni  savet mađarske  nacionalne manjine  odgovara  direktor  i 
glavni urednik. Poštovanje  formulisanih  smernica bi nadziralo  stručno  Telo osnovano od  strane 
Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, a trećina njegovih članova bi bila  izabrana na 
predlog štampanih medija, trećina na predlog elektronskih medija, a trećina na predlog Odbora za 
informisanje NSMNM‐a. Nacionalni  savet mađarske nacionalne manjine očekuje od  svih  članica 
Medijske mreže vojvođanskih Mađara u izgradnji da se pridržavaju vrednosnog sistema“68. Kako bi 
to obezbedio, Savet je nakon preuzimanja osnivačkih prava, u većini medija postavio nove članove 
upravnih odbora i nove direktore (npr. u Magyar Szo, Het napu, televiziji Mozaik...). 

Pomenute  odredbe  Medijske  strategije  vojvođanskih  Mađara  kose  se  sa  Zakonom  o 
javnom  informisanju  prema  kom  „niko  ne  sme,  ni  na  posredan  način,  da  ograničava  slobodu 
javnog informisanja, naročito zloupotrebom državnih ili privatnih ovlašćenja, zloupotrebom prava, 
uticaja  ili  kontrole nad  sredstvima  za  štampanje  i distribuciju  javnih  glasila  ili nad uređajima  za 
emitovanje i radiofrekvencijama, kao ni bilo kojim drugim načinom podesnim da ograniči slobodan 
protok ideja, informacija i mišljenja. Niko ne sme da vrši bilo kakav fizički ili drugi pritisak na javno 
glasilo i njegovo osoblje, kao ni uticaj podesan da ih omete u obavljanju posla“69.  

Naročito velike proteste  i nezadovoljstvo u mađarskoj zajednici  je  izazvala smena glavnog 
urednika Magyar Szo‐a Čabe Presburgera, kao i reorganizacija redakcije i premeštanje uredništava 
najznačajnijih  rubrika  ove  ustanove  iz  Novog  Sada  u  Suboticu  i  pojedinih  u  Sentu.  Za  smenu 
glavnog  urednika  su  glasali  članovi  Nacionalnog  saveta  iz  SVM  koji  su  svoju  odluku  obrazložili 

                                                             
67 Medijska strategija vojvođanskih Mađara 2011‐2016, str. 35. 
68 Medijska strategija vojvođanskih Mađara 2011‐2016, str. 36. 
69 Zakon o javnom informisanju, Sl. glasnik RS br. 43/2003, 61/2005, 71/2009, 89/2010 – odluka US i 41/2011 – odluka 
US, član 2. stavovi 3 i 4.  
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greškama urednika poput neadekvatnog  izveštavanja sa događaja važnih za mađarsku zajednicu  i 
neodazivanja  novinara  tog  lista  na  neke  konferencije  za  novinare.  Ovakva  odluka  Nacionalnog 
saveta  izazvala  je proteste brojnih uglednih novinara  iz 
mađarske  zajednice  koji  su  ocenili  da  je  odluka 
Nacionalnog saveta neprimerena i da način na koji je to 
urađeno u mnogome podseća na devedesete godine.  I 
tokom našeg istraživanja, predstavnici medija i mađarski 
intelektualci  su  istakli  da  je  u  pitanju  bila  politički 
motivisana odluka  iza  koje  je  stajao  SVM.  Intervjuisani 
su  istakli  da  je  Magyar  Szo    nekada  bio  ugledan  i 
kvalitetan list, oličenje slobodne i nezavisne štampe, sve 
do  prenosa  osnivačkih  prava  na  Nacionalni  savet  od 
kada prerasta u „partijsko glasilo“. 

Ovde  je  iz više  razloga važno pomenuti  član 17. 
Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina koji 
se  odnosi  na  javno  obaveštavanje  na  jezicima 
nacionalnih manjina. 

Prvo,  ovaj  član  ukazuje  na  to  da  pripadnici 
nacionalnih  manjina  imaju  pravo  na  potpuno  i 
nepristrasno  obaveštavanje  na  svom  jeziku  iz  čega 
proizlazi na niko, pa ni nacionalni savet ne sme da utiče 
na  uređivačku  politiku  medija,  niti  mogu  to  da  budu 
važeće  strategije  koje pokušavaju da  stave medije pod 
svoju kontrolu. 

Drugo, stav 2. ovog člana obavezuje javni servis da obezbedi sadržaje na manjinskom jeziku 
što je, u slučaju Radio‐televizije Srbije izuzetno retko i u neadekvatnim terminima. S druge strane, 
Radio‐televizija Vojvodine ima nekoliko redakcija na manjinskim jezicima i obezbeđuje raznovrstan 
program na jezicima nacionalnih manjina.  

Treće,  pomenuti  stav  2.  člana  17.  Zakona  o  zaštiti  prava  i  sloboda  nacionalnih manjina 
propisuje  da  država  može  da  osniva  i  posebne  radio  i  televizijske  stanice  koje  bi  emitovale 
programe na  jezicima nacionalnih manjina što nije u saglasnosti sa Zakonom o  informisanju koji 
predviđa  privatizaciju  lokalnih medija.  Neusaglašenost  propisa  dovodi  do mogućnosti  različitih 
interpretacija i zloupotreba. 

Četvrto,  iako  pripadnici  nacionalnih  manjina  imaju  pravo  da  osnivaju  medije  na  svom 
jeziku,  ovakvi  mediji  nisu  konkurentni  na  tržištu  i  nemaju  mogućnost  opstanka  zbog  brojno 
ograničene publike kojoj se obraćaju.  

 

Zakon o zaštiti prava i sloboda 
nacionalnih manjina, član 17. 
 
Pripadnici nacionalnih manjina imaju 
pravo na potpuno i nepristrasno 
obaveštavanje na svom jeziku, 
uključujući pravo na izražavanje, 
primanje, slanje i razmenu 
informacija i ideja putem štampe i 
drugih sredstava javnog 
obaveštavanja. 
 
Država će u programima radija i 
televizije javnog servisa obezbediti 
informativne, kulturne i obrazovne 
sadržaje na jeziku nacionalne 
manjine, a može da osniva i posebne 
radio i televizijske stanice koje bi 
emitovale programe na jezicima 
nacionalnih manjina. 
 
Pripadnici nacionalnih manjina imaju 
pravo da osnivaju i održavaju medije 
na svom jeziku. 
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NADLEŽNOST NACIONALNOG SAVETA U OBLASTI SLUŽBENE UPOTREBE 
 JEZIKA I PISMA 

Nadležnosti  nacionalnih  saveta  u  oblasti  službene  upotrebe  jezika  i  pisma  utvrđene  su 
članom 22. Zakona o NSNM. U ovoj oblasti, nacionalni savet utvrđuje tradicionalne nazive jedinica 
lokalne samouprave, naseljenih mesta  i drugih geografskih naziva na  jeziku nacionalne manjine u 
jedinicama  lokalne  samouprave  i  naseljenim mestima  u  kojima  je  jezik  nacionalne manjine  u 
službenoj  upotrebi;  predlaže  nadležnom  organu  isticanje  naziva  jedinica  lokalne  samouprave, 
naseljenih mesta  i drugih geografskih naziva na  jeziku nacionalne manjine; predlaže utvrđivanje 
jezika  i  pisma  nacionalne manjine  kao  službenog  jezika  i  pisma  u  jedinici  lokalne  samouprave; 
predlaže promenu naziva ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka, drugih delova naseljenih mesta i 
ustanova za koje  je utvrđeno da su od posebnog značaja za nacionalnu manjinu; daje mišljenje u 
postupku  utvrđivanja  naziva  ulica,  trgova,  gradskih  četvrti,  zaselaka  i  drugih  delova  naseljenih 
mesta,  ako  je  na  području  jedinice  lokalne  samouprave  ili  naseljenog  mesta  jezik  nacionalne 
manjine  u  službenoj  upotrebi;  predlaže  nadležnom  organu  vršenje  nadzora  nad  službenom 
upotrebom  jezika  i pisma nacionalne manjine; predlaže nadležnim organima mere  i aktivnosti za 
unapređenje  prevođenja  propisa  na  jezike  nacionalnih  manjina  koji  su  u  službenoj  upotrebi; 
preduzima mere i aktivnosti za unapređenje službene upotrebe jezika i pisma nacionalne manjine; 
i odlučuje o drugim pitanjima  iz ove oblasti  koja  su mu poverena  zakonom,  aktom  autonomne 
pokrajine ili jedinice lokalne samouprave70. 

Mađarski jezik je uveden u službenu upotrebu u 31 lokalnoj samoupravi u Vojvodini iako se 
on u  svim  lokalnim  samoupravama ne  koristi u punoj meri  i u  skladu  sa  Zakonom. Najčešće  su 
nazivi  ulica,  trgova  kao  i  ustanova  i  organa  lokalnih  samouprava  istaknuti  dobro. Međutim,  u 
mestima  u  kojima  je  više  jezika  u  službenoj  upotrebi,  nije  lako  ispoštovati  zakonske  odredbe. 
Takođe, problem se javlja sa nazivima područnih jedinica državnih organa. Lična dokumenta se po 
zahtevu izdaju dvojezično, iako i ovde nisu rešeni svi problemi tehničke prirode (npr. u zahtevu za 
izdavanje lične karte ne postoji predviđeno mesto na kom podnosilac zahteva može da naznači da 
želi dvojezični obrazac, često u kompjuterima nedostaju neka slova pa imena ne mogu ispravno da 
se napišu). 

AP  Vojvodina  ima  poseban  inspektorat  za  službenu  upotrebu  jezika  i  pisma  koji  na 
primedbe nacionalnih saveta o nepoštovanju zakonskih odredaba u kratkom roku šalje  inspekciju 
kako bi se utvrdilo da  li postoji prekršaj  i kako bi se službena upotreba  jezika  i pisma uskladila sa 
zakonom. Pokrajina takođe raspisuje konkurs za razvijanje službene upotrebe jezika i pisma putem 
koga  finansira  izmene  javnih  obaveštenja  i  natpisa  kako  bi  bili  višejezični.  S  druge  strane,  
komunikacija  sa  državnim  organima nije  efekasna  i  dosta  je  spora, dok  su  lokalne  samouprave 
prilično zatvorene u pogledu elektronske komunikacije.  

Nacionalni  savet  takođe  u  skladu  sa  Zakonom  o  NSNM  daje  mišljenje  u  postupku 
utvrđivanja naziva ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta u onim 
jedinicama  lokalne  samouprave  ili naseljenog mesta gde  je mađarski  jezik u  službenoj upotrebi. 
Savet je do sada najčešće davao pozitivno mišljenje, sem u izuzetnim slučajevima. 

                                                             
70 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 22. 
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U pogledu prevođenja propisa na mađarski  jezik, Nacionalni  savet  je do  sada predlagao 
nadležnim organima određene mere i aktivnosti za unapređenje prevođenja propisa. U tom cilju je 
fondacija  Laslo  Sekereš  čiji  je  osnivač  Nacionalni  savet  2011.  godine  zaključila  sporazum  sa 
Narodnom skupštinom Republike Srbije o prevođenju 15 propisa.  Iz ove grupe propisa do sad  je 
prevedeno 5 propisa, a ukupno na mađarskom jeziku postoji prevedenih nešto više od 20 propisa. 

S obzirom na do sada ostvarene rezultate i uvid u stanje na terenu, Nacionalni savet je kao 
strateški cilj u pogledu  službene upotrebe  jezika  i pisma postavio poboljšanje kvaliteta  službene 
upotrebe  mađarskog  jezika  preko  povećavanja  broj  službenika  u  državnoj,  pokrajinskoj  i 
opštinskim upravama koji razumeju i govore mađarski jezik. 

 

ODNOS SA ORGANIMA REPUBLIKE, POKRAJINE I JEDINICAMA 
LOKALNE SAMOUPRAVE 

Nacionalni savet je više puta do sada predlagao donošenje propisa državnim i pokrajinskim 
organima i aktivno učestvovao u donošenju zakona, strategija i drugih dokumenata koje se odnose 
i  na  ostvarivanje  prava  nacionalnih manjina  (npr.  u  izradi Medijske  strategije,  nacrta  zakona  o 
izmenama i dopunama Zakona o osnovnoj školi i Zakona o srednjoj školi, samostalno radi na tekstu 
Nacrta  zakona  o  službenoj  upotrebi  jezika  i  pisma).  Predlozi,  inicijative  i  sugestije Nacionalnog 
saveta mađarske nacionalne manjine su u većini slučajeva prihvatane. 

U odnosima Nacionalnog saveta sa državnim, pokrajinskim i opštinskim organima mogu se 
uočiti određene razlike. 

Što  se  tiče  odnosa  sa  državnim  organima,  naši  ispitanici  su  definisali  ove  odnose  kao 
odnose  na  izuzetno  niskom  nivou.  Kao  osnovni  razlog  ističe  se  nedostatak  administrativnih 
kapaciteta. Ovaj  argument  je  posebno  jasno  istaknut  u  izjavi  jednog  ispitanika:  „To  odslikava  i 
nefunkcionisanje  Saveta  (prim.  autora  Republičkog  Saveta  za  nacionalne manjine),  to  odslikava 
jedan ogroman manjak  kapaciteta u republičkoj administraciji da se uopšte bave svakim aspektom 
pitanja  nacionalnih manjina.  Dakle,  to  nije  često  ni  političko  pitanje  u  smislu  nekog  političkog 
otpora, ali jednostavno nemate ljude koji su upućeni, ono minimalno u pravnu problematiku celu. 
Dakle nema kapaciteta, čak ni u onom ministarstvu koje u nazivu  ima Ministarstvo za manjinska 
prava, nema nikakvog kapaciteta. To je najveći problem u celoj toj priči“. 

S  druge  strane,  odnosi  sa  pokrajinskim  organima  su,  prema  ocenama  intervjuisanih,  na 
visokom  nivou.  Organi  AP  Vojvodine  u  svom  radu  poštuju  zakonske  propise  i  nadležnosti 
nacionalnih  saveta  i  u  tom  smislu  adekvatno  i  u  odgovarajućem  roku  reaguju  na  inicijative  i 
zahteva  Saveta  i obraćaju  se  Savetu u  slučajevima  koje  zakon propisuje.  S obzirom na  to da  je 
pitanje obrazovanja na mađarskom jeziku prioritetno za Nacionalni savet, značajno je istaći da AP 
Vojvodina   gotovo uvek uvažava mišljenje Saveta u postupku otvaranja odeljenja sa manje od 15 
učenika. 

Odnosi sa  lokalnim samoupravama  jednim delom zavise od kapaciteta  tih samouprava, a 
delom od političke bliskosti lokalnih vlasti i Nacionalnog saveta. Ovi odnosi se mogu opisati rečima 
jednog od  intervjusanih: „Sa  jedne  strane ako  su u  toj  samoupravi na  funkciji  ljudi koji  su bliski 
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savetu  u  političkom  smislu,  u  ljudskom  smislu,  onda  ta  saradnja  uglavnom  funkcioniše,  ako  je  
odnos takav da ima političkih razlika, onda je lošiji.“ 

Savet  je vodio  i 17 upravnih sporova od kojih  je 16 bilo u oblasti obrazovanja  i 1 u oblasti 
kulture  gde  lokalne  samouprave  odnosno  ustanove  obrazovanja  i  kulture  nisu  tražile mišljenje 
Saveta pri  izboru direktora  i  članova  školskih odnosno upravnih odbora.  Svaki  spor  je pozitivno 
rešen u  korist  Saveta. Ovi  sporovi  su  jednim delom posledica neusklađenosti brojnih  zakona  sa 
Zakonom o NSNM. U ovom slučaju nisu bili usklađeni Zakon o NSNM i Zakon o osnovama sistema 
obrazovanja  i vaspitanja pa se svaka strana pozivala na onaj zakon koji  joj više odgovara. Krajem 
2010. ovi zakoni su usklađeni  izmenama  i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja  i 
vaspitanja, mada je u drugim oblastima zakonska regulativa još uvek ostala neusklađena. Tako, na 
primer, nisu usklađeni  Zakon o  kulturi  i  Zakon o NSNM u pogledu učešća nacionalnih  saveta u 
upravljanju ustanovama koje su od posebnog značaja za više od jedne nacionalne manjine. Naime, 
prema stavu 2 člana 17. Zakona o NSNM ako više nacionalnih saveta utvrdi da je neka ustanova u 
oblasti kulture od posebnog značaja  za očuvanje, unapređenje  i  razvoj posebnosti  i nacionalnog 
identiteta  nacionalne  manjine,  nacionalni  saveti  imenuju  po  jednog  člana  upravnog  odbora. 
Istovremeno, Zakon o kulturi, koji  je  inače usvojen na  istoj sednici Narodne skupštine, u stavu 3 
člana  42. u  tom  slučaju  propisuje da predlog  za  člana  upravnog  odbora  zajednički  podnose  svi 
zainteresovani nacionalni saveti nacionalnih manjina. 

Kako  treba  tumačiti  i  primenjivati  odredbe  Zakona  o  kulturi  i  Zakona  o  nacionalnim 
savetima  nacionalnih  manjina,  još  uvek  ima  nedoumica  i  različitog  tumačenja  nadležnog 
Ministarstva  za  ljudska  i manjinska  prava,  državnu  upravu  i  lokalnu  samoupravu  i  Pokrajinskog 
ombudsmasna AP Vojvodine. Ministarstvo  je  tokom 2011.  godine  zauzelo  stav da  sa primenom 
odredbi  o  prenošenju  osnivačkih  prava  nad  ustanovama  kulture  na  nacionalne  savete  treba 
sačekati dok se ne usklade Zakon o kulturi i Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina dok 
sa druge  strane, nacionalni  saveti, pre  svega Nacionalni  savet mađarske nacionalne manjine, uz 
podršku Pokrajinskog ombudsmana AP Vojvodine,  smatra da nema  razloga da  se ne nastavi  sa 
prenošenjem  osnivačkih  prava  na  one  nacionalne  savete  koji  su  podneli  zahtev/inicijativu  za 
prenošenje tih prava. 

 

ODNOSI SA LOKALNIM SAVETIMA ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE 

Jedna od opštih nadležnosti nacionalnog saveta jeste da predlaže predstavnika nacionalne 
manjine  u  savete  za međunacionalne  odnose71  u  jedinici  lokalne  samouprave. Nacionalni  savet 
mađarske nacionalne manjine  je ovo pravo koristio po zahtevu  jedinica  lokalnih samouprava. Sa 
savetima  za međunacionalne  odnose  Nacionalni  savet  nije  uspostavio  drugačiju  vrstu  saradnje 
velikim delom zbog toga što sami saveti za međunacionalne odnose ne postoje u svim gradovima i 

                                                             
71  Savet  za međunacionalne  odnose  je  samostalno  radno  telo  koje  čine  predstavnici  srpskog  naroda  i  nacionalnih 
manjina,  a  osniva  ga  Skupština  grada,  odnosno  Skupština  opštine  koja  određuje  delokrug  njegovog  rada  (Zakon  o 
lokalnoj  samoupravi,  Sl.  glasnik  129/2007).  Savet  za  međunacionalne  odnose  ima  pravo  da  razmatra  pitanja 
ostvarivanja,  zaštite  i unapređivanja nacionalne  ravnopravnosti, pravo da pokrene postupak pred Vrhovnim  sudom 
Srbije i pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti i zakonitosti odluke ili drugog akata jedinice lokalne samoprave ako 
smatra  da  su  njime  povređena  prava  pripadnika  srpskog  naroda  i  nacionalnih manjina  predstavljenih  u  savetu  za 
međunacionalne odnose. 
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opštinama  u  kojima  postoji  obaveza  njihovog  ustanovljavanja,  a  tamo  gde  postoje,  uopšte  ne 
funkcionišu ili izuzetno teško donose odluke zbog nedovoljnih kapaciteta, ali i pravila da se odluke 
donose konsenzusom.  

 

MEĐUNARODNA I REGIONALNA SARADNJA 

Nacionalni savet ima veoma prisnu saradnju sa matičnom državom, sa svim institucijama u 
Mađarskoj, počevši od državnih  institucija, ministarstava pa  sve do  raznih  institucija  koje  imaju 
veze  sa  nadležnostima  Saveta,  odnosno  u  delokrugu  obrazovanja,  kulture,  službene  upotrebe 
jezika i pisma i informisanja. Savet ima dobre veze i van Mađarske, pre svega u državama gde žive 
Mađari  i gde postoje  institucije na mađarskom  jeziku. To su pre svega Rumunija  i Slovačka, ali  i 
mađarske  zajednice  u  Holandiji,  Austriji. Matična  država  finansira  kako  sam  rad    Nacionalnog 
saveta  tako  i,  pre  svega,  institucija  koje  su  na  neki    povezane  sa  građanima  mađarske 
nacionalnosti. 

 

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA SAVETA 

U  radu  Saveta  aktivno učestvuje  više od 100 osoba pošto u  radu  Saveta pored  članova, 
direktno učestvuju  i  članovi odbora,  kao  i  zaposleni u Upravi.  Savet  ima 35  članova  i 16  stalno 
zaposlenih osoba. Od 35 članova koji su direktno izabrani, u protekle dve godine su se dogodile tri 
izmene: 2 sa  liste Humentista  i 1 sa  liste „Evo ruke za mađarsku zajednicu“. U  jednom slučaju do 
prekida mandata je došlo zbog bolesti, dok je u drugom taj član dao ostavku već na prvoj sednici. 
Njihovo mesto su zauzeli kandidati koji su na istim listama bili sledeći po redu. 

Savet je u ovom mandatu do marta 2012. godine održao 20 sednica, dok se sednice odbora 
odvijaju u zavisnosti od potrebe. Neki odbori, poput Odbora za osnovno  i srednje obrazovanje se 
sastaje češće.  

Članovi  Saveta  imaju  obavezu  da  dolaze  na  sednice  Saveta.  Pored  toga,  svaki  član  ima 
pravo da bude  član  jednog odbora u  čijem  radu može da učestvuje. Najvažniju ulogu  i najveća 
ovlašćenja  ima  Uprava  Saveta  odnosno  izvršni  organ  u  kom  se  priprema  gotovo  svaki  predlog 
dokumenta  koji  potom  formalno  razmatra  i  usvaja  Savet.  U  najvećem  broju  slučajeva  odluke 
priprema Uprava  Saveta,  a  zatim  ih  ili  usvaja  resorni  odbor,  ili  resorni  odbor  utvrđuje  predlog 
odluke koji se zatim samo formalno – deklarativno usvaja na Savetu. 

Izvršavanje  tih  odluka  je,  takođe,  u  nadležnosti Uprave.  Članovi  Saveta,  s  druge  strane, 
mogu  da  podnose  pismene  podneske,  da  daju  inicijative  i  amandmane  na  različite  predloge. 
Međutim, članovi retko predlažu tačke dnevnog reda  ili donošenje akata, ali aktivno učestvuju u 
diskusijama na sednicama Saveta. Oni su u kontaktu sa sekretarom oko sazivanja sednica i redovno 
ga  obaveštavaju  o mogućnostima  dolaska  na  sednicu  i  razlozima  potencijalnog  nedolaska  i  u 
mnogim slučajevima aktivnost člana se svodi jedino na to. 
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Činjenica  da  apsolutnu  većinu  u  Savetu  čini  jedna  politička  stranka  znatno  olakšava  rad 
Saveta i ubrzava donošenje odluka. Istovremeno, najveća zamerka u radu Saveta se odnosi upravo 
na to što jedna politička stranka kontroliše sve organe Saveta i institucije u kojima Savet učestvuje 
u upravljanju. 

Na sednicama Saveta odluke se često donose  jednoglasno  i to gotovo u 50% slučajeva. U 
ostalim slučajevima je bilo različitih situacija, od toga da je jedan član uzdržan, a ostali glasaju za, 
do retkih situacija u kojima su čak neki od članova SVM bili uzdržani. 

Za  razliku od mnogih nacionalnih  saveta, Nacionalni  savet mađarske nacionalne manjine 
nema  većinu  članova na političkim  funkcijama.  Za početak, predsednik  Saveta nije ni na  jednoj 
političkoj  funkciji,  već  je  direktno  posvećen  radu  Saveta.  Na  političkim  funkcijama,  Savet  ima 
ukupno  tri  člana  i  to  jednog predsednika opštine, predsednika  skupštine opštine  i  jednog  člana 
gradskog veća  iz Zrenjanina. Sva trojica članova su  iz redova opozicije.  Iako za članove Saveta ne 
važi  pravilo  o  nespojivosti  funkcija,  i  u  ovom  slučaju  se  potvrđuje  da  je  potrebno  njegovo 
uvođenje. Naime, dešava  se da  član  Saveta  kada  vrši  svoju političku  funkciju  radi protiv odluka 
Saveta, pa čak i onih za koje je sam glasao. 

Na  osnovu  intervjua  kako  sa  članovima  Saveta  koji  učestvuju  u  vršenju  vlasti,  tako  i 
članovima  koji  su  predstavnici  opozicije,  stiče  se  utisak  da  postoji  određeni  konsenzus  o 
zajedničkim ciljevima  i strategijama delovanja. Osnovni  interesi  članova Saveta se poklapaju  i  to 
znatno olakšava  rad Saveta  i doprinosi njegovoj efikasnosti. O  tome  svedoči  i veliki broj odluka 
koje  su  donete  jednoglasno.  S  druge  strane,  u  Savetu  ne  postoji  saglasnost  kada  je  reč  o 
nadležnostima u oblasti  informisanja  jer se prema rečima određenog broja  ispitanika nadležnosti 
Saveta u  informisanju koriste  za promovisanje  jedne političke opcije. Prema nekim  ispitanicima, 
sporna  je  i  nadležnost da  Savet predlaže  članove  upravnog  odnosno  školskog  odbora, naročito 
kada u Savetu veliku većinu  ima jedna politička opcija što  joj omogućuje da na sva ključna mesta 
postavi svoje stranačke kolege.  

 

TRANSPARENTNOST U RADU 

Sednice nacionalnog saveta su  javne  i direktno  ih prenosi televizija Panon. Snimci sednica 
Nacionalnog  saveta  se  i  repriziraju po potrebi, nekad  i  više puta,  a moguće  ih  je pratiti  i preko 
internet stranice Nacionalnog saveta72 tako da su dostupni svakom zainteresovanom.  

S druge strane, detaljni izveštaji o radu i utrošku finansijskih sredstava nisu javno dostupni. 
Iako  se na  internet  stranici Nacionalnog  saveta mađarske nacionalne manjine nalaze  izveštaji o 
radu i finansijski izveštaji, ovi dokumenti ne pružaju detaljan uvid u plan rada, odluke Nacionalnog 
saveta i način trošenja finansijskih sredstava. 

Savetnici  i  članovi  odbora Nacionalnog  saveta  često  drže  konferencije  za  novinare, daju 
intervjue,  izdaju  saopštenja,  pišu  na  blogovima  o  svojim  aktivnostima,  i  objavljuju  članke  u 
dnevnim, odnosno nedeljnim listovima. Nacionalni savet je otvoren prema medijima, za intervjue 
ili bilo koje drugo obraćanje i upravo im je cilj da budu što vidljiviji u javnosti. Nacionalni savet daje 

                                                             
72 www.mnt.org.rs 
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predloge ili mišljenje pri izboru članova upravnih odbora, direktora i odgovornih urednika u većini 
medija koji informišu na mađarskom jeziku. Imajući u vidu ovakav uticaj, kao i Medijsku strategiju 
vojvođanskih Mađara, nema sumnje da mediji na mađarskom jeziku informišu o radu nacionalnog 
saveta i u skladu sa njegovim zahtevima. 

Građani  koji  prate  medije  na  mađarskom  jeziku  upoznati  sa  radom  Saveta.  Za  rad  i 
nadležnosti  Saveta  su najviše  zainteresovani  građani  na  čiji  život  Savet  direktno može  da  utiče 
(npr.  roditelji,  zaposleni  u medijima,  školama  i  sl.). Građani  se  direktno  obraćaju Nacionalnom 
savetu  na  osnovu  onoga  što  su  čuli  u medijima  ili  videli  na  internet  stranici  Saveta  sa  raznim 
pitanjima, molbama, zahtevima, od  ličnih problema, preko pravnih, finansijskih  ili obrazovnih, do 
obraćanja za konkretnu finansijsku pomoć. Obraćaju se i sa takvim pitanjima za koje nisu sigurni da 
spadaju u delokrug rada Saveta, dolaze lično, obraćaju se telefonom, emailom, ili pismom. Savetu 
se  pre  svega  obraćaju  stariji  ljudi,  dok mlađi  bilo  zbog  neinformisanosti  ili  nezainteresovanosti 
retko  kontaktiraju  Savet.  Kako  bi  povećao  svest mladih  ljudi  o  pravima  nacionalnih manjina,  i 
istovremeno ih upoznao sa radom Saveta, Savet je 2011. godine izdao brošuru o jezičkim pravima 
na mađarskom jeziku koja je namenjena srednjoškolcima. Savet je, takođe, 2012. godine započeo 
projekat izrade dokumentarnog filma o jezičkim pravima koji će biti dostupan javnosti.  

Mediji na  srpskom  jeziku, međutim,  retko  informišu o  radu Saveta  i u  skladu  sa  tim  su  i 
građani koji ne govore mađarski jezik ili ne prate medije na mađarskom jeziku slabo informisani o 
radu  i postojanju Nacionalnog  saveta.  Istovremeno, dokumenti  Saveta  kao  i  informacije o  radu 
nisu dostupni ni na  jednom  jeziku sem mađarskog. Na  internet stranici saveta nijedan dokument 
nije na srpskom jeziku, a od Saveta je moguće dobiti jedino prevod Statuta na srpski jezik. 

U  Savetu  naglašavaju  da  je mađarski  jezik  u  službenoj  upotrebi  zbog  čega  nema  uvek 
potrebe  za prevodom:  „Znate da  je mađarski  jezik  apsolutno  službeni  jezik u upotrebi  i mi  se  i 
borimo  i  imamo  i  resor  za  službenu  upotrebu  maternjeg  jezika  i  pisma  i  mi  se  trudimo  da 
maksimalno ostvarimo to naše pravo i da pomognemo svim građanima mađarske nacionalnosti da 
maksimalno iskoriste to svoje ustavno pravo. Gde je potrebno, tamo naša dokumenta dostavljamo 
i objavljujemo dvojezično, ali prevashodno pošto je mađarski jezik službeni jezik, mi se trudimo da 
ga negujemo  i da ga  razvijamo  i  zato  i naše dokumente donosimo prevashodno na mađarskom 
jeziku“. Savet je ulagao trud u to da se što više javnih dokumenata i pravnih dokumenata prevede 
sa srpskog na mađarski jezik. 

S druge  strane ukoliko na  konferenciju  za novinare  Saveta dođu novinari  koji ne  govore 
mađarski  jezik,  konferencija  se  održava dvojezično.  Svi  članovi  saveta,  kao  i  zaposleni  u Upravi 
Saveta govore srpski jezik. 

Prevođenje na srpski jezik je  povezano  sa visokim troškovima koji su značajan razlog zbog 
kog većina dokumenata nije dostupna na srpskom jeziku. Savet je usvojio četiri strategije koje po 
svom  obimu  svaka  prelazi  50‐ak  strana.  Prevođenje  bi  iziskivalo  dosta  vremena  i  finansijskih 
sredstava. Stavovi poput sledećeg direktno potvrđuju ovakav zaključak: „To jako puno košta, ja ne 
znam  ko  bi  platio.  A mi  još  od  toga  da  odvojimo  naše  pare,  pa  radije  ćemo  dati  ovde  nekoj 
novinarki neka napravi svaki dan tri minuta vesti u Radio Baču pa dobije mesečno 10000 honorara, 
rade ljudi za toliko, a neću prevodiocu da dam, pa smo rekli koga zanima nek’ plati il’ nek’ prevede, 
ili neka nas pita pa ćemo onda ili mi prevesti ili...“ 
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FINANSIRANJE DELATNOSTI NACIONALNOG SAVETA 

Sredstva  za  finansiranje  nacionalnih  saveta  obezbeđuju  se  iz  budžeta  Republike  Srbije, 
budžeta autonomne pokrajine i budžeta jedinice lokalne samouprave, donacija i ostalih prihoda73. 
Visina sredstava se određuje svake godine Zakonom o budžetu, odnosno odlukama o budžetu AP 
Vojvodine  i  jedinica  lokalne  samouprave.  Sredstva  koja  izdvaja  Republika  raspoređuju  se 
nacionalnim  savetima  tako  da  se  30%  raspoređuje  u  jednakim  iznosima  svim  registrovanim 
savetima, a 70% sredstava srazmerno broju pripadnika određene nacionalne manjine koju Savet 
predstavlja,  ukupnom  broju  ustanova  te  nacionalne  manjine  u  oblasti  kulture,  obrazovanja, 
obaveštavanja  i  službene upotrebe  jezika  i pisma  i obimu aktivnosti  tih ustanova. AP Vojvodina 
izdvaja  sredstva  za  finansiranje  nacionalnih  saveta  na  teritoriji  Vojvodine.  Lokalne  samouprave 
izdvajaju sredstva za nacionalne savete koji predstavljaju nacionalne manjine koje u stanovništvu 
te  lokalne  samouprave dostižu najmanje  10% od ukupnog  stanovništva  ili  za nacionalne  savete 
nacionalnih manjina čiji je jezik u službenoj upotrebi na teritoriji te lokalne samouprave74. 

Do 2011. godine su  lokalne samouprave retko  izdvajale sredstva za delatnosti nacionalnih 
saveta.  Od  2011.  godine  sve  više  opština  izdvaja  određena  sredstva  za  delatnosti  nacionalnih 
saveta, pre svega Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine. 

U  finansiranju  Nacionalnog  saveta mađarske  nacionalne manjine,  značajnu  ulogu  ima  i 
matična država odnosno mađarske  institucije  što potvrđuje  i  izjava  jednog  ispitanika: „To  što  je 
mađarska Vlada podržala neke naše velike  skupe projekte,  to  je puno pomoglo  i u ostvarivanju 
nekih naših ciljeva. Dakle, mi dobijamo od države Srbije dovoljno para za naše funkcionisanje, ali 
funkcionisanje  ne  znači  razvoj,  ne  znači  projekte,  to  znači  da  mi  imamo  dovoljno  para  da 
putujemo,  da  pišemo,  da  se  tužakamo,  dajemo  inicijative,  da  sastančimo,  za  to  imamo,  ali  da 
bismo napravili neke promene u obrazovnom sistemu, u institucijama kulture, to je veoma važno 
da dobijemo i podršku iz Mađarske i mađarska Vlada je tu ozbiljne projekte podržala.“ 

Struktura  budžeta  Nacionalnog  saveta  mađarske  nacionalne  manjine  takođe  jasno 
pokazuje značaj donacija  iz Mađarske. Od 378.4 miliona dinara koliko  iznosi budžet Nacionalnog 
saveta  za  2012.    godinu,  115 miliona  dinara  su  preneta  sredstva  iz  2011.  godine,  gotovo  177 
miliona  dinara  je  iz  inostranih  donacija,  dok  Republika  Srbija    obezbeđuje  63  miliona,  Vlada 
Vojvodine 17 miliona, a lokalne samouprave 3.7 miliona dinara. 

Nacionalni  savet  je  realizovao projekte  i preko  ambasade Mađarske, dok  za  finansiranje 
preko projekata do sada nije konkurisao direktno već pomaže ustanovama obrazovanja, kulture  i 
informisanja na mađarskom jeziku kako bi one same konkurisale. 

Savet pruža pomoć kako u informisanju o postojanju konkursa tako i u pisanju projekta i u 
kasnijem  lobiranju  da  projekti  budu  odobreni.  Kada  je  reč  o  projektima  koje  raspišu  državni 
odnosno  pokrajinski  organi, Nacionalni  savet  ima  direktan  uticaj  na  odluku  konkursne  komisije 
pošto su prema Zakonu o NSNM institucije države odnosno pokrajine obavezne da traže mišljenje  
Nacionalnog saveta.  Iako mišljenje Saveta nije obavezujuće, većina naših  ispitanika  je odgovorila 
da  se  ono  u  većini  slučajeva  prihvata.  Time,  Nacionalni  savet  dobija  indirektno  ovlašćenje  da 

                                                             
73 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 114. 
74 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 115. 



73 
 

odlučuje na konkursima. S  jedne strane, ovakav pristup može biti koristan za udruženja odnosno 
institucije nacionalnih manjina, pa i za same građane pripadnike manjinske zajednice jer nacionalni 
savet bolje poznaje  situaciju na  terenu, kapacitete  i  ciljeve organizacija odnosno  institucije koje 
konkurišu. S druge strane, organizacije su svesne ove skrivene uloge Nacionalnog saveta i znaju da 
treba da podnose projekte koji će biti u skladu sa politikom i ciljevima Nacionalnog saveta kako bi 
bili odobreni. Dobre  institucionalne,  ali  i  lične  veze  su  takođe  značajne. Postavlja  se pitanje  ko 
finansira  one  projekte  koji  se  ne  dopadnu  Savetu  i  da  li među  njima  zaista  nema  kvalitetnih 
projekata. 

Istovremeno, Nacionalni savet i sam raspisuje konkurse za projekte iz oblasti informisanja, 
kulture  i obrazovanja, a  ređe  i civilnog  sektora. Na konkursima  sredstva  se dodeljuju na osnovu 
unapred utvrđenih kriterijuma, a nakon sprovođenja projekta institucije koje su dobile sredstva su 
dužne da podnesu Savetu izveštaj što one i čine. 
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PREPORUKE ZA POBOLJŠANJE  RADA NACIONALNOG SAVETA  

 

PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA NA MAĐARSKOM JEZIKU 

• informisati učenike i roditelje o značaju aktivnog poznavanja srpskog jezika; 
• stipendijama  i  informacijama  o mogućnosti  zaposlenja motivisati  učenike  i  studente  da 

ostanu da se školuju u Srbiji; 
• organizovati  zajedničke  vannastavne  aktivnosti  (radionice,  sekcije  i  sportske  aktivnosti) 

između odeljenja koja se obrazuju na mađarskom i odeljenja na srpskom jeziku; 
• osmisliti  i  predložiti  nadležnim  državnim  organima  nov  nastavni  plan  i  program  za 

intenzivnije učenje srpskog  jezika  i do pet  časova nedeljno za decu koja ne govore srpski 
jezik; 

• motivisati pripadnike drugih nacionalnosti da uče mađarski jezik. 
 

PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ INFORMISANJA NA MAĐARSKOM JEZIKU 

• poštovati  i unapređivati pravo pripadnika nacionalne manjine na potpuno  i nepristrasno 
obaveštavanje na svom jeziku; 

• podsticati kako interkulturalni tako i intrakulturni pluralizam; 
• usvojiti novu medijsku strategiju koja će se voditi pravom pripadnika nacionalne manjine na 

slobodno i nezavisno informisanje; 
• medijska  strategija  nacionalnog  saveta  treba  da  bude  u  skladu  sa  kodeksima  novinara 

Srbije. 
 

PREPORUKE ZA SMANJENJE POLITIZACIJE 

• napustiti praksu upisivanja birača u poseban birački spisak preko trećeg lica; 
• napustiti  praksu  angažovanja  nosilaca  javnih  funkcija  na  izbornim  listama  za  nacionalni 

savet nacionalne manjine; 
• lica koja su u poslednje tri godine  imala bilo koju političku funkciju ne bi trebalo da budu 

kandidati na izbornoj listi za nacionalni savet nacionalne manjine; 
• kandidati  za  članove  nacionalnog  saveta  treba  da  budu  priznati  stručnjaci  iz  oblasti 

obrazovanja, kulture, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma. 
 

PREPORUKE ZA POVEĆANJE TRANSPARENTNOSTI U RADU 

• postaviti  na  internet  stranicu  detaljne  finansijske  izveštaje,  detaljne  izveštaje  o  radu  i 
planove rada; 
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• sve  informacije  i  dokumenti  na  internet  stranici  nacionalnog  saveta  treba  da  budu 
dvojezični: na mađarskom jeziku i srpskom jeziku; 

• kriterijumi  za  izbor  projekata  koji  se  finansiraju  i  sufinansiraju  odnosno  kriterijumi  za 
stipendiranje učenika  iz  sredstava  Saveta bi  trebalo da budu  javno dostupni na  internet 
stranici Saveta, izbalansirani i nediskriminatorni; 

• postaviti na  internet stranicu podatke o učesnicima  i rezultatima konkursa koje nacionalni 
savet  raspisuje  za  finansiranje  ili  sufinansiranje projekata  iz oblasti obrazovanja,  kulture, 
informisanja i službene upotrebe jezika i pisma; 

• postaviti  na  internet  stranicu mišljenje  i  obrazloženje  nacionalnog  saveta  za  podršku  ili 
izostajanje podrške projektima koji konkurišu za  sredstva  iz  javnih prihoda Republike, AP 
Vojvodine  ili  lokalne  samouprave,  a  o  kojima  Nacionalni  savet  ima  nadležnost  da  daje 
mišljenje. 
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ANALIZA RADA 
NACIONALNOG SAVETA  ROMSKE NACIONALNE MANJINE∗ 

Nacionalni  savet  romske  nacionalne manjine  formiran  je  2003.  godine  nepunih  godinu 
dana  nakon  što  su  Zakonom  o  zaštiti  prava  i  sloboda  nacionalnih  manjina  nacionalni  saveti 
nacionalnih manjina uvedeni u pravni sistem Republike Srbije i nakon što je Romima priznat status 
nacionalne manjine. Do 2002. godine Romi su u Srbiji imali status etničke grupe. Status nacionalne 
manjine priznat  im  je  stavom 2.  člana 2. Zakona o  zaštiti prava  i  sloboda nacionalnih manjina u 
kom  se navodi da  se nacionalnim manjinama  smatraju  sve  grupe državljana  koje  se nazivaju  ili 
određuju kao narodi, nacionalne  ili etničke zajednice, nacionalne  ili etničke grupe, nacionalnosti  i 
narodnosti75. 

Romi  su  jedna od najbrojnijih  i najdisperzovanijih nacionalnih manjina u Srbiji koja živi u 
praktično  svim  delovima  zemlje,  od  Bujanovca  do  Subotice76.  Pripadnici  romske  nacionalne 
manjine  se  suočavaju  sa  brojnim  problemima:  nizak  stepen  obrazovanja,  problemi  stanovanja, 
nedostatak  ličnih  dokumenata  i  visok  stepen  siromaštva.  Sve  ove  karakteristike  bitno  utiču  i 
određuju rad Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine. 

 

IZBORI ZA NACIONALNI SAVET 

Nakon  što  je  2009.  godine  usvojen  Zakon  o Nacionalnim  savetima  nacionalnih manjina, 
stvorili  su  se  preduslovi  za  održavanje  izbora  za  drugi  saziv  nacionalnih  saveta. Drugi  izbori  za 
nacionalni savet romske nacionalne manjine održani su 6.  juna 2010. godine. Za razliku od prvih 
izbora koji su bili putem elektorske skupštine, Nacionalni savet romske nacionalne manjine se na 
drugim  izborima  opredelio  za  neposredne  izbore  za  članove  nacionalnog  saveta77.  U  poseban 
birački spisak nacionalne manjine upisalo se 56.076 građana, odnosno 51.83% pripadnika romske 
nacionalnosti.  Na  izborima  za  Nacionalni  savet  glasalo  je  30.811  građana  pripadnika  romske 
nacionalnosti, odnosno 54.95% upisanih birača.  

Na  izborima  se  kandidovalo  deset  izbornih  lista:  1.  Romska  partija  Srđan  Šajn,  2. 
Vojvođanska  romska  lista  –  Petar  Nikolić,  3.  Romski  glas  za  Evropu,  4.  Savez  društava  Roma 
pčinjsko‐jablanički okrug – „Novi romski pokret“ – Nenad Tairović, 5. Internacionalna Romska Unija 
Srbije Za bolje Sutra – Melače detarjače – Novica Mitić, 6. Romska lista za centralnu Srbiju – Nikolić 

                                                             
∗  Autor:  Jelena  Lončar,  Univerzitet  u  Beogradu,  Fakultet  političkih  nauka;  kontakt:  loncar.jelena@gmail.com, 
jelena.loncar@fpn.bg.ac.rs. 
75 v. Zakon o  zaštiti prava  i  sloboda nacionalnih manjina, Sl.  list SRJ br. 11/2002, Sl.  list SCG br. 1/2003 – Ustavna 
povelja i Sl. glasnik RS br. 72/2009 – dr. zakon. 
76 Prema Popisu stanovništva iz 2002. godine u Srbiji živi 108.193 Roma, ali se procenjuje da je njihov broj znatno veći. 
77 Prema Zakonu o NSNM, izbori za nacionalne savete mogu biti neposredni ili putem elektorske skupštine. Nacionalne 
manjine same biraju način izbora (čl. 29, stav 1 i 2). Neposredni izbori mogu da se održe ako se do dana raspisivanja 
izbora,  na  poseban  birački  spisak  nacionalne manjine,  upiše  više  od  50%  od  ukupnog  broja  pripadnika  nacionalne 
manjine prema poslednjem popisu stanovništva umanjenog za 20% (čl. 29, stav 3 Zakona o NSNM).  
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Božidar, 7. Grupa građana Roma Srbije – Dragiša Todorović, 8. Ujedinjeni Romi – Miša Stojkov – 
Milan Nikolić, 9. Romi Srbije – Memišević – Milanović i 10. Romi za evropsku Srbiju. 

Najviše  glasova  osvojila  je  lista  „Romi  za  evropsku  Srbiju“  sa  13.583  glasova,  čime  je 
obezbedila 18 mandata u Nacionalnom savetu. Druga po broju glasova bila  je  lista Savez društva 
Roma  pčinjsko‐jablanički  okrug  –  „Novi  romski  pokret“  ‐  Nenad  Tairović  koja  je  osvojila  4.556 
glasova, odnosno šest mandata. Mandate su osvojile  još  četiri  liste: „Vojvođanska  romska  lista  ‐ 
Petar  Nikolić“  osvojila  je  4.135  glasova,  odnosno  pet mandata;  Grupa  građana  Roma  Srbije  ‐ 
Dragiša  Todorović  osvojila  je  2.654  glasova,  odnosno  tri mandata;  Romska  partija  Srđan  Šajn 
osvojila je 2.126 glasova, odnosno dva mandata, dok je jedan mandat osvojila lista „Romski glas za 
Evropu“  koju  je  predvodila  Marija  Aleksandrović.  Četiri  liste  nisu  osvojile  nijedan  mandat: 
Internacionalna Romska unija Srbije Za bolje sutra ‐ Novica Mitić, Romska lista za centralnu Srbiju ‐ 
Nikolić Božidar, Ujedinjeni Romi i Romi Srbije.  

Prema  izjavama  ispitanika  iz  Nacionalnog  saveta,  izbori  za  članove  Saveta,  kao  i  upis  u 
poseban birački spisak su protekli u skladu sa zakonom i bez ikakvih problema. U kampanji za upis 
u poseban birački spisak, pored Nacionalnog saveta, bile su angažovane i brojne romske nevladine 
organizacije, lokalni koordinatori, kao i pojedini pedagoški asistenti.  

Za održavanje neposrednih  izbora za Nacionalni  savet  romske nacionalne manjine bilo  je 
potrebno da  se u poseban birački  spisak upiše najmanje 43.277 Roma. Upis pripadnika  romske 
nacionalne  manjine  je  tekao  izuzetno  sporo  tako  da  je,  npr.  tri  meseca  nakon  započinjanja 
postupka upisa u poseban birački spisak bilo upisano tek 6.352 osobe. Kao razlozi za to se navode 
nedovoljna  informisanost  i  razjedinjenost  Roma.  Krajem  februara,  desetak  dana  pre  isteka 
zakonskog  roka  za upis u poseban birački  spisak, bilo  je upisano oko 15.000 Roma,  ali  je do 9. 
marta kada je trebalo da istekne rok za upis poseban birački spisak romske nacionalne manjine to 
ipak učinio dovoljan broj osoba, odnosno 47.227 osoba.  Imajući u vidu da  se u prva  tri meseca 
upisalo  tek nešto više od 6.000 građana, postoji opravdana  sumnja u  to da  se  za  samo desetak 
dana neposredno pred istek roka za upis u poseban birački spisak dobrovoljno upisalo čak 30.000 
građana. Tokom  istraživanja, pojedini  ispitanici su  izneli uverenje da se u poseban birački spisak 
samoinicijativno nije upisalo više od 2.000 građana.  

Sumnje  u  regularnost  upisa  u  poseban  birački  spisak  jednim  delom  su  rezultat  odluke 
tadašnjeg Ministarstva za  ljudska  i manjinska prava da omogući trećim  licima da predaju zahteve 
građana za upis u poseban birački spisak bez ikakvog posebnog ovlašćenja osobe koja se upisuje u 
spisak. Ova odluka sadržana  je u  Instrukciji Ministarstva za  ljudska  i manjinska prava o postupku 
upisa u poseban birački spisak nacionalne manjine, br. 290‐111‐00‐00009/2009‐05 od 07.12.2009. 
godine kojom  je omogućeno svakom ko  je raspolagao podacima o građanima da „u njihovo  ime“ 
popuni zahtev za upis birački spisak, potpiše ih i podnese zahtev. 

Kako  je rok za upis u poseban birački spisak produžen do 21. maja, konačan broj upisanih 
građana u poseban birački spisak romske nacionalne manjine bio je 56.076. Veliki broj zahteva za 
upis  je  odbijen  jer  podnosioci  zahteva  nisu  bili  upisani  u  opšti  birački  spisak  ili  nisu  imali 
prebivalište na  teritoriji opštine u kojoj su podneli zahtev. Uočen  je  i značajan broj duplih, kao  i 
nepotpunih zahteva. Prema podacima dobijenim istraživanjem, značajan broj upisanih građana je 
tražio ispisivanje iz posebnog biračkog spiska. Tokom istraživanja smo došli do saznanja i da su se, 
radi  ostvarivanja  lične  koristi,  u  poseban  birački  spisak  romske  nacionalne manjine  upisivali  i 
pripadnici  drugih  nacionalnosti.  Prema  Zakonu  o  NSNM,  preduslovi  za  upis  u  poseban  birački 
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spisak  se  ne  razlikuju  od  opštih uslova  za  sticanje  biračkog  prava78.  Svaki  građanin  sa  biračkim 
pravom može da zatraži da bude upisan u poseban birački  spisak određene nacionalne manjine 
ukoliko se izjasni kao pripadnik te nacionalne manjine. Komparativno se primenjuju drugačiji uslovi 
za upis u poseban birački spisak poput rešenja da pravo upisa u poseban birački spisak imaju samo 
građani koji su se na poslednjem popisu stanovništva izjasnili kao pripadnici nacionalne manjine, ili 
građani koji podnesu određeni „dokaz o poreklu“. Srpski zakonodavci su smatrali da  je dovoljno 
samo  to  da  se  građanin  (ili  lice  koje  u  njihovo  ime  podnosi  zahtev  za  upis  u  birački  spisak),  u 
trenutku  podnošenja  zahteva  za  upis u  poseban  birački  spisak  izjasni o  pripadnosti nacionalnoj 
manjini. 

Pored  kampanje  za  upis  u  poseban  birački  spisak,  političke  stranke,  odnosno  udruženja 
građana su vodile i kampanju za izbor članova nacionalnog saveta.  

Prema Zakonu o NSNM, pravo predlaganja  izbornih  lista na  izborima za nacionalne savete 
imaju grupe birača upisanih u poseban birački spisak odgovarajuće nacionalne manjine odnosno 
organizacije, udruženja građana, kao i političke organizacije nacionalne manjine79. Dakle, političke 
stranke koje nemaju manjinski predznak nisu imale pravo kandidovanja na izborima za nacionalne 
savete. To, međutim, ne znači da one nisu posredno učestvovale u izborima osnivajući manjinske 
organizacije,  odnosno  udruženja  građana  ili  pružanjem  aktivne  podrške  određenim  izbornim 
listama. Prema rečima jednog ispitanika, „kampanja je bila vrlo prljava u smislu da su se umešale 
političke partije. Umešale su se većinske partije i pomagale svoje kandidate i to je bilo strašno zato 
što su delili novac i sve što su mogli da dele i onda oni koji nisu imali novac, nisu mogli da izdrže tu 
trku.“ Najsnažniju podršku  većinskih političkih  stranaka  imala  je  lista  „Romi  za evropsku  Srbiju“ 
koju  je podržavala Demokratska  stranka. Pored većinskih političkih partija, pre  svega vladajućih, 
kampanju pojedinih izbornih lista su pomagale i nevladine organizacije iz Srbije. Fond za otvoreno 
društvo je, na primer, finansijski pomogao kampanju liste „Romski glas za Evropu“. 

Izborna kampanja kandidata za  izbore za Nacionalni savet se  jednim delom  fokusirala na 
ulogu  i  značaj  postojanja  Nacionalnog  saveta,  ali  su  najvećim  delom  kandidati  pokušavali  da 
privuku  birače  obećanjima  o  zaposlenju  i  boljim  uslovima  života,  a  ne  programima  iz  oblasti 
obrazovanja,  kulture,  informisanja  i  službene upotrebe  jezika  i pisma. Kandidati  su  isticali da  je 
Nacionalni savet „vladino telo“ koje će biti legitimni predstavnik romske zajednice. Najaktivnija je 
bila kampanja u Vojvodini gde su organizovane javne tribine na kojima su kandidati imali priliku da 
predstave  građanima  svoj  program  i  ciljeve  za  koje  se  zalažu.  Vojvođanska  romska  lista  se,  na 
primer,  fokusirala na korupciju  i poboljšanje kadrovske strukture  i obećavala da  će dati prioritet 
mladim i obrazovanim osobama i uspostaviti energičniji odnos prema Vladi Republike Srbije. 

Najznačajniju ulogu u  posticanju građana da glasaju imali su aktivisti na terenu. Građani su 
davali glas na osnovu  toga koliko su  imali poverenje u političkog predstavnika  romske zajednice 
koji  je  radio  kampanju  u  njihovim  sredinama.  Ovakav  zaključak  se  reflektuje  i  u  izjavi  jednog 
ispitanika:  „Kada  Romi  glasaju,  bilo  koji  izbori da  su  u pitanju,  Romi  se  ne  bave  tim  analizama 
programa političkih stranaka, ključno  je to ko  je došao u to romsko naselje, ko od njih traži glas, 
kakav autoritet  ima u  romskoj  zajednici  i poverenje koje  imaju kod pripadnika  svoje nacionalne 
zajednice  koji  od  njih  traži  glas.  To  je  ključno.  I  njihovo  razmišljanje  o  tome  koliko  taj  čovek 

                                                             
78 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 52. 
79 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 71. 
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sutradan može da im pomogne kao predstavnik ili neke političke opcije ili kao član neke institucije 
na nivou države u bilo kom smislu.“  

 

KONSTITUISANJE SAVETA 

Nacionalni  savet  romske  nacionalne  manjine  je  konstituisan  i  registrovan  u  skladu  sa 
zakonom i u zakonski predviđenom roku. Konstitutivna sednica Nacionalnog saveta održana je 28. 
juna 2010. godine. Na ovoj sednici su verifikovani mandati svih 35 članova Nacionalnog saveta80. 
Za  predsednika  Nacionalnog  saveta  izabran  je  Vitomir  Mihajlović,  dotadašnji  predsednik 
Nacionalnog  saveta,  narodni  poslanik  u  Narodnoj  skupštini  Republike  Srbije  i  potpredsednik 
Socijaldemokratske partije Srbije.  

U  skladu  sa  Zakonom  o  NSNM,  Nacionalni  savet  je  usvojio  Statut  neposredno  nakon 
konstituisanja Nacionalnog saveta, ali su 2011. godine vršene  izmene Statuta. U procesu  izmene 
Statuta  najveća  sporenja  i  nedoumice među  članovima  Nacionalnog  saveta  odnosile  su  se  na 
pitanje  da  li  sekretar može  istovremeno  da  bude  i  član  Nacionalnog  saveta.  Prema  izjavama 
pojedinih ispitanika, zbog nepostojanja saglasnosti oko ovog pitanja proces izmene Statuta trajao 
je šest meseci. 

Prema  Statutu,  sedište Nacionalnog  saveta  se nalazi u Beogradu. U  aktuelnom mandatu 
Nacionalnog  saveta  romske  nacionalne  manjine  zaposleno  je  šest  osoba:  sekretar,  tehnički 
sekretar,  sekretar  Izvršnog  odbora,  stručni  saradnik,  sekretar  predsednika Nacionalnog  saveta  i 
vozač. 

Organi    Saveta  su:  predsednik,  predsedništvo,  zamenik  predsednika,  tri  potpredsednika, 
Izvršni odbor, odbori Saveta, sekretar  i Nadzorni odbor.  Izvršni odbor  ima devet stalnih članova  i 
čine ga predsednik, tri potpredsednika  i pet članova. Članovi  Izvršnog odbora mogu biti resorno, 
teritorijalno  i  tematski  zaduženi  za  oblasti  od  interesa  za  romsku  nacionalnu manjinu81.  Izvršni 
odbor može  imati  i  prošireni  sastav  u  koji  ulaze  predsednici  odbora  i  predsednici  resora  koje 
formira  Izvršni odbor. Nadzorni odbor vrši poslove upozoravanja, kontrole, nadzora  i donošenja 
obavezujućih uputstava u pogledu zakonitosti  rada  i  finansijsko‐materijalnog poslovanja Saveta  i 
njegovih organa82. Nadzorni odbor je sastavljen od pet članova koje Savet bira van svojih redova, 
na predlog predsednika Saveta ili najmanje jedne trećine članova Saveta83. 

Prema Statutu, Nacionalni savet ima četiri odbora: odbor za obrazovanje, odbor za kulturu, 
odbor  za  obaveštavanje  i  odbor  za  službenu  upotrebu  romskog  jezika  i  pisma84.  U  praksi  je, 
međutim,  Nacionalni  savet  formirao  više  odbora  nego  što  je  navedeno  u  ovom  članu  Statuta. 
Prema  podacima  sa  sajta  Nacionalnog  saveta,  kao  i  podacima  dobijenim  tokom  istraživanja, 
Nacionalni  savet  ima  šest  odbora: Odbor  za  obrazovanje  i  službenu  upotrebu  jezika, Odbor  za 
                                                             
80 Prema članu 9. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, nacionalni savet broji 35 članova u slučaju da je 
broj pripadnika nacionalne manjine prema  rezultatima poslednjeg popisa  stanovništva  veći od 100.000  lica. Prema 
popisu stanovništva iz 2002. godine, u Srbiji živi 108.193 Roma. 
81 v. član 28. Statuta. 
82 v. član 45. Statuta. 
83 v. član 46. Statuta. 
84 v. član 37. Statuta. 
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stanovanje, Odbor za zapošljavanje, Odbor za zdravstvo, Odbor za kulturu i Odbor za informisanje. 
Nacionalni savet je, prema podacima dobijenim tokom intervjua sa članovima Nacionalnog saveta, 
planirao da formira 19 odbora, ali do sada nije bio u mogućnosti da to ostvari. Fokus je stavljen pre 
svega na četiri oblasti: obrazovanje, zdravstvo, zapošljavanje i stanovanje.  

Formiranje dodatnih odbora u skladu je sa Statutom Nacionalnog saveta jer se u članu 38. 
Statuta navodi da Savet može konstituisati  i 
druge odbore. Važnije je, međutim, istaći da 
formiranje  odbora  za  stanovanje, 
zapošljavanje  i  zdravstvo ukazuje na  to   da 
se  romska  nacionalna  manjina  suočava  sa 
ozbiljnim životnim problemima koji utiču na 
prioritete Nacionalnog saveta. Kako Zakon o 
NSNM  definiše  da  nacionalni  saveti  imaju 
nadležnosti  u  oblastima  obrazovanja, 
kulture, obaveštavanja  i  službene upotrebe 
jezika  i  pisma  što  se  ističe  već  prilikom 
određenja  nacionalnih  saveta,  može  se 
postaviti pitanje zakonitosti aktivnosti  izvan 
ove  četiri  oblasti85.  Odgovor  na  to  pitanje 
nalazimo  u  tački  14.  člana  10.  Zakona  o 
NSNM  u  kojoj  se  ističe  da  je  nadležnost 
nacionalnog  saveta  da  zauzima  stavove, 
pokreće  inicijative  i preduzima mere u  vezi 
sa svim pitanjima koja su neposredno povezana sa položajem,  identitetom  i pravima nacionalne 
manjine. Ovom zakonskom odredbom se nacionalnim savetima, na određeni način, omogućava da 
se bave prioritetnim pitanjima  za  svoju nacionalnu manjinu. Potreba da  se određeni nacionalni 
savet u svojoj delatnosti fokusira na oblasti koje nisu eksplicitno navedene zakonom, ukazuje na to 
Zakon o NSNM nije u jednakoj meri prilagođen potrebama i interesima svih nacionalnih manjina. 

Odbori  imaju  najmanje  tri  i  najviše  9  članova86.  Prema  navodima  na  internet  stranici 
Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine87, Nacionalni savet ima 14 regionalnih kancelarija i 
to u: Beogradu, Boru, Bujanovcu, Valjevu, Žitištu, Kruševcu, Leskovcu, Mladenovcu, Nišu, Pirotu, 
Požarevcu, Prokuplju, Trsteniku  i Šapcu. Prema podacima dobijenim  istraživanjem, u regionalnim 
kancelarijama  rade  šef  regionalne  kancelarije,  sekretarijat  i  najčešće  tehničko  lice.  Zaposleni  u 
regionalnim  kancelarijama  ne  primaju  platu,  već  dnevnice  i  nadoknade  za  funkcionisanje 
kancelarija.  Tokom  istraživanja, međutim,  nismo mogli  da  dobijemo  jasan  odgovor  na  pitanje 
koliko regionalnih kancelarija zaista funkcioniše u praksi. Članovi i zaposleni u  Nacionalnom savetu 
su  nudili  različite  odgovore  od  toga  da  je  Savet  predvideo  formiranje  više  od  20  regionalnih 
kancelarija,  ali  je  zbog  nedostatka  finansijskih  sredstava  formirano  tek  12  i  to  u  Beogradu, 
Bujanovcu, Valjevu, Vranju, Kruševcu, Leskovcu, Nišu, Pirotu, Požarevcu, Prokuplju, Rumi  i Šapcu, 
preko toga da je formirano tek sedam regionalnih kancelarija, zatim da se tek nedavno započelo sa 
formiranjem  regionalnih  kancelarija  u  Bujanovcu,  Preševu  i  Beogradu  i  konačno  do  toga  da 

                                                             
85 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 2. 
86 v. član 37. Statuta. 
87 http://www.romskinacionalnisavet.org 

Član 2. Zakona o NSNM 

Radi ostvarivanja prava na samoupravu u kulturi, 
obrazovanju, obaveštavanju i službenoj upotrebi 
jezika i pisma, pripadnici nacionalnih manjina u 
Republici Srbiji mogu da izaberu svoje nacionalne 
savete.  

Nacionalni savet predstavlja nacionalnu manjinu u 
oblasti obrazovanja, kulture, obaveštavanja na 
jeziku nacionalne manjine i službene upotrebe 
jezika i pisma, učestvuje u procesu odlučivanja ili 
odlučuje o pitanjima iz tih oblasti i osniva ustanove, 
privredna društva i druge organizacije iz ovih 
oblasti. 
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regionalne kancelarije uopšte ne postoje nigde sem u Beogradu. Niko od  intervjuisanih građana  i 
predstavnika  civilnog  društva  nije  čuo  za  postojanje  regionalne  kancelarije  Nacionalnog  saveta 
romske nacionalne manjine u njihovom gradu. Svi pokušaji da stupimo u kontakt sa regionalnim 
kancelarijama  su bili bezuspešni. Brojevi  telefona koje  smo dobili bili  su  ili pogrešni  ili  su  to bili 
kućni  brojevi  pojedinih  članova  Nacionalnog  saveta.  Uverili  smo  se  jedino  u  to  da  regionalna 
kancelarija postoji u Beogradu na istoj adresi na kojoj se nalazi sedište Nacionalnog saveta. Prema 
podacima dobijenim u Nacionalnom savetu, regionalna kancelarija u Beogradu  je oformljena kao 
centar  koji  bi  trebalo  da  piše  projekte  za  IPA  fondove.  Imajući  u  vidu  nedostatak  finansijskih 
sredstava,  može  se  postaviti  pitanje  da  li  zaista  postoji  potreba  za  otvaranjem  regionalne 
kancelarije u Beogradu kada se tu već nalaze kancelarije Nacionalnog saveta i da li bi bilo bolje da 
su ta sredstva uložena u rad regionalne kancelarije u nekom drugom gradu u Srbiji. 

 

NADLEŽNOST NACIONALNOG SAVETA U OBLASTI OBRAZOVANJA 

U Srbiji se ni u  jednoj predškolskoj ustanovi, osnovnoj ni srednjoj školi vaspitno‐obrazovni 
rad ne odvija u potpunosti na romskom jeziku88. Pored toga što za romsku decu nije organizovana 
nastava  na  romskom  jeziku,  dodatni  problem  u  obrazovanju  pripadnika  romske  nacionalne 
manjine jeste što je veliki broj dece zbog nedovoljnog poznavanja srpskog jezika do sada upućivan 
u specijalne škole.  

U pogledu visokog obrazovanja, od 2009. godine  je omogućeno obrazovanje na romskom 
jeziku u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihajlo Palov“ u Vršcu. Studijski 
program obrazovanja  vaspitača na  romskom  jeziku,  kreiran  je u  saradnji Kancelarije  za  inkluziju 
Roma, Matice Romske  i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu  i nacionalne zajednice. 
Kancelarija  za  inkluziju  Roma snosi troškove  prijemnih  ispita,  upisa,  nabavke  udžbenika  i 
polaznicima dodeljuje mesečnu stipendiju u iznosu od šest hiljada dinara.  

Nadležnosti Nacionalnog saveta u oblasti obrazovanja su definisane  članovima 11. do 15. 
Zakona  o  NSNM  i  odnose  se  na  osnivačka  prava,  pravo  na  učešće  u  upravljanju  ustanovama, 
učešće u kreiranju nastavnih planova i programa i predlaganje udžbenika i nastavnih sredstava. 

Nacionalni  savet  romske  nacionalne  manjine  nije  preuzimao  osnivačka  prava,  niti  je 
utvrđivao ustanove obrazovanja od posebnog  značaja. Predsednik Nacionalnog  saveta  je davao 
mišljenje o predlozima za članove školskih odbora i direktora ukupno dve osnovne škola, ali članovi 
Saveta i Odbor za obrazovanje Nacionalnog saveta nisu bili konsultovani u tome. 

                                                             
88 U sedam opština i dva grada postoje razvojno‐obrazovni centri kojima je svrha organizovanje i uključivanje romske 
dece u obrazovno‐ vaspitni rad koji se odvija dvojezično, na srpskom i romskom jeziku. U pojedinim osnovnim školama 
od kojih se najveći broj nalazi u Vojvodini, učenici romske nacionalnosti mogu da pohađaju predmet Romski  jezik sa 
elementima nacionalne kulture. U AP Vojvodini predmet Romski  jezik sa elementima nacionalne kulture postoji u 23 
osnovne  škole  u  12  lokalnih  samouprava  (Ada,  Bač,  Bačka  Palanka,  Žabalj,  Kikinda,  Kovačica,  Novi  Sad,  Odžaci, 
Srbobran, Sremska Mitrovica, Subotica i Titel) u kojima u proseku ukupno oko 1500 romske dece pohađa nastavu. Za 
izvođenje celokupne nastave na romskom jeziku nedostaju kako programi i nastavni planovi, tako i kvalitetan stručni 
kadar. 
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Jedina  aktivnost  Nacionalnog  saveta  romske  nacionalne  manjine  u  oblasti  obrazovanja 
odnosila se na pomoć učenicima i studentima prilikom upisa u srednje škole i fakultete na osnovu 
mera afirmativne akcije i posredovanje prilikom dodela stipendija.  

Mere  afirmativne  akcije  u  oblasti  srednjoškolskog  i  fakultetskog  obrazovanja  za  učenike 
romske  nacionalnosti  u  primeni  su  od  školske  2003/04.  godine.  Mera  afirmativne  akcije  se 
sprovodi tako što Ministarstvo prosvete pošalje dopis načelnicima školskih uprava da   osnovne  i 
srednje  škole upoznaju sa merama afirmativne akcije  i od njih zatraži da, u  saradnji  sa  lokalnim 
romskim nevladinim organizacijama identifikuju romske učenike koji su zainteresovani za nastavak 
školovanja.  Kriterijumi  za  upis  učenika  romske  nacionalnosti  u  srednje  škole,  visoke  škole  i 
fakultete se primenjuju u slučajevima kada je učenik položio kvalifikacioni ispit, a nije se upisao u 
željeni  profil  srednje  škole,  visoke  škole  ili  fakulteta.  Nacionalni  savet  takođe  prima  zahteve 
studenata  za  smeštaj  u učeničke  i  studentske  domove,  koje  prosleđuje Ministarstvu  prosvete  i 
nauke. 

Tokom  istraživanja  smo,  međutim,  došli  do  saznanja  da  pripadnici  romske  nacionalne 
manjine  imaju  primedbe  na  posredovanje  Nacionalnog  saveta  prilikom  upisa  dece  u  srednje  i 
visoke škole i fakultete. Prema izjavi jednog ispitanika, školske 2010/2011. godine Nacionalni savet 
nije  prosledio Ministarstvu  prosvete  i nauke  podatke  o učenicima  romske  nacionalnosti  koji  su 
zainteresovani da nastave  školovanje.  Zbog  toga  više od 100 dece nije nastavilo  školovanje.  Te 
školske  godine  su  preko  afirmativne  mere  upisana  jedino  22  studenta  u  Vojvodini  pošto  je 
Kancelarija  za  inkluziju  Roma89  poslala  podatke  direktno  Pokrajinskom  sekretarijatu  za 
obrazovanje,  upravu  i  nacionalne  zajednice  zaobilazeći  Nacionalni  savet  romske  nacionalne 
manjine.    Jedan od  ispitanika  je  takođe  istakao da Nacionalni  savet ne poštuje  rokove  za  slanje 
podataka o studentima Ministarstvu prosvete  i nauke  i da spiskovi ne sadrže precizne  i dovoljne 
podatke.  

Druga  vrsta  primedbi  odnosi  se  na  to  što  se,  prema  izjavama  ispitanika,  velikom  broju 
dokumenata učenika  romske nacionalnosti  za upis u  srednje  i  visoke  škole  i  fakultete  gubi  trag 
nakon što ih škole ili organizacije civilnog društva proslede Nacionalnom savetu koji je nadležan da 
ove  dokumente  prosledi Ministarstvu  prosvete  i  nauke.  Zbog  toga  što Ministarstvo  nikada  ne 
dobije podatke o njima, mnoga deca se ne upišu u škole, odnosno fakultete i prekidaju školovanje. 

Treće,  mnogi  učenici  nisu  upoznati  sa  mogućnošću  upisa  u  srednje  škole  i  fakultete 
primenom mera afirmativne akcije što takođe utiče na broj učenika koji ostvaruju ovo pravo. Na 
internet stranici Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine se nalaze informacije o ovoj meri, 
ali se opravdano može postaviti pitanje koliko dece ima mogućnost pristupa internetu. 

Pored  nadležnosti  prilikom  upisa  učenika  i  studenata  romske  nacionalnosti  u  škole  i 
fakultete  na  osnovu  mera  afirmativne  akcije,  Nacionalni  savet  posreduje  i  prilikom  dodele 
stipendija romskim učenicima i studentima. Strategijom unapređivanja položaja Roma u Republici 
Srbiji i Akcionim planovima unapređivanja obrazovanja Roma predviđeno je stipendiranje romskih 
učenika  i  studenata  sa ciljem da  što više  romske dece  završi  srednje  škole  i  fakultete. Za dodelu 
stipendija Ministarstvo prosvete  i nauke Republike Srbije  je formiralo poseban fond pri Univerzal 
banci. Kako bi dobili stipendiju,  romski učenici  i studenti popunjene konkursne dokumente šalju 

                                                             
89 Kancelarija za inkluziju Roma formirana je Odlukom Skupštine Vojvodine 24. maja 2006. godine u cilju uključivanja 
Roma u javni život i lokalnu zajednicu i predstavlja deo strategije koja se sprovodi u okviru Dekade Roma. 
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Nacionalnom savetu romske nacionalne manjine koji tu dokumentaciju prosleđuje Univerzal banci 
i Ministarstvu prosvete i nauke. 

Konačno, Nacionalni savet u saradnji sa različitim donatorima  i nevladinim organizacijama 
realizuje projekte u oblasti obrazovanja. Sa Fondom za otvoreno društvo je napravljen projekat u 
tridesetak  opština  podsticaja  uključivanja  romske  dece  u  predškolske  ustanove.  Zajedno  sa 
Romskim  obrazovnim  fondom  iz  Budimpešte  realizovan  je  projekat  „Povećanje  dostupnosti 
predškolskom  obrazovanju  romske  dece“.  Nacionalni  savet  je  takođe  partner  na  projektu 
„Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih Roma“ koji realizuju Filozofski  fakultet  iz Beograda, 
Ministarstvo prosvete i Nacionalna služba za zapošljavanje. 

 

NADLEŽNOST NACIONALNOG SAVETA U OBLASTI KULTURE 

Prema  Zakonu  o  NSNM,  nacionalni  saveti  nacionalnih manjina  imaju  osnivačka  prava  i 
prava učešća u upravljanju ustanovama u oblasti kulture. Nacionalni savet može osnivati ustanove 
kulture  samostalno  ili  zajedno  sa  Republikom,  Autonomnom  Pokrajinom,  jedinicom  lokalne 
samouprave  ili drugim pravnim  licem u skladu sa zakonom. Pored osnivanja ustanova, nacionalni 
savet može da preuzme osnivačka prava u celini ili delimično od Republike, Autonomne Pokrajine i 
jedinice lokalne samouprave90. Nacionalni savet romske nacionalne manjine nije osnovao nijednu 
ustanovu kulture, niti je preuzimao osnivačka prava u ovoj oblasti91. 

Pored  osnivačkih  prava,  u  nadležnosti  nacionalnih  saveta  je  utvrđivanje  ustanova  od 
posebnog značaja za očuvanje, unapređenje  i razvoj kulturne posebnosti  i očuvanje nacionalnog 
identiteta nacionalne manjine. Nacionalni  savet  romske nacionalne manjine  je  jedino u Subotici 
utvrdio ustanove kulture od posebnog značaja. U ovom gradu Nacionalni savet je proglasio ukupno 
osam  ustanova  kulture  ustanovama  od  posebnog  značaja. Od  ovih  osam  ustanova,  Nacionalni 
savet  romske  nacionalne manjine  doneo  je  odluku  o  proglašenju  Zoološkog  vrta  i  Studentskog 
centra‐doma  učenika  u  Subotici  za  ustanove  kulture  od  posebnog  značaja,  iako  delatnost  ovih 
ustanova  po  njihovom  karakteru  ne  doprinosi  na  direktan  način  očuvanju  i  unapređivanju 
kulturnog  identiteta  Roma.  Ovakve  odluke  Nacionalnog  saveta  posledica  su  neinformisanosti  i 
nedovoljnog  poznavanja  nadležnosti  Nacionalnog  saveta,  s  jedne  strane,  kao  i  nedostatka 
kriterijuma  koji  bi  rukovodili  nacionalne  savete nacionalnih manjina  u  proglašavanju  određenih 
institucija  za  institucije  od  posebnog  značaja  za  očuvanje,  unapređenje  i  razvoj  posebnosti  i 
nacionalnog identiteta nacionalne manjine. Ispitanici, kako iz Nacionalnog saveta, tako i van njega 
nisu bili upoznati sa tim da li je i koliko ustanova kulture Nacionalni savet proglasio ustanovama od 
posebnog značaja. 
                                                             
90 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 16. 
91  U  Srbiji  postoji  tek  nekoliko  ustanova  kulture  koje  doprinose  očuvanju,  unapređenju  i  razvoju  posebnosti  i 
nacionalnog identiteta romske nacionalne manjine. Jedna od njih je prva romska biblioteka, biblioteka „Trifun Dimić“ 
koja  je 2010. godine otvorena u novosadskom prigradskom naselju Šangaj. Od oko 4.000 knjiga u ovoj biblioteci oko 
350  je  na  romskom  jeziku.  Pomoć  osnivanju  biblioteke  pružili  su  Fond  za  otvoreno  društvo  u  Beogradu, Narodna 
biblioteka Srbije, pokrajinska kancelarija za inkluziju Roma i Matica romska. U Vojvodini, u Novim Karlovcima postoji i 
romsko  pozorište  Suno  e  Romengo. U  septembru  2011.  godine  otvorena  je  prva  romska  galerija  na  Balkanu  pod 
nazivom „Art Roma Gallery“ koja se nalazi u Ruzveltovoj ulici u Beogradu, a mesec dana kasnije uz finansijsku podršku 
organizacije „Srpska pravoslavna sloga“ i grada Beograda i Muzej romske kulture na Karaburmi. Nažalost, u centralnoj i 
južnoj Srbiji ne postoji nijedna ustanova koja doprinosi očuvanju romske kulture. 



85 
 

Prema zakonu, Nacionalni savet učestvuje u upravljanju ustanovama čiji je osnivač i za koje 
je  utvrđeno  da  su  od  posebnog  značaja  za  nacionalnu  manjinu.  U  ustanovama  od  posebnog 
značaja,  nacionalni  savet  imenuje  jednog  člana  upravnog  odbora  ustanove,  daje  mišljenje  o 
predloženim  članovima upravnog odbora ustanove  i daje mišljenje u postupku  izbora direktora 
ustanove92. Iako je utvrdio određeni broj ustanova kulture koje su od posebnog značaja za romsku 
nacionalnu manjinu, Nacionalni savet do sada nije učestvovao u upravljanju ovim ustanovama. 

Od ostalih nadležnosti u oblasti kulture, od značaja za Nacionalni savet romske nacionalne 
manjine  jeste utvrđivanje manifestacija od posebnog značaja. U oblasti kulture Nacionalni  savet 
organizuje  jednu manifestaciju: proslavu Dana Roma 8. aprila. Tog dana se pod pokroviteljstvom 
Vlade  Republike  Srbije  i  Narodne  skupštine  u  Beogradu  organizuju  javna  slušanja  i  kulturno‐
umetničke manifestacije.  

 

NADLEŽNOST NACIONALNOG SAVETA U OBLASTI OBAVEŠTAVANJA 

U oblasti obaveštavanja nacionalni  savet  ima pravo da  samostalno  ili  sa drugim pravnim 
licem  osniva  ustanove  i  privredna  društva  za  obavljanje  novinsko‐izdavačke  i  radio‐televizijske 
delatnosti,  štampanja  i  reprodukcije  snimljenih medija, kao  i da delimično  ili u  celosti preuzima 
osnivačka  prava  od  Republike,  autonomne  pokrajine  ili  jedinice  lokalne  samouprave  nad 
ustanovama  u  oblasti  javnog  informisanja  koje  u  celini  ili  pretežno  vrše  informisanje  na  jeziku 
nacionalne  manjine93.  U  pogledu  upravljačkih  nadležnosti,  nacionalni  savet  daje  mišljenje  u 
postupku  imenovanja  članova  upravnog  odbora,  programskog  odbora  i  generalnog  direktora 
Radiodifuzne ustanove Srbije odnosno Radiodifuzne ustanove Vojvodine, ako ta ustanova emituje 
program  na  jeziku  nacionalne  manjine,  utvrđuje  kriterijume  za  izbor  odgovornog  urednika 
programa  na  jeziku  nacionalne manjine  u  ustanovi  javnog  servisa,  predlaže  upravnom  odboru 
radiodifuzne ustanove imenovanje odgovornog urednika programa na jeziku nacionalne manjine i 
daje mišljenje o kandidatima za odgovornog urednika programa na jezicima nacionalnih manjina u 
radiodifuznoj  ustanovi  u  kojoj  se  imenuje  odgovorni  urednik  za  više  programa  na  jezicima 
nacionalnih manjina94. 

Nacionalni  savet  je  preuzeo  osnivačka  prava  nad  dva  štampana  medija  na  srpskom  i 
romskom  jeziku:  Them  i  Romanonevipe.  Oba  časopisa  izlaze  u  trobroju  zbog  nedovoljnih 
finansijskih sredstava. 

Them  je  dvonedeljnik  na  romskom  jeziku  koji  izlazi  od  2004.  godine  u  tiražu  od  3.000 
primeraka.  List  se  štampa  i  distribuira  u Vojvodini,  a  finansira  iz  budžeta AP Vojvodine. Nakon 
preuzimanja osnivačkih prava nad časopisom Them, Nacionalni savet romske nacionalne manjine 
je doneo odluku o njegovoj privatizaciji. Časopis je tada preuzeo Romski medijski centar Vojvodine. 
Nakon  što  je  Zakonom o  izmenama  i dopunama  Zakona o  javnom  informisanju  iz 2009.  godine 
propisano da osnivač  javnog  glasila ne može preneti, niti na drugi način  raspolagati pravom na 

                                                             
92 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 17. 
93 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 19. 
94 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 20. 
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javno  glasilo  ili  pravom  na  izdavanje  javnog  glasila95  pokrenut  je  sudski  postupak  protiv  ovog 
časopisa koji je još uvek u toku. 

Časopis  Romanonevipe  je  osnovan  1996.  godine  na  Kosovu  i  Metohiji,  ali  je  zbog 
nedostatka finansijskih sredstava ubrzo prestao da se štampa. Časopis  je ponovo pokrenut 2005. 
godine kada  je Nacionalni  savet  romske nacionalne manjine preuzeo osnivačka prava nad njim. 
Časopis se štampa u Beogradu i izlazi na srpskom i romskom jeziku u tiražu od 2.000 primeraka. Od 
nedavno  je  dostupno  i  elektronsko  izdanje  časopisa.  Izlaženje  časopisa  sufinansira Ministarstvo 
kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije.  

Iako  je  Nacionalni  savet  osnivač  ova  dva  časopisa,  intervjuisani  članovi  Saveta  nisu  bili 
upoznati  sa  načinom  upravljanja  ovim  ustanovama  i  odlukama  koje  je  Savet  donosio  u  vezi  sa 
njima.  

Tokom  istraživanja, mnogi  ispitanici  su  istakli  da  im  ovi  časopisi  nisu  dostupni.  Prema 
navodima  ispitanika, časopis Them se distribuira samo u opštine  i vojvođanske romske nevladine 
organizacije    i nije dostupan ni na koji drugi način. Časopis Romanonevipe  članovi redakcije dele 
lično na sastancima i šalju opštinama određeni broj primeraka. Građani mogu da čitaju časopis ili 
preko  interneta  ili eventualno ako pedagoški asistent  ili  lokalni koordinator dobije više primeraka 
pa podeli u zajednici.  

Pojedini  ispitanici  iz  nevladinog  sektora  su  istakli  da,  iako  sami  govore  romski  jezik,  ne 
razumeju dijalekat na kom izlazi Romanonevipe. Neki drugi ispitanici uopšte ne govore romski jezik 
tako da  im  informisanje na romskom  jeziku ne znači puno. Pojedini  ispitanici su, međutim,  istakli 
da  bi  ih  veća  prisutnost  romskog  jezika  u medijima  i  obrazovanju  podstakla  da  počnu  da  uče 
romski. 

Preuzimanje  osnivačkih  prava  nad  dva  časopisa  su  do  sada  bile  jedine  aktivnosti 
Nacionalnog  saveta  romske  nacionalne manjine  u  oblasti  obaveštavanja.  Nacionalni  savet  nije 
utvrđivao ustanove  informisanja od  posebnog  značaja, niti  učestvuje  u upravljanju  ustanovama 
kojima je osnivač. 

Iako Nacionalni savet romske nacionalne manjine nije do sada preduzimao aktivnosti u cilju 
unapređenja  informisanja  na  romskom  jeziku,  u  poslednjih  nekoliko  godina  se  osniva  sve  više 
medijskih ustanova na romskom jeziku ili na srpskom, ali namenjenih romskoj populaciji. Nažalost, 
najveći broj medijskih sadržaja  je dostupan na  internetu zbog  čega veliki deo  romske populacije 
nije ni upoznat sa njihovim postojanjem, niti je u mogućnosti da ih prati. 

Radio‐televizijski  program  na  romskom  jeziku  građani mogu  da  prate  na  Radio‐televiziji 
Belami u Nišu. Do 2010. godine  je  i na Radio Nišu bilo nekoliko emisija na romskom  jeziku, ali  je 
ova radio stanica u martu 2010. godine prestala da postoji. Do pre par godina su postojali i Radio 
Čair  i  televizija  Nišava  koji  su  imali  emisije  i  na  romskom  jeziku,  ali  su  i  oni  ugašeni.  Prema 
navodima  ispitanika,  uredništvo  se  obraćalo  Nacionalnom  savetu  za  pomoć,  ali  Savet  nije 
odreagovao. Javni servisi takođe imaju emisije na romskom jeziku. Radio‐televizija Vojvodine ima i 
redakciju  na  romskom  jeziku,  a  Radio‐televizija  Srbije  emituje  program  na  romskom  jeziku 
nedeljom od 6 do 7:30 ujutro. U Vojvodini postoji  i  časopis  „Dekada  roma u AP Vojvodini“ koji 

                                                             
95 Zakon o javnom informisanju Sl. glasnik RS br. 43/03, 61/05, 71/09, čl. 14a. 
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izlazi jednom mesečno u tiražu od 1000 primeraka i štampa se trojezično na romskom, srpskom i 
engleskom jeziku. Značajno je pomenuti i Romski medijski servis, servisnu agenciju osnovanu 2011. 
godine  pod  pokroviteljstvom  centra  za  unapređenje  položaja  i  promociju  prava  društveno 
marginalizovanih  grupa  „Novi  Svet“  iz  Beograda  sa  ciljem  poboljšanja  informisanja  romske 
populacije  i celokupne  javnosti Srbije o životu Roma u Srbiji. Romski medijski servis  je osnovao  i 
Romsku TV, prvu web televiziju Roma u Srbiji. Elektronski časopis Romske novine objavljuje vesti o 
kulturi  Roma,  politici,  nevladinom  sektoru  i  konkursima  za  romske  NVO.  Takođe,  pre  nekoliko 
godine  je Regionalna agencija  Jug press,  čije  je  sedište u Leskovcu, pokrenula  internet portal  sa 
vestima i na romskom jeziku. 

 

NADLEŽNOST NACIONALNOG SAVETA U OBLASTI SLUŽBENE UPOTREBE 
 JEZIKA I PISMA 

Nadležnosti  nacionalnih  saveta  u  oblasti  službene  upotrebe  jezika  i  pisma  utvrđene  su 
članom 22. Zakona o NSNM. U ovoj oblasti, nacionalni savet utvrđuje tradicionalne nazive jedinica 
lokalne samouprave, naseljenih mesta  i drugih geografskih naziva na  jeziku nacionalne manjine u 
jedinicama  lokalne  samouprave  i  naseljenim mestima  u  kojima  je  jezik  nacionalne manjine  u 
službenoj  upotrebi;  predlaže  nadležnom  organu  isticanje  naziva  jedinica  lokalne  samouprave, 
naseljenih mesta  i drugih geografskih naziva na  jeziku nacionalne manjine; predlaže utvrđivanje 
jezika  i  pisma  nacionalne manjine  kao  službenog  jezika  i  pisma  u  jedinici  lokalne  samouprave; 
predlaže promenu naziva ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka, drugih delova naseljenih mesta i 
ustanova za koje  je utvrđeno da su od posebnog značaja za nacionalnu manjinu; daje mišljenje u 
postupku  utvrđivanja  naziva  ulica,  trgova,  gradskih  četvrti,  zaselaka  i  drugih  delova  naseljenih 
mesta,  ako  je  na  području  jedinice  lokalne  samouprave  ili  naseljenog  mesta  jezik  nacionalne 
manjine  u  službenoj  upotrebi;  predlaže  nadležnom  organu  vršenje  nadzora  nad  službenom 
upotrebom  jezika  i pisma nacionalne manjine; predlaže nadležnim organima mere  i aktivnosti za 
unapređenje  prevođenja  propisa  na  jezike  nacionalnih  manjina  koji  su  u  službenoj  upotrebi; 
preduzima mere i aktivnosti za unapređenje službene upotrebe jezika i pisma nacionalne manjine; 
i odlučuje o drugim pitanjima  iz ove oblasti  koja  su mu poverena  zakonom,  aktom  autonomne 
pokrajine ili jedinice lokalne samouprave96 (Zakon o NSNM, član 22.). 

Romski  jezik nije u službenoj upotrebi ni u  jednoj  jedinici  lokalne samouprave na teritoriji 
Republike Srbije, odnosno ni u  jednom naseljenom mestu  ili mesnoj zajednici u AP Vojvodini  jer 
nije  ispunjen uslov o procentualnom učešću pripadnika tih nacionalnih manjina u ukupnom broju 
stanovnika  lokalne  zajednice.  Prema popisu  stanovništva  iz  2002.  godine na  teritoriji  Republike 
Srbije ne postoji nijedna  jedinica  lokalne samouprave u kojoj broj pripadnika romske nacionalne 
manjine dostiže 15% od ukupnog broja stanovnika jedinice lokalne samouprave. Zakon o službenoj 
upotrebi  jezika  i pisma97 omogućava organima  jedinice  lokalne  samouprave da  svojim  statutom 
uvedu u službenu upotrebu manjinski jezik i kada ne ispunjava navedene uslove. Nacionalni savet 
romske nacionalne manjine, međutim, do sada nije pokretao inicijative u tom pravcu iako to spada 

                                                             
96 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 22. 
97 Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma, Službeni glasnik RS br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – dr. zakon, 
30/2010. 
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u njegove nadležnosti98. Nacionalni savet nije pokretao ni druge aktivnosti  iz svojih nadležnosti u 
oblasti službene upotrebe jezika i pisma jednim delom zbog toga što značajan broj članova nije ni 
upoznat sa tim da Nacionalni savet  ima nadležnosti u oblasti službene upotrebe  jezika  i pisma, a 
drguim delom zato što ne postoji saglasnost unutar romske zajednice oko pitanja standardizacije 
jezika. 

 

ODNOS SA ORGANIMA REPUBLIKE, POKRAJINE I JEDINICAMA 
LOKALNE SAMOUPRAVE 

Nacionalni  savet  romske  nacionalne  manjine  ostvaruje  dobru  saradnju  sa  državnim  i 
pokrajinskim  institucijama  i  organima  lokalne  samouprave  koji  se  bave  unapređenjem  prava  i 
položaja pripadnika romske nacionalne manjine u društvu. Među ovim organima najznačajniji su 
Savet  za unapređivanje položaja Roma  i  sprovođenje Dekade  inkluzije Roma pri Vladi Republike 
Srbije  koji među  članovima  ima  i predstavnike Nacionalnog  saveta  romske nacionalne manjine, 
zatim Grupa  za  sprovođenje  Strategije  za  unapređivanje  položaja  Roma  pri Upravi  za  ljudska  i 
manjinska prava koja deluje u okviru Ministarstva za  ljudska  i manjinska prava, državnu upravu  i 
lokalnu  samoupravu.  U  Narodnoj  skupštini  je  u  sazivu  2008‐2012.  godine  u  okviru  Odbora  za 
međunacionalne  odnose  formiran  Pododbor  za  razmatranje  pitanja  u  vezi  sa  unapređenjem 
položaja  Roma  i  implementacijom  Dekade  Roma  sa  kojim  Nacionalni  savet  takođe  ostvaruje 
saradnju.  

Nacionalni  savet  romske  nacionalne  manjine  je  zajedno  sa  Sekretarijatom  za  romsku 
nacionalnu  strategiju,  nadležnim  ministarstvima  i  međunarodnim  ekspertima  učestvovao  u 
stvaranju  dokumenta  Strategije  za  unapređivanje  položaja  Roma  i  Akcionog  plana  za 
unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji koje je Vlada  Srbije usvojila u aprilu 2009. godine. 
Strategija i akcioni plan pokrivaju trinaest oblasti: obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje, zdravlje, 
socijalna  zaštita,  kultura, mediji  i  informisanje,  suzbijanje  diskriminacije,  politička  participacija, 
zatim u oblastima koje  se odnose na posebno osetljive grupe unutar  romske populacije  ‐  žene, 
interno raseljena lica i povratnici po osnovu sporazuma o readmisiji.  

Nacionalni  savet  je  učestvovao  u  izradi  akcionih  planova  za  obrazovanje,  zdravstvo, 
zapošljavanje  i stanovanje koje  je Vlada Republike Srbije usvojila kao svoja strateška dokumenta 
radi ulaska u Dekadu  inkluzije Roma 2005‐2015. koju su u devet zemalja  jugoistočne  i centralne 
Evrope  pokrenuli  Svetska  banka,  Fond  za  otvoreno  društvo  i  Evropska  unija.  Savet  je  takođe 
konsultovan  prilikom  postavljanja  romskih  lokalnih  koordinatora,  pedagoških  asistenata,  i 
zdravstvenih medijatora. 

S druge strane, tokom istraživanja pojedini članovi Nacionalnog saveta su istakli da državni 
organi ne  reaguju na  zvanične dopise  članova Nacionalnog  saveta,  već  je  komunikacija moguća 
jedino  posredstvom  političkih  poznanstava  i  uticaja.  Pojedini  ispitanici  su,  takođe,  istakli  da  su 
partnerski  odnosi  razvijeni  jedino  kada  je  reč  o  dobijanju  donacija  i  organizaciji  skupova  i 
konferencija u zemlji i inostranstvu.  

                                                             
98 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 22. stav 1. tačka 3. 
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ODNOSI SA LOKALNIM SAVETIMA ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE 

Jedna od opštih nadležnosti nacionalnog saveta jeste da predlaže predstavnika nacionalne 
manjine u savetu za međunacionalne odnose u jedinici lokalne samouprave99.  

Najveći broj Saveta za međunacionalne odnose u opštinama u kojima žive Romi osnovan je 
na  teritoriji  AP  Vojvodine.  U  opštinama  u  kojima  žive  Romi  lokalni  saveti  za međunacionalne 
odnose  formirani  su  u  opštinama  Inđija,  Apatin,  Sombor,  Kikinda,  Bački  Petrovac,  Irig,  Stara 
Pazova, Ada,  Zrenjanin, Žitište,  Sečanj, Bela Crkva  i Pećinci.  Lokalne  samouprave u Vojvodini  su 
prilikom formiranja lokalnog Saveta za međunacionalne odnose tražile predlog Nacionalnog saveta 
romske nacionalne manjine koji  je ovu svoju nadležnost preneo na Kancelariju za  inkluziju Roma. 
Kancelarija  za  inkluziju  Roma  je  po  zahtevima  lokalnih  samouprava  davala  predloge  članova 
lokalnih saveta.  

Intervjuisani  članovi  Nacionalnog  saveta  romske  nacionalne  manjine  nisu  u  vreme 
istraživanja  imali podatke o  tome da  li  su  lokalni  saveti  za međunacionalne osnovani u drugim 
delovima Srbije što govori o nedostatku  funkcionalne veze  između Nacionalnog saveta  i  lokalnih 
saveta za međunacionalne odnose. 

 

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA SAVETA 

Nacionalni  savet  romske  nacionalne  manjine  ima  35  članova.  Prema  Statutu,  sednice 
Nacionalnog  saveta  se održavaju najmanje  tri puta  godišnje.  Sednice  i  sastanci  se održavaju na 
srpskom  jeziku.  Prema  podacima  dobijenim  istraživanjem,  članovi  u međusobnoj  komunikaciji 
uglavnom koriste srpski jezik. Romski jezik retko koriste, iako ga većina razume i govori. 

Dnevni red sednica predlaže Izvršni odbor. Iako prema Statutu član Nacionalnog saveta ima 
pravo da učestvuje u pripremanju, donošenju, izvršavanju i kontroli izvršavanja odluka Saveta, kao 
i  pravo  da  postavi  pitanje  i  zatraži  objašnjenje  od  organa  Saveta  i  da  dobije  odgovor  u  cilju 
ostvarivanja  svojih  prava,  inicijative  i  predlozi  članova Nacionalnog  saveta  se  retko  stavljaju  na 
dnevni  red100.  Najvažnije  odluke  Nacionalnog  saveta  se,  prema  podacima  dobijenim  tokom 
intervjua, donose van sednica Saveta u uskom krugu predsedništva i Izvršnom odboru. 

Uprkos statutarnim i zakonskim nadležnostima, odbori nemaju veliku ulogu u odlučivanju u 
Nacionalnom  savetu  romske  nacionalne manjine.  Oni mogu  da  daju  predloge  koje  predsednik 
odbora prosleđuje članovima Nacionalnog saveta, ali  između članova odbora  i članova Saveta ne 
postoji  nikakva  komunikacija,  niti  saradnja. Nacionalni  savet  ne  konsultuje  odbore  čak  ni  kada 

                                                             
99  Savet  za međunacionalne  odnose  je  samostalno  radno  telo  koje  čine  predstavnici  srpskog  naroda  i  nacionalnih 
manjina,  a  osniva  ga  Skupština  grada,  odnosno  Skupština  opštine  koja  određuje  delokrug  njegovog  rada  (Zakon  o 
lokalnoj  samoupravi,  Sl.  glasnik  129/2007).  Savet  za  međunacionalne  odnose  ima  pravo  da  razmatra  pitanja 
ostvarivanja,  zaštite  i unapređivanja nacionalne  ravnopravnosti, pravo da pokrene postupak pred Vrhovnim  sudom 
Srbije i pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti i zakonitosti odluke ili drugog akata jedinice lokalne samoprave ako 
smatra  da  su  njime  povređena  prava  pripadnika  srpskog  naroda  i  nacionalnih manjina  predstavljenih  u  savetu  za 
međunacionalne odnose. 
100 up. član 11. Statuta. 
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donosi odluke  iz nadležnosti odbora. Tokom  istraživanja  smo uvideli da  članovi  različitih odbora 
koji nisu  istovremeno  i članovi Saveta nisu upoznati sa radom  i odlukama Nacionalnog saveta što 
potvrđuje ne  samo  to da ne postoje gotovo nikakve dodirne  tačke  između odbora  i Saveta, već 
ukazuje i na nedostatak javnosti u radu Nacionalnog saveta.  

Osnovni  nedostatak  u  radu  Nacionalnog  saveta  ogleda  se  u  nepoznavanju  nadležnosti 
nacionalnih saveta. Većina članova i zaposlenih u 
Nacionalnom  savetu  je uverena   da  se osnovne 
nadležnosti  nacionalnih  saveta  nalaze  u 
oblastima  zapošljavanja,  zdravstva  i  stanovanja. 
Članovi  i  zaposleni  u  Nacionalnom  savetu  ne 
prave  razliku  između  preporuka  za  poboljšanje 
položaja  romske  zajednice  na  osnovu  Dekade 
inkluzije  Roma  2005‐2015.  i  nadležnosti 
Nacionalnog  saveta  uspostavljenih  Zakonom  o 
nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Tako 
se,  na  primer,  u  Izveštaju  o  radu  Nacionalnog 
saveta  navodi  da  je  u  oblasti  zapošljavanja 
Nacionalni  savet bio  aktivan prilikom  apliciranja 
za  javne  radove  čime  je  obezbedio  zaposlenje 
130  pripadnika  romske  zajednice.  Takođe, 
Nacionalni  savet  romske  nacionalne  manjine  u 
saradnji  sa  Ministarstvom  životne  sredine  i 
prostornog planiranja u Nišu organizuje seminar 
„Edukacija  prikupljača  sekundarnih  sirovina“. 
Prioritetne  oblasti  Dekade  Roma  su  upravo 
obrazovanje,  zdravstvo,  zapošljavanje  i 
stanovanje sa kojima se prožimaju još tri oblasti: 
siromaštvo, rodna ravnopravnost i diskriminacija. 
Za  sprovođenje  programa  i  reformi  u  cilju  poboljšanja  položaja  Roma  u  okviru  Dekade  Roma 
zadužene su pre svega države učesnice Dekade, odnosno njihove Vlade101.  

Pored  nedovoljnog  poznavanja  nadležnosti,  pojedini  ispitanici  su  ukazali  na  to  da  se 
Nacionalni  savet  ne  bavi  konkretno  rešavanjem  problema  romske  zajednice  već  je  orijentisan 
prema državnim organima, međunarodnim organizacijama  i donatorima. U  javnosti  i sastancima 
Nacionalnog saveta sa predstavnicima države i međunarodne zajednice se, prema izjavi jednog od 
ispitanika,  govori  o  statističkim  podacima  o  Romima,  stepenu  siromaštva,  niskom  nivou 
obrazovanja    i  drugim  problemima  pripadnika  romske  zajednice,  ali  sam  Nacionalni  savet  nije 
spreman da se angažuje u cilju rešavanja ovih pitanja. Lični  interesi  članova Nacionalnog saveta, 
prema podacima dobijenim istraživanjem, imaju prioritet nad interesima romske zajednice. Većina 
ispitanika je ukazala na to da je problem nepotizma posebno rasprostranjen u Nacionalnom savetu 
romske nacionalne manjine.  

                                                             
101 Države učesnice Dekade Roma 2005‐2015. su: Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Makedonija, Rumunija, Srbija, 
Crna Gora i Slovačka. 

„Ja izlazim i pismeno i usmeno već trideset 
puta i nikad mi nije odgovoreno na pitanja. 
Nisu uspeli ni da nas udostoje, ni mene i neke 
moje kolege iz Saveta, koji su tražili da im se 
odgovori na neka fundamentalna pitanja kao 
što su: Ko donosi odluku? Ko potpisuje? Ko 
odgovara za trošenje sredstava? Zašto se 
sredstva troše na taj način? Mi smo zadnju 
odluku o trošenju sredstava doneli u 
novembru 2010. god. To je bilo za mesec 
novembar. Sad je 2012. godina i ko je 
rukovodio Savetom do sada? Ko je donosio 
odluke za Savet? To su osnovni problemi. 
Tako dođemo i do toga da neki članovi 
Nacionalnog saveta koji su legitimno izabrani 
- na kakav takav način, sada trenutno nemamo 
bolji model - ne mogu da učestvuju u tome za 
šta su izabrani. Ja znam da demokratija 
funkcioniše na principu proste većine i ja 
nemam ništa protiv kad me neko preglasa, ali 
imam protiv ako se moj predlog ne čuje i ako 
o mom predlogu niko neće da raspravlja“ 
(Član Nacionalnog saveta romske 
nacionalne manjine). 



91 
 

Nedovoljna stručnost  i nizak nivo obrazovanja takođe su primetni u Nacionalnom savetu. 
Prema mišljenju određenog broja  članova  Saveta,  članovima  je potrebna  redovna obuka nakon 
svakih izbora kako bi se osposobili za rad u Nacionalnom savetu, a bilo bi poželjno uvesti zakonske 
kriterijume  za  nivo  obrazovanja  koji  član Nacionalnog  saveta  treba  da  poseduje.  Sledeća  izjava 
reflektuje ovakva mišljenja: „Mislim da u Savetu ne sede ljudi koji su kompetentni za neke oblasti 
nego su to  ljudi koji su  imali hrabrosti da  izađu  i pobede zahvaljujući političkim partijama  i tu su 
došli  ljudi koji  imaju  srednju  školu, koji možda  i nemaju  srednju  školu, koji  imaju dosijee  i  tako 
dalje, tako da nije to baš elita.“ Isto potvrđuje i drugi ispitanik: „Ljudi su došli sa različitim znanjima 
i iskustvima, ili bez znanja i iskustva i onda se trpaju tamo gde im nije mesto i koče  celu stvar.“ 

Treći potencijalni problem je sukob interesa unutar Nacionalnog saveta. Tako je, na primer, 
predsednik  Nacionalnog  saveta  Vitomir  Mihajlović,  narodni  poslanik  u  Narodnoj  skupštini 
Republike  Srbije  i  potpredsednik  Socijaldemokratske  partije  Srbije,  dok  je  članica  Nacionalnog 
saveta  Slavica  Denić  istovremeno  na  funkciji  državne  sekretarke  u  Ministarstvu  za  ljudska  i 
manjinska  prava,  državnu  upravu  i  lokalnu  samoupravu.  Iako  se  prema  Zakonu  o  sprečavanju 
sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija članstvo i radni odnos u nacionalnom savetu nacionalne 
manjine ne smatraju javnim funkcijama102 pa se samim tim na njih ne odnosi ovaj zakon, postavlja 
se  pitanje  koliko  osoba može  efikasno  i  odgovorno  da  u  isto  vreme  obavlja  delatnosti  na  više 
funkcija  i koliko  je funkcija u državnom organu kompatibilna sa članstvom u nacionalnom savetu 
nacionalne manjine.  

Prema mišljenju  ispitanika,  unutar  Saveta  je  prisutna  i  velika  politizacija.  Sledeće  izjave 
jasno oslikavaju ovakav stav većine ispitanika: „Generalno zna se ko vodi politiku romskog saveta i 
ko ima ingerencije, znači vodeća politička opcija, takva je i struktura saveta.“ Drugi ispitanik slično 
navodi: „Svaka politička partija ima interes da se bavi pitanjem Roma. Sad je najveća mašinerija za 
dobijanje donacija Nacionalni savet Roma.“ 

Nešto drugačiji stav koji, međutim, ne odstupa suštinski od dominantnog viđenja ima treći 
ispitanik:  „Mi  smo  imali  podršku  određenih  političkih  struktura  tokom  predizborne  kampanje  i 
imali smo podršku prilikom konstituisanja i ne možemo da kažemo da su svi ostali po strani, ipak je 
bilo određenih političkih  stranaka prilikom  konstituisanja,  ali  tu  je bio  kraj. Trenutno, oni  se ne 
mešaju u  rad Nacionalnog  saveta, možda  savetodavno, u nekom  smislu,  ali da oni  sad, postoje 
neke priče, kalkulacije oko toga kako eto tu Nacionalni savet Roma pogotovo vezuju za DS. Ne. To 
se ne događa. Mi smo, dakle, da ne kažem prepušteni sami sebi, ali imamo potpuno tu mogućnost 
da sami  i odlučujemo  i tu nikakvih direktiva koji mogu značajno da se odraze na rad Saveta,  ipak 
nema. Možda, mi  imamo  situacije da neko  ko  je pripadnik  stranke  ima nekakve  konsultacije  sa 
svojom bazom, ali ovde mislim da to nije izražemo u nekoj velikoj meri. Svako deluje po nekakvom 
ličnom ubeđenju i doprinosi na taj način.“ 

Sledeći  set  problema  proizilazi  iz  samog  položaja  romske  nacionalne manjine.  Problemi 
poput siromaštva, stanovanja  ili nevidljivih  lica predstavljaju važnije pitanje za pripadnike romske 
nacionalne manjine  od  očuvanja  i  razvoja  kulture  i  informisanja  i  zahtevaju  hitno  rešavanje.  S 
druge  strane,  u  Srbiji  gotovo  da  ne  postoje  ustanove  od  posebnog  značaja  za  očuvanje, 
unapređenje  i  razvoj  obrazovanja  na  romskom  jeziku,  romske  kulture  i  informisanja  zbog  čega 
Nacionalni  savet  nema  mogućnost  da  vrši  mnoge  od  svojih  nadležnosti.  Dodatan  problem 
predstavlja  pitanje  standardizacije  jezika  oko  koga  ni  sami  pripadnici  romske  zajednice  nisu 
                                                             
102 v. član 2 Zakona o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija, Sl. glasnik RS br. 43/2004. 
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saglasni. Dok  jedni smatraju da  je romski  jezik standardizovan u Evropi  još 1990‐ih godina, drugi 
insistiraju da na  tome  tek  treba da  se  radi,  a  treći  ističu da  se  jezik  stalno menja  zbog  čega  je 
standardizacija nepotrebna. Konsenzus oko ovog pitanja  i njegovo rešavanje ključan su preduslov 
za  razvoj  i  širenje  obrazovanja,  kulture,  informisanja  na  romskom  jeziku  i  službene  upotrebe 
romskog jezika i pisma. 

 

TRANSPARENTNOST U RADU 

Transparentnost i odgovornost u radu su primarni zahtevi koji se postavljaju demokratskim 
institucijama. Građani koji su dali poverenje instituciji imaju pravo da dobiju informacije o njenom 
radu, da znaju na koji način se troše sredstva i koji rezultati se postižu. Kada je reč o Nacionalnom 
savetu  romske  nacionalne  manjine,  može  se,  bez  preterivanja,  istaći  da  transparentnost  i 
odgovornost predstavljaju najslabiju tačku u radu Nacionalnog saveta. 

Od Nacionalnog saveta nije moguće dobiti  izveštaje o radu, niti druga dokumenta vezano 
za  rad Nacionalnog saveta. Tokom  istraživanja smo  i sami naišli na zatvorenost  i  izbegavanje od 
strane  članova  i  zaposlenih  u Nacionalnom  savetu. Na  većinu mejlova  nismo  dobili  odgovor,  a 
usmena  obećanja  da  će  nam  poslati  tražena  dokumenta  nisu  nikada  ispunjena.  Intervju  sa 
članovima Nacionalnog  saveta, a naročito  sa predsedništvom  je bilo gotovo nemoguće  zakazati. 
Ista  ili slična  iskustva su, prema podacima dobijenim  tokom  istraživanja,  imali predstavnici nekih 
drugih institucija i romskih organizacija civilnog društva.  

Nacionalni  savet  ima  internet  stranicu,  na  kojoj  su  dostupni  tek  osnovni  podaci  o 
Nacionalnom  savetu  o  tome  kada  je  konstituisan,  koje  organe  i  regionalne  kancelarije  je 
formirao103.  Internet  stranica  je na  srpskom  jeziku. Najznačajnija  informacija na  internet  stranici 
Nacionalnog  saveta  odnosi  se  na  mere  afirmativne  akcije  učenika  i  studenata  prilikom  upisa 
srednjih  i  visokih  škola  i  fakulteta. Učenici mogu  da  preuzmu  upitnik  za  upis  u  srednju  školu  i 
upitnik za upis na fakultet, kao i informacije o proceduri korišćenja mera afirmativne akcije. 

Pojedine  informacije  na  internet  stranici  Nacionalnog  saveta  su  kontradiktorne  pa  se  u 
osnovnim  informacijama  o  odborima  pominje  da  Nacionalni  savet  ima  šest  odbora:  odbor  za 
obrazovanje  i  službenu upotrebu  jezika, odbor za  stanovanje,  zapošljavanje,  zdravstvo, kulturu  i 
informisanje104,  dok  se  u  delu  o  odborima  Nacionalnog  saveta  navode  samo  četiri  predviđena 
Zakonom o NSNM105.  Zanimljivo  je  istaći da  je do  aprila 2012.  godine u delu u  kom  se navode 
odbori  Nacionalnog  saveta  pisalo  da  Nacionalni  savet  ima  Odbor  za  obrazovanje,  Odbor  za 
službenu upotrebu jezika i pisma, Odbor za informisanje, Odbor za kulturu, Odbor za stanovanje i 
Odbor za rad i zapošljavanje. Na internet stranici je dostupan i jedan kratak izveštaj o radu u kom 
se  u  tezama  nabraja  u  kojim  oblastima  je  Savet  aktivan  i  sa  kojim  institucijama  i  državnim 
organima  sarađuje.  Na  portalu  se  nalazi  nekoliko  kratkih  vesti  iz  aprila  i maja  2012.  godine  o 
aktivnostima  Nacionalnog  saveta,  koje  se  uglavnom  sastoje  od  saopštenja,  informacija  o 
konferencijama  i  okruglim  stolovima,  sastancima  sa međunarodnim  organizacijama  i  posetama 

                                                             
103 http://www.romskinacionalnisavet.org 
104 http://www.romskinacionalnisavet.org/o‐nama.html (Pristupljeno 12.05.2012.) 
105 http://www.romskinacionalnisavet.org/o‐nama/odbori.html (Pristupljeno 12.05.2012.) 
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stranih  delegacija.  Nedovoljno  informacija  na  internet  stranici Nacionalnog  saveta  u  Savetu  se 
pravda nedostatkom finansijskih sredstava za održavanje i redovno ažuriranje sajta. 

Uprkos  tome  što  su  informacije  na  internet  portalu  Nacionalnog  saveta  oskudne,  to  je 
gotovo jedini način da se građani upoznaju sa radom Nacionalnog saveta. Mediji retko izveštavaju 
o  Nacionalnom  savetu  romske  nacionalne manjine.  Vesti  o  Nacionalnom  savetu  su  uglavnom 
vezane  za  organizaciju  i  učešće  na  konferencijama  i  okruglim  stolovima  i  sastanke  sa 
predstavnicima države i međunarodnih organizacija i donatora.  

S obzirom na  to da  većina pripadnika  romske nacionalne manjine  živi u  izuzetno  teškim 
uslovima, postavlja se pitanje kome  je  internet stranica Nacionalnog saveta namenjena, odnosno 
na  koji način  se  siromašni  i nedovoljno obrazovani  građani  koji nemaju pristup  internetu mogu 
informisati o radu Nacionalnog saveta.  

U  cilju  informisanja  građana  i  komunikacije  sa  njima,  otvaranje  regionalnih  kancelarija 
može da predstavlja značajan korak. Na osnovu naših podataka, međutim, ove kancelarije  ili nisu 
osnovane ili ne funkcionišu106. 

Javne  rasprave  i  okrugli  stolovi  mogu  da 
budu sledeći vid približavanja građanima. Nacionalni 
savet  uz  podršku  međunarodnih  organizacija 
povremeno  organizuje  seminare  i  tribine  u  cilju 
upoznavanja građana sa nadležnostima Nacionalnog 
saveta. Poslednja tribina organizovana je uz podršku 
Nacionalnog  demokratskog  instituta  (NDI)  u 
Kragujevcu  16.04.2012.  godine  na  temu  „Status  i 
nadležnosti  Nacionalnog  saveta  predviđenim 
Zakonom  o  nacionalnim  savetima  nacionalnih 
manjina Srbije  i Statutom NSRNMS‐a“. Na  tribini su 
govorili  članovi Nacionalnog  saveta.  Imajući  u  vidu 
da  sami  članovi  Nacionalnog  saveta  nisu  dovoljno 
upoznati  sa  odredbama  Zakona  o  NSNM, može  se 
postaviti pitanje svrhe i rezultata ovakvih aktivnosti.  

Tokom  istraživanja,  intervjuisani  pripadnici 
romske  nacionalne  manjine  nisu  imali  gotovo 
nikakve  informacije  o  sastavu,  radu  i  učincima 
Nacionalnog  saveta,  niti  su  u  dovoljnoj  meri  bili 
upoznati  sa njegovim nadležnostima,  iako  je većina 
njih aktivna u organizacijama civilnog društva ili rade 
kao  lokalni  koodinatori,  pedagoški  asistenti  ili 
zdravstveni  medijatori  zbog  čega  bi  moglo  da  se 
očekuje da  imaju obostrani  interes  za  saradnjom.  Ispitanici  iz nevladinog  sektora  su u osnovne 
nadležnosti  Nacionalnog  saveta  ubrajali  prijem  pedagoških  asistenata,  učešće  u  radu  lokalne 
samouprave, sprovođenje lokalnih akcionih planova i kritikovali Savet što ne vrši ove nadležnosti. 

                                                             
106 detaljnije videti u delu teksta KONSTITUISANJE SAVETA. 5. 

Član 112. Zakona o NSNM 
 
Nacionalni savet donosi svoj godišnji 
finansijski plan, finansijski izveštaj i 
završni račun. 
U godišnjem finansijskom planu 
nacionalnog saveta se iskazuju svi 
prihodi i rashodi nacionalnog saveta za 
kalendarsku godinu. 
Godišnji finansijski plan se donosi po 
postupku i na način predviđen Statutom 
nacionalnog saveta. 
Nacionalni savet, u roku od 15 dana od 
dana donošenja finansijskog izveštaja ili 
završnog računa, primerak izveštaja ili 
računa dostavlja Ministarstvu. 
 
Član 117. stav 4. Zakona o NSNM 
 
Knjigovodstvene evidencije prihoda i 
rashoda nacionalnog saveta su predmet 
godišnje revizije, u skladu sa propisima 
kojima se uređuje računovodstvo, i mogu 
biti predmet kontrole nadležnih organa. 
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Ispitanici su, takođe, istakli da nemaju način da prate rad Nacionalnog saveta pošto mediji 
veoma retko izveštavaju o radu Nacionalnog saveta.  

S  druge  strane,  obični  građani  ili  ne  znaju  za  postojanje  Nacionalnog  saveta  ili  nisu 
zadovoljni  njegovim  radom. Građani  očekuju  od Nacionalnog  saveta  pre  svega  da  im  obezbedi 
hranu i posao. Takođe, građani nisu osetili nikakve konkretne koristi od postojanja Saveta, dok su 
mnogi načuli priče o  različitim zloupotrebama nadležnosti  i  finansijskih sredstava unutar Saveta. 
Istovremeno,  članovi  Saveta ne doprinose boljoj  slici o  Savetu  jer  često  imaju  lošu međusobnu 
komunikaciju i koordinaciju.   

Većina  ispitanika  je  bila  upoznata  sa  nadležnošću  Nacionalnog  saveta  prilikom  dodele 
stipendija i upisa u srednje i visoke škole i fakultete, ali su isticali da „ni to nije rađeno dobro“.  

Pojedini predstavnici civilnog društva su tokom  intervjua  istakli da Nacionalni savet nema 
velika ovlašćenja, da  je  to  samo  savetodavno  telo koje može da daje neka mišljenja  i da bi mu 
trebalo  dati  izvršna  ovlašćenja,  dok  drugi  smatraju  da  Savet  treba  da  deluje  kao  telo  koje  će 
povezati  sve  institucije  i  organizacije  koje  se  bave  položajem  Roma  (pedagoške  asistente, 
zdravstvene medijatore, lokalne koordinatore i NVO‐ove). 

Kada  je  reč  o  odgovornosti  u  finansijskom  poslovanju,  Nacionalni  savet  nije  do  sada 
izrađivao niti podnosio finansijske izveštaje. Pojedini donatori su zbog ovakve prakse Nacionalnog 
saveta obustavljali projekte, odnosno donacije Nacionalnom savetu. Zakono o NSNM  jasno navodi 
da nacionalni savet ima obavezu izrade i podnošenja finansijskih izveštaja107. S druge strane, Zakon 
o  NSNM  ne  predviđa  kazne  ukoliko  nacionalni  savet  krši  ovu  zakonsku  obavezu  čime  toleriše 
finansijsku neodgovornost nacionalnog saveta i omogućava održanje ovakvog sistema poslovanja. 

 

FINANSIRANJE DELATNOSTI NACIONALNOG SAVETA 

Sredstva  za  finansiranje  nacionalnih  saveta  obezbeđuju  se  iz  budžeta  Republike  Srbije, 
budžeta AP Vojvodine  i budžeta  jedinice  lokalne samouprave, donacija  i ostalih prihoda108. Visina 
sredstava  se  određuje  svake  godine  Zakonom  o  budžetu,  odnosno  odlukama  o  budžetu  AP 
Vojvodine i jedinica lokalne samouprave. AP Vojvodina izdvaja sredstva za finansiranje nacionalnih 
saveta  na  teritoriji Vojvodine.  Lokalne  samouprave  izdvajaju  sredstva  za  nacionalne  savete  koji 
predstavljaju nacionalne manjine koje u stanovništvu te lokalne samouprave dostižu najmanje 10% 
od  ukupnog  stanovništva  ili  za  nacionalne  savete  nacionalnih manjina  čiji  je  jezik  u  službenoj 
upotrebi na teritoriji te lokalne samouprave109. 

Sredstva koja se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije za finansiranje nacionalnih saveta 
raspoređuju se tako da se 30% raspoređuje u  jednakim  iznosima svim registrovanim nacionalnim 
savetima u Republici Srbiji, a ostatak sredstava srazmerno broju pripadnika određene nacionalne 
manjine koju nacionalni savet predstavlja, kao i ukupnom broju ustanova te nacionalne manjine u 
oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja  i službene upotrebe  jezika  i pisma  i obimu aktivnosti 

                                                             
107 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, članovi 112. i 117. 
108 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 114. 
109 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 115. 
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tih ustanova110. Način  raspodele  sredstava  je detaljnije uređen Uredbom o postupku  raspodele 
sredstava  iz  budžeta  Republike  Srbije  za  finansiranje  rada  nacionalnih  saveta  nacionalnih 
manjina111. Uredbom su detaljno uređeni sistem bodovanja  i kriterijumi za  finansiranje svake od 
četiri oblasti  iz nadležnosti nacionalnih saveta. Pošto u Srbiji postoji veliki broj pravno nevidljivih 
lica  romske  nacionalnosti  i  pošto  se  veliki  broj Roma  na  Popisu  stanovništva  2002.  godine nije 
izjasnio o svojoj nacionalnoj pripadnosti, zvanični podatak o broju pripadnika romske nacionalne 
manjine je manji od stvarnog. Romska nacionalna manjina nema veliki broj ustanova obrazovanja, 
kulture, obaveštavanja  i  službene upotrebe  jezika  i pisma. Zbog  svega  toga budžet Nacionalnog 
saveta Roma    je  znatno niži od budžeta nacionalnih  saveta  koji  imaju  razvijen  sistem  institucija 
kulturne autonomije. Postavlja se pitanje opravdanosti ovakvog zakonskog rešenja  imajući u vidu 
da nacionalni saveti imaju pravo upravljanja, ali ne i obavezu finansiranja ustanova nad kojima su 
preuzeli osnivačka prava i koje su proglasili ustanovama od posebnog značaja. Naime, prema članu 
116. Zakona o NSNM, „finansiranje  rada ustanova  ili drugih organizacija  čija su osnivačka prava, 
delimično ili u celini, preneta na nacionalne savete vrši se iz istih izvora i na osnovu istih normativa 
iz kojih su te ustanove  ili organizacije finansirane pre prenošenja osnivačkih prava na nacionalne 
savete“. Nacionalni savet može, ukoliko ima mogućnosti, da obezbeđuje dopunska sredstva za rad 
i delatnost ustanova i drugih organizacija čija je osnivačka prava preuzeo. 

Iako nacionalni saveti imaju mogućnost finansiranja i preko projekata, članovi Nacionalnog 
saveta  romske  nacionalne  manjine  nisu  dovoljno  osposobljeni  za  pisanje  predloga  projekata 
uprkos tome što su pojedini članovi Nacionalnog saveta prošli različite obuke za njihovo pisanje. 
Prema navodima intervjuisanih članova i zaposlenih u Nacionalnom savetu, do sada se Nacionalni 
savet retko  finansirao preko projekata.  Jedina sredstva dobijena preko projekata su dobijena od 
Ministarstva za rad i socijalnu politiku (podrška za obeležavanje 8. aprila, Svetskog dana Roma) i od 
Fonda  za  otvoreno  društvo  oko  dodele  finansijske  pomoći  romskim  studentima  prve  godine 
fakulteta. 

Prema  izjavama  ispitanika,  sredstva  iz  budžeta  se  uglavnom  troše  na  plate,  honorare  i 
putne  troškove  članova,  zaposlenih  i  angažovanih  u  Nacionalnom  savetu.  Nacionalni  savet  ne 
raspisuje konkurse i ne izdvaja sredstva za projekte institucija obrazovanja, kulture i informisanja i 
organizacija civilnog društva. Određeni deo sredstava se  izdvaja za socijalna davanja bolesnima  i 
socijalno ugroženim pojedincima. 

 

 

                                                             
110 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 115. 
111 Sl. glasnik RS, br. 95/2010. 
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PREPORUKE ZA POBOLJŠANJE  RADA NACIONALNOG SAVETA  

 

PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA NA ROMSKOM JEZIKU 

• upoznavati roditelje i učenike sa pravom na obrazovanje na maternjem jeziku; 
• ukazivati na značaj dobrog poznavanja maternjeg jezika; 
• osmisliti  kampanje  kako  bi  se  učenici motivisali  da  pohađaju  predmet  Romski  jezik  sa 

elementima nacionalne kulture; 
• utvrditi koje ustanove obrazovanja su od posebnog značaja za romsku nacionalnu manjinu; 
• predložiti nastavne planove i programe za sadržaje iz oblasti istorije, muzičkog vaspitanja i 

likovne umetnosti; 
• predložiti program osnovnog  i  srednjeg obrazovanja  i  vaspitanja  za  romski  jezik  i  romski 

jezik sa elementima nacionalne kulture; 
• informisati učenike o mogućnostima upisa u srednje  i visoke škole  i fakultete preko mera 

afirmativne akcije; 
• zalagati se da se što veći broj učenika i studenata upiše u srednje i visoke škole i fakultete 

preko mera afirmativne akcije; 
• spiskovi sa podacima učenika koji žele da se upišu u srednje i visoke škole i fakultete preko 

mera afirmativne akcije  treba da budu ažurirani, precizni  i potpuni  i  takvi  treba da budu 
prosleđeni Ministarstvu prosvete i nauke; 

• informisati učenike i roditelje o značaju aktivnog poznavanja srpskog jezika; 
• organizovati  zajedničke  vannastavne  aktivnosti  (radionice,  sekcije  i  sportske  aktivnosti) 

između romske i srpske dece; 
• doneti strategiju razvoja obrazovanja na romskom jeziku. 
 

PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ KULTURE NA ROMSKOM JEZIKU  

• podsticati kako interkulturalni tako i intrakulturni pluralizam; 
• utvrditi koje ustanove kulture su od posebnog značaja za romsku nacionalnu manjinu; 
• koristiti  upravljačka  prava  u  ustanovama  kulture  od  posebnog  značaja  za  romsku 

nacionalnu manjinu; 
• utvrditi koje manifestacije iz oblasti kulture su od posebnog značaja za romsku nacionalnu 

manjinu; 
• doneti strategiju razvoja kulture na romskom jeziku. 

 

PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ INFORMISANJA NA ROMSKOM JEZIKU  

• unapređivati  pravo  pripadnika  nacionalne  manjine  na  potpuno  i  nepristrasno 
obaveštavanje na svom jeziku; 

• utvrditi koje ustanove informisanja su od posebnog značaja za romsku nacionalnu manjinu; 
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• podsticati saradnju i razmenu sadržaja između medija koji informišu na romskom jeziku; 
• informisati ustanove  informisanja na  romskom  jeziku o mogućnostima  finansiranja preko 

projekata; 
• omogućiti  da  časopisi  Them  i  Romanonevipe  budu  dostupni  svim  pripadnicima  romske 

nacionalnosti širom Srbije; 
• upravljanje  ustanovama  informisanja  nad  kojima  su  preuzeta  osnivačka  prava  treba  da 

bude odgovorno, javno i transparentno; 
• doneti strategiju razvoja informisanja na romskom jeziku. 

 

PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ SLUŽBENE UPOTREBE ROMSKOG JEZIKA I 
PISMA  

• postići konsenzus unutar romske zajednice po pitanju standardizacije romskog jezika; 
• koristiti  romski  jezik na sednicama Nacionalnog saveta doneti  strategiju  razvoja  službene 

upotrebe romskog jezika i pisma. 
 

PREPORUKE ZA SMANJENJE POLITIZACIJE 

• napustiti praksu upisivanja birača u poseban birački spisak preko trećeg lica; 
• napustiti  praksu  angažovanja  nosilaca  javnih  funkcija  na  izbornim  listama  za  nacionalni 

savet nacionalne manjine; 
• lica koja su u poslednje tri godine  imala bilo koju političku funkciju ne bi trebalo da budu 

kandidati na izbornoj listi za nacionalni savet nacionalne manjine; 
• kandidati  za  članove  nacionalnog  saveta  treba  da  budu  priznati  stručnjaci  iz  oblasti 

obrazovanja, kulture, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma; 
• organizovati edukacije za članove nacionalnog saveta kako bi se detaljno i jasno upoznali sa 

nadležnostima nacionalnog saveta; 
• unaprediti komunikaciju između članova Nacionalnog saveta; 
• informisati  redovno  i  potpuno  članove  nacionalnog  saveta  o  dopisima,  zahtevima, 

predlozima i inicijativama koje se upućuju Nacionalnom savetu; 
• napustiti praksu autoritarnog donošenja odluka u ime Nacionalnog saveta; 
• konsultovati  nadležne  odbore  prilikom  razmatranja  pitanja  i  donošenja odluka  iz  oblasti 

koja je u nadležnosti datog odbora. 
 

PREPORUKE ZA POVEĆANJE TRANSPARENTNOSTI U RADU 

• započeti praksu redovnog polugodišnjeg i godišnjeg usvajanja izveštaja o radu i izveštaja o 
utrošku finansijskih sredstava; 

• redovno informisati građane o aktivnostima Nacionalnog saveta; 
• postaviti  na  internet  stranicu  detaljne  finansijske  izveštaje,  detaljne  izveštaje  o  radu  i 

planove rada; 
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• sve  informacije  i  dokumenti  na  internet  stranici  nacionalnog  saveta  treba  da  budu 
dvojezični: na romskom jeziku i srpskom jeziku; 

• u skladu sa Zakonom i Statutom Nacionalnog saveta inicijative i odluke Nacionalnog saveta 
treba da se donose većinom glasova članova Nacionalnog saveta na sednicama Saveta  i u 
tom  smislu nijedan  član Nacionalnog  saveta nema pravo da  samostalno donosi odluke  i 
pokreće inicijative u ime Nacionalnog saveta; 

• stavljati na dnevni red sednica Nacionalnog saveta predloge i inicijative članova Saveta; 
• kriterijumi  za  izbor  projekata  koji  se  finansiraju  i  sufinansiraju,  odnosno  kriterijumi  za 

stipendiranje učenika  iz  sredstava  Saveta bi  trebalo da budu  javno dostupni na  internet 
stranici Saveta, izbalansirani i nediskriminatorni; 

• postaviti na internet stranicu učesnike i rezultate konkursa koje Nacionalni savet raspisuje 
za  finansiranje  ili  sufinansiranje  projekata  iz  oblasti  obrazovanja,  kulture,  informisanja  i 
službene upotrebe jezika i pisma; 

• postaviti  na  internet  stranicu mišljenje  i  obrazloženje Nacionalnog  saveta  za  podršku  ili 
izostajanje podrške projektima koji konkurišu za  sredstva  iz  javnih prihoda Republike, AP 
Vojvodine  ili  lokalne  samouprave,  a  o  kojima  Nacionalni  savet  ima  nadležnost  da  daje 
mišljenje; 

• inicirati  ili  organizovati  seminare  za  pisanje  predloga  projekata  za  članove,  zaposlene  i 
angažovane u Nacionalnom savetu; 

• ostvarivati  aktivnu  komunikaciju  sa  nevladinim  sektorom  i  ustanovama  kulture, 
obrazovanja i informisanja; 

• organizovati  javne  rasprave  prilikom  donošenja  važnih  odluka  iz  oblasti  obrazovanja, 
kulture, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma;  

• formirati i razvijati regionalne kancelarije. 
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ANALIZA RADA  
NACIONALNOG SAVETA  RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE∗ 

Nacionalni  savet  rumunske  nacionalne manjine  izabran  je  2002.  godine  na  elektorskoj 
skupštini  u  Vršcu.  Teritorijalna  disperzovanost  pripadnika  nacionalne manjine  utiče  na  koheziju 
unutar manjinske  zajednice,  ali  i  na  rad  i mogućnosti  nacionalnog  saveta112.  Zbog  teritorijalne 
disperzije  Nacionalni  savet  rumunske  nacionalne  manjine  pored  sedišta  u  Novom  Sadu,  ima 
regionalne kancelarije u mestima gde ima najviše pripadnika rumunske nacionalne zajednice.Dva u 
jugoistočnoj  Srbiji:  Boru  i  Kladovu,  i  još  pet  u  Vojvodini:  Vršcu,  Alibunaru,  Uzdinu,  Torku  i 
Banatskom  Novom  Selu.  Nacionalni  savet  rumunske  nacionalne  manjine  je    jedan  od  retkih 
nacionalnih saveta koji je osnivao nove ustanove za promovisanje kulture i nacionalnog identiteta 
rumunske  nacionalne  manjine,  umesto  preuzimanja  osnivačkih  prava  na  postojećim:  Savet  je 
2008. godine zajedno sa AP Vojvodinom osnovao Zavod za kulturu vojvođanskih Rumuna. 

 

IZBORI ZA NACIONALNI SAVET 

Izbori za nacionalni savet  rumunske nacionalne manjine održani su 6.  juna 2010. godine. 
Od ukupno 34.576 Rumuna, na poseban birački spisak  rumunske nacionalne manjine  je upisano 
17.417 građana, odnosno 62,97% građana rumunske nacionalnosti sa pravom glasa. Za razliku od 
prvih  izbora  i drugih  vanrednih  izbora  koji  su  bili  putem  elektorske  skupštine, Nacionalni  savet 
rumunske nacionalne manjine se na  trećim  izborima opredelio za neposredne  izbore za  članove 
nacionalnog  saveta113.  Na  izborima  je  glasalo  9.484  upisanih  birača,  odnosno  54.45%  upisanih 
birača. 

Na neposrednim izborima građani su mogli da biraju između šest izbornih lista: „Nezavisni 
Rumuni“  (Arhimandrit  Longhin  Peruca Munćan),  „Rumunsko  jedinstvo  za  evropsku  budućnost“ 
(Daniel  Petrović),  „Jedinstvo“  (Valeriu  Pintor),  „Zajednica  Rumuna  u  Srbiji“  (Jon  Čizmaš), 
„Ujedinjeni Rumuni iz Srbije“ (Vasile Barbu) i „Ujedinjeni Rumuni“ (Raša Todorel).  

Najviše glasova osvojila je lista „Rumunsko jedinstvo za evropsku budućnost“ koja je dobila 
12 mandata u Savetu, zatim lista „Zajednica Rumuna u Srbiji“ koja je osvojila četiri mandata. Lista 

                                                             
∗  Autor:  Jelena  Lončar,  Univerzitet  u  Beogradu,  Fakultet  političkih  nauka;  kontakt:  loncar.jelena@gmail.com, 
jelena.loncar@fpn.bg.ac.rs. 
112 Prema popisu stanovništva iz 2002. godine, u Republici Srbiji živi 34.576 građana pripadnika rumunske nacionalne 
manjine. Od ovog broja u AP Vojvodini žive 30.419 gde čine 1.5% ukupne populacije. Pripadnici rumunske nacionalne 
manjine  žive na  celoj  teritoriji AP Vojvodine  i u  severno‐istočnoj Srbiji. Najveća koncentracija pripadnika  rumunske 
nacionalne manjine je u opštinama južnog Banata gde žive 21.618 građana pripadnika rumunske nacionalne manjine, 
a procentualno u opštinama Alibunar oko 30% ili 6.000 Rumuna i opštini Vršac oko 11% ili 6.000 Rumuna. 
113  Prema  Zakonu  o  NSNM,  izbori  za  nacionalne  savete  mogu  biti  neposredni  ili  putem  elektorske  skupštine. 
Nacionalne manjine same biraju način izbora (čl. 29, stav 1 i 2). Prema zakonu, neposredni izbori mogu da se održe ako 
se do dana  raspisivanja  izbora, na poseban birački  spisak nacionalne manjine, upiše više od 50% od ukupnog broja 
pripadnika nacionalne manjine prema poslednjem popisu  stanovništva umanjenog  za 20%  (čl. 29,  stav  3  Zakona o 
NSNM). 
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„Jedinstvo“ osvojila je tri mandata, lista „Nezavisni Rumuni“ dva mandata, dok su po jedan mandat 
osvojili „Ujedinjeni Rumuni iz Srbije“ i „Ujedinjeni Rumuni“. 

Način na  koji  su organizovani  izbori  za  članove nacionalnih  saveta potvrdio  je određene 
nedostatke i prilikom izbora za Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine. 

Prema  podacima  koje  smo  dobili  tokom  istraživanja,  pripadnici  rumunske  nacionalne 
zajednice nisu reagovali pozitivno na posebne biračke spiskove sumnjajući u to da država ima neke 
skrivene namere zbog kojih „popisuje nacionalne manjine“. Ovo ipak nije sprečilo građane da se u 
velikom broju upišu u poseban birački spisak, naročito ako se  imaju u vidu procene da se gotovo 
20% pripadnika rumunske nacionalne manjine nalazi na privremenom radu u inostranstvu114. 

Činjenica  da  je  političkim  strankama  omogućeno  da  vrše  upis  u  poseban  birački  spisak 
stvorila  je mogućnost  za  zloupotrebe.  Naime,  Instrukcijom Ministarstva  za  ljudska  i manjinska 
prava o postupku upisa u poseban birački spisak nacionalne manjine, br. 290‐111‐00‐00009/2009‐
05  od  07.12.2009.  godine  omogućeno  je  da  zahteve  građana  za  upis  u  poseban  birački  spisak 
predaju  treća  lica  bez  posebnog  ovlašćenja  što  znači  da  je  onaj  ko  je  raspolagao  podacima  o 
građanima, mogao „u njihovo ime“, a bez overenog punomoćja, samo na osnovu potpisa popuniti 
zahtev za upis, potpisati  ih  i podneti zahtev. Aktivisti kulturno umetničkih društva su tada  išli „od 
vrata do vrata“ i prikupljali podatke i potpise građana.  

Političke  partije  su  imale  kontrolu  nad  izbornim  procesom  ne  dozvoljavajući  stručnim 
nestranačkim  ličnostima značajniji uticaj. Sledeće  izjave  ispitanika to  jasno pokazuju: „Problem  je 
taj što kad je on (Nacionalni savet) izabran, politika se suviše uplitala i to političke stranke. Političke 
stranke su pravile liste. I određeni ljudi su upali na liste o kojima mi ništa ne znamo čak ni to da li 
govore rumunski jezik“.  

Tokom istraživanja, pojedini ispitanici su imali primedbe i na zloupotrebu izbornog procesa 
prilikom sastavljanja izbornih lista. Primera radi, jedan ispitanik ističe: „Prvi izbori su pokazali da je 
predlaganje za članove saveta takođe išlo po instrukcijama partija. Jedina je razlika u tome što su 
manjinci ovoga puta sami  izglasali  ljude sa biračkih  lista. Na  čelu  izbornih  lista  je po pravilu bilo 
neko  istaknuto  ime,  profesor,  lekar,  inženjer…  koji    je  od  ranije  član  Lige  socijaldemokrata 
Vojvodine  ili Demokratske stranke, a ostali kandidati su bili medicinske sestre, šofer,  ljudi koji su 
možda pošteni, ali nedovoljno spremni da kreiraju kulturnu  i obrazovnu politiku svoje zajednice. 
Kada na glasanju  imate pred sobom  takve kandidate, obično zaokružite nosioca  liste, ostali nisu 
bitni. Na taj način  je osiguran uticaj partija u savetima. Unutar manjinskih zajednica se tačno zna 
ko kojoj partiji pripada, ko koliko zna i ume, ko je karijerista, a ko profesionalac. Stoga, kada bi se 
glasalo pojedinačno za svakog kandidata, tada bi glasači cenili meritornost, a ne politički pedigre 
predloženih.  Puno  ljudi  kojima  je mesto  u  tim  savetima  ostalo  je  po  strani  zato  što  nisu  imali 
dovoljno snage, novca i potrebnu infrastrukturu da se bore na izborima.“  

Prema Zakonu o NSNM, pravo predlaganja  izbornih  lista na  izborima za nacionalne savete 
imaju grupe birača upisanih u poseban birački spisak odgovarajuće nacionalne manjine odnosno 
organizacije, udruženja građana, kao i političke organizacije nacionalne manjine115. Dakle, političke 
stranke koje nemaju manjinski predznak nisu imale pravo kandidovanja na izborima za nacionalne 

                                                             
114 Ovaj podatak je dobijen tokom istraživanja i nije proveren u zvaničnim podacima. 
115 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 71. 
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savete. To, međutim, ne znači da one nisu posredno učestvovale u izborima osnivajući manjinske 
organizacije  odnosno  udruženja  građana  ili  pružanjem  aktivne  podrške  određenim  izbornim 
listama.  LSV  i DS  su,  na  primer,  stajale  iza  liste  „Rumunsko  jedinstvo  za  evropsku  budućnost“ 
(Daniel Petrović). 

Tokom kampanje za  izbore za nacionalne savete nosilac  izborne  liste udruženja Zajednica 
Rumuna u Srbiji Jon Čizmaš, iznosio je tvrdnje da su političke stranke podelile manjine između sebe 
i da je dogovoreno da LSV kontroliše Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine. On je isticao 
da  ova  stranka  cenzuriše  medije,  preti  aktivistima  Zajednice  Rumuna  i  podmićuje  birače116. 
Optužbe usmerene ka kandidatima liste „Rumunsko jedinstvo za evropsku budućnost“ iznosili su i 
predstavnici liste „Jedinstvo“ na čelu sa Valeriu Pintorom žaleći se na opstrukcije usmerene protiv 
njih u  toku  izborne kampanje poput cenzure medija, zabrane održavanja mitinga u prostorijama 
skupštine opštine i isključivanja struje117. 

Problem medijskog uticaja  je bio posebno  izražen u  izbornoj kampanji za Nacionalni savet 
rumunske  nacionalne  manjine.  Ako  Nacionalni  savet  učestvuje  u  upravljanju  medijima  na 
manjinskom jeziku, može se pretpostaviti da politička opcija koja čini većinu u nacionalnom savetu 
može  da  vrši  određeni  uticaj  na  same medije.  Ka  ovakvom  zaključku  vode  i  izjave  ispitanika: 
„Manjine obično  imaju  jedne novine, radio  i TV emisiju  i opštinska glasila koja su pod kontrolom 
Nacionalnog  saveta.  Takva  glasila  teško  da  će  dati  prostor  za mišljenja  koja  protivureče  radu 
Saveta“.  Intervjuisani  predstavnici  nekoliko  izbornih  lista  su  iznosili  primedbe  da  im  nije  bio 
omogućen  jednak prostor u medijima kao  listi predstavnicima DS  i LSV odnosno  liste „Rumunsko 
jedinstvo za evropsku budućnost“. Nasuprot  tome,  intervjuisani predstavnici Nacionalnog saveta 
su  apsolutno  negirali  da  se  Nacionalni  savet  ikada  mešao  u  uređivačku  politiku  glasila  na 
rumunskom  jeziku  navodeći  da  statistički  podaci  o  broju  pojavljivanja  kandidata  sa  pojedinih 
izbornih  lista za Nacionalni savet Rumuna u medijima na rumunskom  jeziku govore da su oni bili 
zastupljeniji od samih članova tada aktuelnog  sastava Nacionalnog saveta. 

 

KONSTITUISANJE SAVETA 

Na  prvoj  konstitutivnoj  sednici  održanoj  u  Zrenjaninu  verifikovani  su  mandati  članova 
Saveta  i  izabrano  je predsedništvo Saveta. Za predsednika Nacionalnog  saveta  izabran  je Daniel 
Petrović,  nosilac  izborne  liste  „Rumunsko  jedinstvo  za  evropsku  budućnost“  i  član  LSV  koji  se 
istovremeno nalazi na funkciji Pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. 
Za  potpredsednika  je  izabran  Danijel  Kišmarton,  član  DS,  koji  je  do  oktobra  2011.  godine  bio 
predsednik opštine Alibunar. Svi članovi Saveta, sem jednog su verifikovali mandat, dok jedan član 

                                                             
116 Jon Čizmaš je istakao da: „Poltroni LSV prete našim aktivistima, a glasače podmićuju čak i sredstvima iz pokrajinskog 
budžeta  (informisanje,  kultura,  poljoprivreda).  Sada,  odjednom,  daju  ogromne  svote  novca  lovačkim  društvima  ili 
mesnim  zajednicama,  jasno  zahtevajući  da  ih  oni,  zauzvrat,  podrže  na  izborima“.  Dodao  je  i  sledeće:  „Tražimo 
ravnopravne  izbore,  iako već sada sve ukazuje na to da neće biti tako,  jer se, osim medijske blokade  i podmićivanja, 
van svih zakonskih rokova pojavila i šesta izborna lista, koju čine Rumuni iz istočne Srbije i Bačke. Na toj listi se nalaze 
direktni saradnici aktuelnog predsednika Nacionalnog saveta Rumuna, koji  je pod nadzorom Petrovića [prim. autora: 
Daniela  Petrovića,  aktuelnog  predsednika  Nacionalnog  saveta  rumunske  nacionalne  manjine]“ 
(http://www.timocpress.info/sr/?p=2596, Pristupljeno 01.05.2012.) 
117 v. http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:274337‐Ko‐podmece‐mine (Pristupljeno 01.05.2012.) 
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to bar do sredine 2012. godine nije učinio. Ujedno, jednom članu je zbog izostanka dužeg od jedne 
godine prestao mandat, te je izabran drugi član sa njegove izborne liste. 

Registracija  Saveta  prema  novom  Zakonu  o  NSNM  je  urađena  u  skladu  sa  zakonom. 
Nacionalni  savet  pored  sedišta  u  Novom  Sadu,  ima  još  sedam  kancelarija  u mestima  gde  ima 
najviše pripadnika rumunske nacionalne zajednice. Dva u jugoistočnoj Srbiji: Boru i Kladovu, i pet u 
Vojvodini : Vršcu, Alibunaru, Uzdinu, Torku i Banatskom Novom Selu. Savet ima stalno zaposlenih 
osam lica: imenovanog Sekretara, Urednika publikacija, dva koordinatora projekta i četiri sekretara 
kancelarija (sa pola radnog vremena). 

Statut i Pravilnik o radu Nacionalnog saveta usvojeni su na sednici Nacionalnog saveta 21. 
septembra 2010. godine u Alibunaru. Na  istoj sednici su  izabrani članovi Izvršnog odbora  i radnih 
tela  Saveta.  Organi  Saveta  su  predsednik,  potpredsednik,  Izvršni  odbor,  pet  radnih  odbora, 
sekretar Saveta i stručna služba. 

Izvršni odbor čine predsednik i potpredsednik koji moraju biti članovi Nacionalnog saveta i 
još devet članova. Članovi Izvršnog odbora, prema Statutu, mogu zasnivati radni odnos u Savetu. 
Oni su istovremeno i koordinatori na čelu radnih odbora. 

Savet  je  formirao  četiri  radna  odbora  koja  su  predviđena  Zakonom  o NSNM: Odbor  za 
obrazovanje, Odbor za kulturu, Odbor za informisanje, Odbor za službenu upotrebu jezika i pisma. 
Pored  ova  četiri  odbora,  Savet  je  formirao  i  peti  odbor, Odbor  za  lokalnu  samoupravu  koji  je 
formiran  kako  bi  preko  tog  tela  Savet  pripremao  konkurse  za  organizacije  koje  imaju  predznak 
rumunske manjine, uspostavio bolju saradnju sa lokalnim samoupravama. 

Prema Statutu, u odborima može biti najmanje tri i najviše jedanaest članova. U Odboru za 
obrazovanje  ima 9  članova  koji  su  stručni  ljudi kako  iz predškolskog,  tako  i  iz osnovnoškolskog, 
srednjoškolskog  i  visokog obrazovanja, odnosno  Zavoda  za udžbenike  (dva doktora nauka  i dva 
magistra).  U  oblasti    službene  upotrebe  jezika, Odbor  ima  tri  člana  od  kojih  su  dvoje  pravnici 
zaposleni u Vladi AP Vojvodine. U Odboru za kulturu su članovi uglavnom direktori domova kulture 
ili ljudi koji se neposredno bave organizovanjem kulturnih manifestacija kao što su „Pozorišni dani 
Rumuna“  ili  „Veliki  festival  folklora  Rumuna“.  Što  se  tiče  Odbora  za  informisanje  od  sedam 
članova, svi su predstavnici sredstava informisanja na rumunskom jeziku: Radija i televizije Javnog 
servisa Vojvodine, NIU „Libertatea“, Radio i TV Kovačice, RTV „Viktorija“, radija „Fara“. Na početku 
godine utvrđuje se njihov budžet i u okviru njega oni razvijaju svoje aktivnosti. 

Prema Statutu, Savet može da formira komisije i konsultativna tela u zavisnosti od potreba. 
Savet je formirao tri komisije: Komisiju za verska pitanja, Komisiju za omladinu i sport i Komisiju za 
međunarodne odnose.  

 

NADLEŽNOST NACIONALNOG SAVETA U OBLASTI OBRAZOVANJA 

U oblasti obrazovanja nacionalni saveti imaju značajna ovlašćenja definisana članovima 11. 
do  15.  Zakona  o  NSNM,  a  odnose  se  na  osnivačka  prava,  pravo  na  učešće  u  upravljanju 
ustanovama, učešće u kreiranju nastavnih planova i programa i predlaganje udžbenika i nastavnih 
sredstava. Nacionalni savet do sada nije koristio svoje pravo da osnuje ili preuzme osnivačka prava 
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ni nad jednom ustanovom vaspitanja, obrazovanja, učeničkog i studentskog standarda. Od ukupno 
48  obrazovne  ustanove  (predškolske,  osnovne  i  srednje  škole,  više  škole  i  fakulteti)  u  Srbiji  u 
kojima se vaspitno‐obrazovni rad odvija  i na rumunskom  jeziku, Nacionalni savet  je proglasio 10 
osnovnih škola i dve srednje škole ustanovama obrazovanja od posebnog značaja118. 

U pogledu nadležnosti u upravljanju ustanovama obrazovanja, Nacionalni  savet  je davao 
mišljenje na predloge za članove školskih odbora ili predlagao članove školskih odbora i direktora 
ustanova u kojima se nastava odvija i na rumunskom jeziku kada je to od njega traženo. Do sada je 
15 ustanova obrazovanja  tražilo mišljenje nacionalnog saveta prilikom  izbora direktora  i  članova 
školskog odbora. 

U  pogledu  nadležnosti  u  formulisanju  nastavnih  planova  i  programa,  članovi Odbora  za 
obrazovanje  su  formulisali  nastavne  programe  iz  rumunskog  jezika  i  maternjeg  jezika  sa 
elementima  nacionalne  kulture.  Stručnjaci  Saveta  su  napisali  i  sve  programe  iz  rumunske 
nacionalne  istorije,  koji  su  sastavni  deo  udžbenika  istorije  do  osmog  razreda  osnovne  škole. 
Napisani su  i posebni udžbenici  iz muzičke kulture koji su štampani  i koji se koriste u nastavnim 
planovima  i programima osnovnih škola. Problem  je, međutim, što neki udžbenici za koje  je dato 
odobrenje nisu još uvek štampani. 

Po  pitanju  udžbenika,  nacionalni  savet  daje  predlog  ministru  nadležnom  za  poslove 
obrazovanja  za  korišćenje  domaćih  ili  uvezenih  udžbenika  na  jeziku  nacionalne  manjine119. 
Nacionalni  savet  nije  predlagao  korišćenje  uvezenih  udžbenika  iz  Rumunije  jer  nisu 
komplementarni sa  programima obrazovnog sistema Srbije. 

Nacionalni  savet  daje  stipendije  studentima  koji  odlaze  na  školovanje  za  deficitarna 
zanimanja u Rumuniju kako bi, kada se vrate u Srbiju,  lakše našli posao. Nacionalni savet  je više 
puta  inicirao potpisivanje sporazuma sa  institucijama u Srbiji kako bi studenti  imali zagarantovan 
posao kada se vrate sa studija. Tako  je potpisan sporazum sa OŠ „Žitiše“ da  će studenta  istorije 
zaposliti  kao  predvaca  kada  se  vrati  iz  Rumunije  sa  studija.  Ugovor  je  realizovan  i  stipendista 
Saveta  je sada zaposleni profesor. Nacionalni savet,  takođe, sarađuje sa svim osnovnim školama 
od kojih dobija  informacije koji kadrovi su deficitarni kako bi se stipendije davale studentima koji 
se opredele za ova zanimanja.Formiran je i aktiv direktora OŠ koji se sastaje nekoliko puta godišnje 
i  tom prilikom  se utvrđuju  kadrovske potrebe, materijalne potrebe učenika    koji   uče  rumunski 
jezik i potrebe samih škola. 

Stipendije  Nacionalnog  saveta  predstavljaju  podsticaj  mladima  da  se  školuju  na 
rumunskom jeziku što je posebno značajno za očuvanje i razvoj rumunskog jezika imajući u vidu da 
mnoga  deca,  pripadnici  rumunske  nacionalne manjine  biraju  školovanje  na  srpskom  jeziku,  a 

                                                             
118 Na rumunskom jeziku nastava se izvodi u 13 osnovnih i još u 14 osnovnih škola od 1‐4 razreda i u 2 srednje škole. 
Nastava na  rumunskom  jeziku  se  izvodi  i na Višoj pedagoškoj  školi u Vršcu, na Učiteljskom  fakultetu u Beogradu – 
Odeljenje u Vršcu i na dve Katedre za romanistiku, jedna na Filološkom fakultetu u Novom Sadu, a druga u Beogradu. 
U Srbiji nešto manje od polovine dece pripadnika rumunske nacionalne manjine završava osnovnu školu na srpskom 
jeziku (oko 40%), a nešto  iznad polovine na rumunskom (oko 60%). Srednju školu na rumunskom  jeziku završava tek 
oko  60  učenika  godišnje  i  to  u  Vršcu,  u  gimanziji  „Borislav  Petrov  Braca“  i  u  srednjoj  ekonomskoj  školi  „Dositej 
Obradović“  u  Alibunaru  koje  su  jedine  srednje  škole  u  Srbiji  koja  pružaju mogućnost  obrazovanja  na  rumunskom 
jeziku.  U  gimnaziji  „Mihajlo  Pupin“  u  Kovačici  učenicima  je  omogućeno  učenje  predmeta  Rumunski  jezik  sa 
elementima nacionalne kulture. 
119 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 14. stav 2. 
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mnoga uopšte ne govore rumunski jezik. Uprkos tome što je zakonski moguće formirati manjinska 
odeljenja sa manje od 15 učenika, u mnogim mestima nema dovoljno dece ni za odeljenje od pet 
do deset učenika. Nacionalni savet Rumuna  je pokrenuo akciju besplatnih udžbenika za učenike  i 
ona je realizovana u 27 odeljenja na rumunskom jeziku.  

 

NADLEŽNOST NACIONALNOG SAVETA U OBLASTI KULTURE 

Prema  Zakonu  o  NSNM,  nacionalni  saveti  imaju  osnivačka  prava  i  prava  učešća  u 
upravljanju ustanovama u oblasti kulture.  

Nacionalni  savet može  osnivati  ustanove  kulture  samostalno  ili  zajedno  sa  Republikom, 
autonomnom  pokrajinom,  jedinicom  lokalne  samouprave  ili  drugim  pravnim  licem  u  skladu  sa 
zakonom. Pored osnivanja ustanova, nacionalni savet može da preuzme osnivačka prava u celini ili 
delimično od Republike, autonomne pokrajine  i  jedinice  lokalne samouprave120. Nacionalni savet 
rumunske  nacionalne  manjine  je  2008.  godine  zajedno  sa  AP  Vojvodinom  osnovao  Zavod  za 
kulturu vojvođanskih Rumuna. Nacionalni savet nije osnivao, niti preuzeo osnivačka prava ni nad 
jednom drugom ustanovom kulture, dok je u Vršcu pet ustanova kulture proglasio ustanovama od 
posebnog značaja: Gradski muzej, Gradska biblioteka, Narodno pozorište „Sterija“, Dom omladine i 
Kulturni  centar.  U  toku  je  procedura  utvrđivanja  ustanova  od  posebnog  značaja  i  u  ostalim 
opštinama.Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine  je  2005. godine utvrdio manifestacije 
od posebnog značaja i u svom budžetu izdvojio novac za njihovo održavanje.Lista tih manifestacija 
je  dostavljena  Ministarstvu  kulture  i  Pokrajinskom  sekretarijatu  za  kulturu.Takođe  na  zahtev 
Pokrajinskog sekretarijata za kulturu utvrđene su manifestacije od pokrajinskog značaja. 

Prema zakonu, Nacionalni savet učestvuje u upravljanju ustanovama čiji je osnivač i za koje 
je  utvrđeno  da  su  od  posebnog  značaja  za  nacionalnu  manjinu.  U  ustanovama  od  posebnog 
značaja,  nacionalni  savet  imenuje  jednog  člana  upravnog  odbora  ustanove,  daje  mišljenje  o 
predloženim  članovima upravnog odbora ustanove  i daje mišljenje u postupku  izbora direktora 
ustanove121. Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine učestvuje u upravljanju Zavodom za 
kulturu  vojvođanskih  Rumuna  davanjem predloga  za  direktora  i  članove Upravnog  i Nadzornog 
odbora na osnovu kog Vlada AP Vojvodine imenuje ove organe. Savet je čak ovo pravo uneo u svoj 
Statut. Naime, u tački 6. člana 15. Statuta u kom su pobrojane nadležnosti Saveta, navodi se da je 
nadležnost Saveta da: „predlaže direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna, predsednika i 
članove  Upravnog  odbora  i  predsednika  i  članove  Nadzornog  odbora  Zavoda  za  kulturu 
vojvođanskih  Rumuna“.  Takođe,  po  pribavljenom  mišljenju  Nacionalnog  saveta,  Vlada  AP 
Vojvodine daje saglasnost na Statut, program rada i finansijski plan Zavoda. Sredstva za rad Zavoda 
za  kulturu  vojvođanskih  Rumuna  obezbeđuju  se  iz  budžeta AP  Vojvodine,  sopstvenih  prihoda  i 
drugih izvora u skladu sa zakonom. 

Savet  daje mišljenje  i  na  predlog  za  direktora  i  članove  upravnog  odbora  Profesionalne 
scene  pozorišta  Rumuna  koja  od  2003.  godine  deluje  u  okviru  Narodnog  pozorište  „Sterija“  u 
Vršcu, a čiji osnivač je lokalna samouprava.  
                                                             
120 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 16. 
121 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 17. 
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Nacionalni savet  je  izneo predlog   Ministarstvu kulture Republike Srbije da deo knjiga na 
rumunskom jeziku uvrsti u listu knjiga za obavezni otkup što je prihvaćeno. Takođe je zatraženo da 
Ministarstvo  sufinansira  rad  profesionale  scene  na  rumunskom  jeziku  ali  ta  inicijativa  nije 
prihvaćena. 

 

NADLEŽNOST NACIONALNOG SAVETA U OBLASTI OBAVEŠTAVANJA 

U oblasti obaveštavanja nacionalni  savet  ima pravo da  samostalno  ili  sa drugim pravnim 
licem  osniva  ustanove  i  privredna  društva  za  obavljanje  novinsko‐izdavačke  i  radio‐televizijske 
delatnosti,  štampanja  i  reprodukcije  snimljenih medija, kao  i da delimično  ili u  celosti preuzima 
osnivačka  prava  od  Republike,  autonomne  pokrajine  ili  jedinice  lokalne  samouprave  nad 
ustanovama  u  oblasti  javnog  informisanja  koje  u  celini  ili  pretežno  vrše  informisanje  na  jeziku 
nacionalne  manjine122.  U  pogledu  upravljačkih  nadležnosti,  nacionalni  savet  daje  mišljenje  u 
postupku  imenovanja  članova  upravnog  odbora,  programskog  odbora  i  generalnog  direktora 
Radiodifuzne ustanove Srbije odnosno Radiodifuzne ustanove Vojvodine, ako ta ustanova emituje 
program  na  jeziku  nacionalne  manjine,  utvrđuje  kriterijume  za  izbor  odgovornog  urednika 
programa  na  jeziku  nacionalne manjine  u  ustanovi  javnog  servisa,  predlaže  upravnom  odboru 
radiodifuzne ustanove imenovanje odgovornog urednika programa na jeziku nacionalne manjine i 
daje mišljenje o kandidatima za odgovornog urednika programa na jezicima nacionalnih manjina u 
radiodifuznoj  ustanovi  u  kojoj  se  imenuje  odgovorni  urednik  za  više  programa  na  jezicima 
nacionalnih manjina123. 

Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine je 2004. godine preuzeo osnivačka prava od 
Skupštine AP Vojvodine nad Novinsko‐izdavačkom ustanovom  „Libertatea”. Ova ustanova  izdaje 
nedeljnik  „Liberatea“  čije  izlaženje  i  dalje  sufinansira  Izvršno  veće  Vojvodine,  kao  i  časopis  za 
književnost,  umetnost  i  kulturu  „Lumina“  koji  ima  veoma  ograničena  finansijska  sredstva.  NIU 
Libertatea izdaje i časopis za omladinu „Tinerețea”, kao i časopis za decu „Bucuria copiilor”. Svake 
godine  u  okviru  izdavaštva  NIU  Libertatea,  objavljuju  se  pet  do  šest  naslova,  u  zavisnosti  od 
finansijskih sredstava. Rad NIU „Liberatea” finansira se iz budžeta Vlade AP Vojvodine. 

U  procesu  prenošenja  osnivačkih  prava  nad  NIU  „Liberatea“  Savet  se  suočio  sa 
negodovanjem  zaposlenih  u  ovoj  ustanovi  koji  su  uputili  pismo  Ministarstvu  za  kulturu, 
informisanje  i  informatičko društvo tražeći da  interveniše  i smatrajući „nelogičnim  i nezakonitim“ 
ovaj proces. S obzirom na to da je Nacionalni savet tada još uvek bio nova i „neuigrana“ institucija 
koja  je formirana posle „mnogo prepirki  i čudnih okolnosti“, zaposlenima  je bilo nejasno zašto bi 
jedna  takva  institucija preuzimala  osnivačka  prava  nad  jednom  iskusnom  i  uglednom novinsko‐
izdavačkom kućom124.  

Nacionalni  savet  nije  osnivao,  niti  preneo  osnivačka  prava  ni  nad  jednom  drugom 
ustanovom  obaveštavanja,  niti  je  utvrdio  ustanove  obaveštavanja  od  posebnog  značaja  za 
rumunsku nacionalnu manjinu. U opštini Kovin Savet  je predlagao preuzimanje osnivačkih prava 
nad  lokalnom  radio  stanicom  Kovin,  pod  uslovom  da  lokalna  samouprava  finansira  delatnost 
                                                             
122 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 19. 
123 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 20. 
124 http://rusnak.info/libertatea.htm (Pristupljeno 24.04.2012.) 
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radija,  a  da  rumunska  zajednica  zakupi    jedan  do  jednog  i  po  sata  programa  nedeljno  na 
rumunskom  jeziku.  Lokalna  samouprava nije prihvatila ovaj predlog.  Savet  je  imao  još nekoliko 
sličnih inicijativa, ali one nisu dale rezultate.  

Kada je u pitanju NIU „Libertatea“, Nacionalni savet u Upravni odbor od 9 članova imenuje 
ukupno 6 članova i predlaže direktora Ustanove. U član 15. tačka 5. Statuta Nacionalnog saveta se 
ovo  pravo  eksplicitno  ističe.  Naime,  navodi  se  da  Savet  „imenuje  i  razrešava  predsednika, 
potpredsednika  i  članove  Upravnog  odbora  NIU  „Libertatea“,  kao  i  predsednika  i  članove 
Nadzornog odbora, bira i razrešava direktora NIU „Libertatea““. Do sada Nacionalni savet nije bio 
onemogućavan u ostvarivanju svoje upravljačke funkcije.  

 

NADLEŽNOST NACIONALNOG SAVETA U OBLASTI SLUŽBENE UPOTREBE 
 JEZIKA I PISMA 

Nadležnosti  nacionalnih  saveta  u  oblasti  službene  upotrebe  jezika  i  pisma  utvrđene  su 
članom 22. Zakona o NSNM. U ovoj oblasti, nacionalni savet utvrđuje tradicionalne nazive jedinica 
lokalne samouprave, naseljenih mesta  i drugih geografskih naziva na  jeziku nacionalne manjine u 
jedinicama  lokalne  samouprave  i  naseljenim mestima  u  kojima  je  jezik  nacionalne manjine  u 
službenoj  upotrebi;  predlaže  nadležnom  organu  isticanje  naziva  jedinica  lokalne  samouprave, 
naseljenih mesta  i drugih geografskih naziva na  jeziku nacionalne manjine; predlaže utvrđivanje 
jezika  i  pisma  nacionalne manjine  kao  službenog  jezika  i  pisma  u  jedinici  lokalne  samouprave; 
predlaže promenu naziva ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka, drugih delova naseljenih mesta i 
ustanova za koje  je utvrđeno da su od posebnog značaja za nacionalnu manjinu; daje mišljenje u 
postupku  utvrđivanja  naziva  ulica,  trgova,  gradskih  četvrti,  zaselaka  i  drugih  delova  naseljenih 
mesta,  ako  je  na  području  jedinice  lokalne  samouprave  ili  naseljenog  mesta  jezik  nacionalne 
manjine  u  službenoj  upotrebi;  predlaže  nadležnom  organu  vršenje  nadzora  nad  službenom 
upotrebom  jezika  i pisma nacionalne manjine; predlaže nadležnim organima mere  i aktivnosti za 
unapređenje  prevođenja  propisa  na  jezike  nacionalnih  manjina  koji  su  u  službenoj  upotrebi; 
preduzima mere i aktivnosti za unapređenje službene upotrebe jezika i pisma nacionalne manjine; 
i odlučuje o drugim pitanjima  iz ove oblasti  koja  su mu poverena  zakonom,  aktom  autonomne 
pokrajine ili jedinice lokalne samouprave125. 

Rumunski  jezik  je u službenoj upotrebi u 9 opština u Srbiji  i  jednom naseljenom mestu. U 
pitanju  su  sledeće  opštine:  Alibunar,  Bela  Crkva,  Vršac,  Žitište,  Zrenjanin,  Kovačica,  Kovin, 
Plandište, Sečanj i u Pančevu u naseljenom mestu Banatsko Novo Selo. Nacionalni savet je u ovih 
osam  lokalnih  samouprava  pokrenuo  inicijativu  da  tradicionalni  nazivi  naseljenih mesta,  nazivi 
ulica i drugi javni natpisi budu istaknuti i na rumunskom jeziku kako je zakonom regulisano. Od 8 
dopisa, Savet je dobio tri odgovora u kojima je istaknuto da lokalna samouprava nije nadležna za 
oznake naziva naseljenog mesta i da se obrate Putevima Srbije ili Vojvodina putu, dok ostalih pet 
lokalnih  samouprava  nije  odreagovalo  ni  na  koji  način. Uprkos  tome, Nacionalni  savet  u  ovom 
sazivu nije predlagao vršenje nadzora nad službenom upotrebom  jezika  i pisma  i nije se obraćao 
Inspektoratu AP Vojvodine već se obratio Pokrajinskom ombudsmanu i postupak je toku. 

                                                             
125 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 22. 
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Nacionalni  savet  nije  predlagao  promene  naziva  ulica,  trgova,  gradskih  četvrti,  zaselaka, 
drugih  delova  naseljenih mesta,  i  ustanova  za  koje  je  utvrđeno  da  su  od  posebnog  značaja  za 
nacionalnu manjinu. S druge strane, Nacionalni savet  je na obraćanje  lokalnih samouprava davao 
mišljenje  u  postupku  utvrđivanja  naziva  ulica,  trgova,  gradskih  četvrti,  zaselaka  i  drugih  delova 
naseljenih mesta  u  jedinicama  lokalne  samouprave  ili  naseljenih mesta  u  kojima  je  jezik  date 
nacionalne manjine u službenoj upotrebi. 

Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine je na svojoj sednici održanoj 26. juna 2003. 
godine u Uzdinu, usvojio odluku o utvrđivanju tradicionalnih naziva gradova, opština  i naseljenih 
mesta  na  rumunskom  jeziku,  koja  je  objavljena  u  „Sl.list  APV“,  br.12/2003.od  27.08.2003. 
Međutim,  tradicionalni nazivi mesta, nazivi ulica  i  trgova na  rumunskom  jeziku gde  je  rumunski 
jezik u službenoj upotrebi se, prema podacima dobijenim istraživanjem nedovoljno poštuju.Od 38 
naziva ispisano je samo 22.  

 

ODNOS SA ORGANIMA REPUBLIKE, POKRAJINE I JEDINICAMA 
LOKALNE SAMOUPRAVE 

S obzirom na to da nacionalni saveti nisu ovlašćeni predlagači zakona, Nacionalni savet nije 
samostalno predlagao donošenje ili izmenu propisa vezanih za položaj nacionalne manjine, već je 
većinu  svojih predloga  iznosio  kroz Koordinaciju nacionalnih  saveta,  zajedničko neformalno  telo 
nacionalnih  saveta  (  u  procesu  izrade  Statuta  AP  Vojvodine,  Zakona  o  obrazovanju,  Zakona  o 
kulturi,  Zakona  o  nacionalnim  savetima  nacionalnih  manjina).  Opredeljenje  da  ne  istupaju 
samostalno  pred  državnim  organima  vođeno  je  sledećom  argumentacijom:  „Jedan  nacionalni 
savet sam za sebe ne može ništa da uradi. Jedino ako svi nacionalni saveti postignu konzenzus u 
pokretanju nekih pitanja  ili rešavanja problema, onda se eventualno  i može nešto ostvariti,  inače 
samostalno, rusinski, rumunski, hrvatski ili bilo koji drugi teško da može da nešto izmeni, pokrene.“ 

 Neke  od  sugestija  koje  je  Savet  iznosio na  Koordinaciji nacionalnih  saveta  su  i uvažene 
poput    rešenja koje predviđa da prilikom  izbora  za  članove nacionalnih saveta,  svaka  inistitucija 
koja  ima  prefiks  nacionalni može  da  delegira  jednog  člana  ako  se  izbor  vrši  preko  elektorske 
skupštine. S druge  strane, Nacionalni  savet  je predlagao  i da  se Koordinacija nacionalnih  saveta 
institucionalizuje  Zakonom  o NSNM,  ali  ovaj  predlog  nije  usvojen.  Za  ovaj  predlog  smo  tokom 
istraživanja dobili  sledeće obrazloženje: „Koordinaciju  tretiraju kao neformalno udruženje  i kada 
preko Koordinacije komuniciramo sa nadležnim državnim organima potrebne su nam saglasnosti, 
potpisi  i  pečati  svih  nacionalnih  saveta,  ili  barem  većine.  Ovako,  ako  bi  se  institucionalizovala 
Koordinacija  i  kada  bi  ona  bila  sastavni  deo  jednog  sistema  kulturne  autonomije‐samouprave, 
onda bi bilo mnogo lakše realizovati neke inicijative“. Drugi neformalan predlog do koga smo došli 
tokom  istraživanja  i koji bi povećao mogućnost nacionalnih  saveta da utiču na državne politike, 
odnosio se na inicijativu da nacionalni saveti postanu ovlašćeni predlagači zakona u oblastima koje 
se odnose na nacionalne manjine kako bi efikasnije mogli da štite prava nacionalnih manjina.  

Ispitanici su istakli i da državni organi i većinske političke stranke nemaju strategiju zaštite 
prava  pripadnika  nacionalnih manjina,  niti  im  je  cilj  da  razvijaju  i  unapređuju manjinska  prava. 
Sledeća izjava potvrđuje ovakvo stanovište: „Danas ne postoje državne manjinske politike. Ono što 
se zove nacionalnom politikom ravnopravnosti je skup evropskih propisa i načela. Valjda zato neke 
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partije stiču pogrešan utisak da je nacionalna ravnopravnost nužno zlo nametnuto iz Brisela. Malo 
je  partija  koje  u  svojim  programima  imaju  tačno  razrađenu  politiku  prema  manjinama,  od 
negovanja  kadrova  do  proučavanja  i  udovoljenja  potrebama manjinskih  zajednica.  O  prisustvu 
manjinaca se najčešće govori u propagandne svrhe, kao o cvetu u kosi koji ukrašava nečiji obraz.“ 

Za razliku od pristupa prema državnim organima  i odnosa sa njima, Nacionalni savet  je ka 
lokalnim  samoupravama  samostalno  pokretao  inicijative  i  to  pre  svega  u  cilju  unapređenja 
službene  upotrebe  jezika  i  pisma,  dok  sa  organima  AP  Vojvodine  ima  redovne  kontakte  i 
konsultacije. 

 

ODNOSI SA LOKALNIM SAVETIMA ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE 

Jedna od opštih nadležnosti nacionalnog saveta jeste da predlaže predstavnika nacionalne 
manjine u  savetu za međunacionalne odnose u  jedinici  lokalne  samouprave126. Nacionalni  savet 
rumunske nacionalne manjine je predlagao članove za savete za međunacionalne odnose u većini 
opština u kojima je Savet ostvario to pravo. Opština Vršac je jedina koja je izabrala člana Saveta za 
međunacionalne  odnose,  bez  predloga  pa  čak  i  obaveštavanja  ili  traženja mišljenja  Saveta.  U 
opštini Bačka Palanka  ( naselje Vajska)  su prihvatili   obavezu da prema Zakonu  imenuju  člana u 
Savet za međunacionalne odnose  jer u opštini živi  više od 1% pripadnika rumunske zajednice.  

Nacionalni  savet  nije  uspostavio  dinamičniju  saradnju  sa  savetima  za  međunacionalne 
odnose  velikim delom  zbog  toga  što  sami  saveti  za međunacionalne odnose ne postoje u  svim 
gradovima  i opštinama u  kojima postoji obaveza njihovog ustanovljavanja,  a  tamo  gde postoje, 
uopšte ne funkcionišu ili izuzetno teško donose odluke zbog nedovoljnih kapaciteta, ali i pravila da 
se odluke donose konsenzusom.  

 

MEĐUNARODNA I REGIONALNA SARADNJA 

Nacionalni savet sarađuje sa pograničnim županijama u Rumuniji, dok sa Departmanom za 
dijasporu  Vlade  Rumunije  nije  ostvario  zapaženije  kontakte.  Saradnja  takođe  postoji  između 
muzeja  i  akademija  u  Rumuniji  i  Zavoda  za  kulturu  vojvođanskih  Rumuna.  U  Rumuniji  Savet 
sarađuje i sa Savezom Srba u Rumuniji. 

Savet ima dobru saradnju i sa međunarodnim organizacijama poput OEBS‐a i UNDP‐a, kao i 
sa Savetom Evrope i Evropskom Unijom, preko svojih predstavnika. 

                                                             
126  Savet  za međunacionalne odnose  je  samostalno  radno  telo  koje  čine predstavnici  srpskog naroda  i nacionalnih 
manjina,  a  osniva  ga  Skupština  grada,  odnosno  Skupština  opštine  koja  određuje  delokrug  njegovog  rada  (Zakon  o 
lokalnoj  samoupravi,  Sl.  glasnik  129/2007).  Savet  za  međunacionalne  odnose  ima  pravo  da  razmatra  pitanja 
ostvarivanja,  zaštite  i unapređivanja nacionalne  ravnopravnosti, pravo da pokrene postupak pred Vrhovnim  sudom 
Srbije i pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti i zakonitosti odluke ili drugog akta jedinice lokalne samoprave ako 
smatra  da  su  njime  povređena  prava  pripadnika  srpskog  naroda  i  nacionalnih manjina  predstavljenih  u  savetu  za 
međunacionalne odnose. 
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S  druge  strane,  u  bilateralnim  razgovorima    Srbije  i  Rumunije,  predstavnici Nacionalnog 
saveta  učestvuju  povremeno  što pokazuje  odnos  državnih  organa  prema Nacionalnom  savetu  i 
zbog čega je Nacionalni savet skretao pažnju i savetniku predsednika Republike. 

 

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA SAVETA 

Nacionalni  savet  rumunske  nacionalne manjine  ima  23  člana.  Sednice  Saveta  se  prema 
Statutu  održavaju  najmanje  četiri  puta  godišnje  i  održavaju  se  na  rumunskom  jeziku. Nije  bilo 
slučajeva da  se  sednica Nacionalnog  saveta nije održala  zbog nedostatka  kvoruma.  Samo  jedna 
sednica Izvršnog odbora nije održana zbog nedostatka kvoruma.  

Odlučivanje  u  Nacionalnom  savetu  je  velikim  delom  uslovljeno  političkim  odnosima, 
uticajem i moći pojedinaca. Pored toga, tokom istraživanja došli smo do saznanja da na kredibilitet 
Nacionalnog saveta utiču određeni problemi koje je potrebno istaći: 

Prvo,  sukob  interesa  je  problem  koji  su  ispitanici  istakli  i  u  radu  Nacionalnog  saveta 
rumunske nacionalne manjine: „Veliki je problem  sukob interesa. Recimo predsednik Komisije za 
informisanje  je  istovremeno direktor  „Libertatea“  tako da on  za  sebe može namaknuti  sredstva 
bez problema  na  razne načine,  a  drugo  sekretar Nacionalnog  saveta  je  predsednik  Rumunskog 
centra  za  razvoj  demokratije  i  on  se  time  ne  bavi,  recimo  bavi  se  nekim  dečijim  stvarima, 
organizovanjem  nekih  kolonija  i  tako  to.  Kad mi  konkurišemo  sa  projektima  automatski  i  on 
konkuriše sa nama i nas uskraćuje. Mislim da je to problem“. Značajnije je, međutim, istaći to da je 
predsednik  Nacionalnog  saveta  Daniel  Petrović,  istovremeno  i  pokrajinski  sekretar  za 
poljoprivredu,  šumarstvo  i  vodoprivredu,  dok  je  potpredsednik  Nacionalnog  saveta  Danijel 
Kišmarton do oktobra 2011. godine bio predsednik opštine Alibunar127. 

Prema Zakonu o sprečavanju sukoba  interesa pri vršenju  javnih funkcija ovde se ne može 
govoriti o sukobu interesa, jer se članstvo i radni odnos u nacionalnom savetu nacionalne manjine 
ne smatraju javnim funkcijama128. Postavlja se pitanje da li bi ovaj zakon ipak trebalo primeniti i na 
nacionalne savete  i u kojoj meri, da  li samo na članove nacionalnog saveta  ili  i na članove ostalih 
organa Saveta. Sugestija intervjuisanih je da bi bilo poželjno da bilo koja politička ili javna funkcija 
bude nespojiva sa članstvom u organima nacionalnog saveta.  

S druge strane, uprkos tome što i predsednik i potpredsednik Nacionalnog saveta dolaze sa 
iste  izborne  liste,  članovi  su  političkih  stranaka  i  nalaze  se  ili  su  se  do  skoro  nalazili  na  javnim 
funkcijama,  prema  podacima  dobijenim  iz  Nacionalnog  saveta,  čini  se  da  sukob  interesa  nije 
problem Nacionalnog  saveta  Rumuna:  „Posmatrano  sa  strane u Nacionalnom  savetu  rumunske 
nacionalne  zajednice  imamo  članova  iz  četiri  političke  stranke:  Demokratske  stranke,  Lige 
socijaldemokrata Vojvodine, Alijanske vojvođanskih Rumuna i Vršačke regije, ostale ne znam da li 
nekom  pripadaju  stranački  i  uvek  smo  se  trudili  da  se  politički  ne mešamo  u  rad Nacionalnog 
saveta.  Sigurno  da  više  njih  koji  su  članovi Nacionalnog  saveta  ne  pripadaju  nijednoj  političkoj 
stranci.  Trudili  smo  se   da  to budu    ljudi  koji  respektuju  svoju profesiju  kojom  se bave  i  čiji  je 

                                                             
127 Danijel Kišmarton  je bio predsednik opštine Alibunar do oktobra 2011. godine kada  je uhapšen pod optužbom za 
primanje mita. Na njegovo mesto izabran je Dušan Jovanović (takođe iz DS), dotadašnji predsednik skupštine opštine. 
128 v. član 2 Zakona o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija, Sl. glasnik RS br. 43/2004. 
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interes rumunska nacionalna zajednica. Nekad ima koristi od toga što su neki članovi Nacionalnog 
saveta istovremeno i  pripadnici nekih stranaka, ali ako se političke stranke još više budu uplitale u 
rad, to neće biti u interesu nacionalnog dobra.“ 

Pojedini  intervjuisani  su  Nacionalnom  savetu  osporavali  postojanje  velikog  broja 
regionalnih  kancelarija.  Prema mišljenju  jednog  broja  ispitanika,  ova  kancelarije  sem  što  troše 
znatna finansijska sredstva za iznajmljivanje prostorija i dnevnice i plate zaposlenih, nemaju drugu 
svrhu.  S druge  strane,  rumunska nacionalna manjina  je  veoma disperzivna  i ukoliko Kancelarije 
podstiču  bliže  upoznavanje  pripadnika  rumunske  nacionalne  manjine  na  terenu  sa  radom 
Nacionalnog  saveta, mogućnostima pružanja  svih vrsta pomoći, a naročito u pisanju projekata  i 
ujedno povezivanja sa  lokalnom samoupravom, onda  je njihovo postojanje  i te kako neophodno. 
Takođe, u pogledu finansiranja kancelarija sem kancelarija u Kladovu, Boru i Novom Sadu koje su 
iznajmljene  po  povlašćenim  uslovima,  u  svim  ostalim  mestima  iznamljivanje  i  održavanje 
kancelarija finansira lokalna samouprava. 

 

TRANSPARENTNOST U RADU 

Nacionalni  savet  rumunske  nacionalne  manjine  nema  više  aktivnu  internet  stranicu. 
Informisanje  građana  o  radu  Saveta  kao  i  direktni  kontakti  odvijaju  se  najvećim  delom  preko 
regionalnih kancelarija. 

Savet takođe, u cilju povećanja transparentnosti održava sednice u različitim mestima gde 
žive Rumuni. Od izbora novog sastava Saveta u junu 2010. godine do maja 2012. godine sednice su 
održavane u Zrenjaninu, Jankovom mostu, u Uzdinu, Alibunaru, Novom Sadu, Lokvama, Vršcu  i u 
Pančevu. Prema podacima dobijenim od Nacionalnog saveta, prednost ovakvog rada je što i mesne 
zajednice  ili  ljudi koji  su okupljeni u  tom mestu gde  žive pripadnici  rumunske  zajednice, na  licu 
mesta  vide  kako  funkcioniše  i  radi  Nacionalni  savet.  Pored  gore  pomenutih  mesta,  do  2010. 
godine, sednice su održane i u Kladovu, Vršcu, Banatskom Novom Selu, Vladimirovcu i Kovinu. 

Prema  podacima  dobijenim  od  Nacionalnog  saveta,  građani  se  obraćaju  Nacionalnom 
savetu  kad  god  imaju  neki  problem  čijem  rešenju  misle  da  bi  Nacionalni  savet  mogao  da 
doprinese. Građani se  obraćaju kada imaju problema sa državljanstvom, radnim odnosima i slično. 
U Savetu  ističu:  „Trudimo  se da  svima ako ne direktno, onda  indirektno pomognemo, da damo 
logističku podršku kome da se obrate  i kako da reše svoj problem. Odgovorno vam tvrdim da ne 
postoji organizacija, institucija ili asocijacija u rumunskoj zajednici, a da nije od Nacionalnog saveta 
dobila direktnu ili indirektnu pomoć.“ 

Nacionalni  savet  takođe  objavljuje  izveštaj  o  radu  i  trošenju  budžeta  u  novinama 
„Libertatea“, a i na internet stranici dok je ona bila aktivna. Finansijski plan i Finansijski izveštaj se 
redovno objavljuju i u časopisu Saveta „Floare de latinitate“. 

Uprkos  pozitivnim  primerima,  izvesno  je  da  građani  nisu  u  dovoljnoj meri  upoznati  sa 
nadležnostima  i  radom  Nacionalnog  saveta  i  da  je  konstantno  potrebno  edukovati  građane  o 
pravima nacionalnih manjina, o značaju nacionalnih  saveta  i njihovim nadležnostima. Nacionalni 
savet  je,  na  primer,  do  sada  održao  javne  rasprave  samo  o  predlogu  Zakona  o  Nacionalnim 
savetima nacionalnih manjina  i  to u Vršcu, Alibunaru, Novom  Sadu,  i Kovinu.  Češće održavanje 
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javnih  rasprava  prilikom  donošenja  značajnih  odluka  bi  svakako  bilo  korisno  ne  samo  za 
upoznavanje građana sa  radom Saveta, nego  i za motivisanje građana da se direktnije uključe u 
borbu za ostvarivanje svojih prava. 

Pored  informisanja građana rumunske nacionalnosti, postavlja se pitanje kako se građani 
koji ne govore rumunski jezik informišu o radu Saveta. Do sada Nacionalni savet nije bio aktivan u 
ovom pravcu. Od dokumenata, samo  je Statut Nacionalnog saveta dostupan  i na srpskom  jeziku, 
dok su svi ostali dokumenti dostupni  jedino na rumunskom  jeziku. Sva finansijska dokumentacija 
vodi se na srpskom jeziku i u skladu sa Zakonom o knjigovodstvu. 

 

FINANSIRANJE DELATNOSTI NACIONALNOG SAVETA 

Sredstva  za  finansiranje  nacionalnih  saveta  obezbeđuju  se  iz  budžeta  Republike  Srbije, 
budžeta autonomne pokrajine i budžeta jedinice lokalne samouprave, donacija i ostalih prihoda129. 
Visina sredstava se određuje svake godine Zakonom o budžetu, odnosno odlukama o budžetu AP 
Vojvodine  i  jedinica  lokalne  samouprave.  Sredstva  koja  izdvaja  Republika  raspoređuju  se 
nacionalnim  savetima  tako  da  se  30%  raspoređuje  u  jednakim  iznosima  svim  registrovanim 
savetima, a 70% sredstava srazmerno broju pripadnika određene nacionalne manjine koju Savet 
predstavlja,  ukupnom  broju  ustanova  te  nacionalne  manjine  u  oblasti  kulture,  obrazovanja, 
obaveštavanja  i  službene upotrebe  jezika  i pisma  i obimu aktivnosti  tih ustanova. AP Vojvodina 
izdvaja  sredstva  za  finansiranje  nacionalnih  saveta  na  teritoriji  Vojvodine.  Lokalne  samouprave 
izdvajaju sredstva za nacionalne savete koji predstavljaju nacionalne manjine koje u stanovništvu 
te  lokalne  samouprave dostižu najmanje  10% od ukupnog  stanovništva  ili  za nacionalne  savete 
nacionalnih manjina čiji je jezik u službenoj upotrebi na teritoriji te lokalne samouprave130. 

U  praksi,  međutim,  od  lokalnih  samouprava  jedino  opština  Žitište  izdvaja  određena 
sredstva  za  rad Nacionalnog  saveta  rumunske  nacionalne manjine,  i  to ne  svake  godine,  već u 
okviru  svoje mogućnosti. Prvi put  je  to urađeno 2006. godine, a opština  redovno  izlazi u  susret 
prilikom manifestacija  ili popravke kancelarije u Torku. Ostalih 8 opština gde  je rumunski  jezik u 
službenoj  upotrebi  (Alibunar,  Vršac,  Bela  Crkva,  Kovin,  Plandište,  Zrenjanin,  Kovačica,  Sečanj) 
direktno  ne  finansiraju  rad  Nacionalnog  saveta.  Savet  im  se  od  2009.  godine  redovno,  ali 
bezuspešno,  obraća  i  apeluje  na  Zakon  o  nacionalnim  savetima  nacionalnih manjina  i  obavezu 
opštine da finansira rad Nacionlanog saveta.  

Nacionalni  saveti  imaju  i mogućnost  finansiranja preko projekata. Na  takav način  se   od 
2006. godine podržavaju projekti „Orkestar“ i „Hor“ Nacionalnog saveta koje finansira Ministarstvo 
kulture  i Pokrajinski sekretarijat za kulturu  i  informisanje u Pokrajinskog sekretarijata za upravu, 
obrazovanje i nacionalne zajednice. Nacionalni savet realizuje i zajedničke projekte sa Županijama 
Tamiš, Karaš‐Severin i Alba u Rumuniji, kao i sa Savezom Srba iz Rumunije. 

Kada  je  reč  o  finansiranju  ustanova  nad  kojima  Nacionalni  savet  ima  osnivačka  prava 
(Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna i NIU „Libertatea“) član 24. Zakona o NSNM propisuje da 
materijalni položaj ustanova  čija  se osnivačka prava  u  celini  ili  delimično  prenose  ne može biti 

                                                             
129 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 114. 
130 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 115. 
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nepovoljniji u odnosu na ustanove  čija  se osnivačka prava ne prenose na nacionalni  savet. Ova 
odredba se konkretizuje u članu 116. Zakona o NSNM gde se navodi: „finansiranje rada ustanova ili 
drugih organizacija čija su osnivačka prava, delimično ili u celini, preneta na nacionalne savete vrši 
se iz istih izvora i na osnovu istih normativa iz kojih su te ustanove ili organizacije finansirane pre 
prenošenja  osnivačkih  prava  na  nacionalne  savete.  U  ugovoru  o  prenosu  osnivačkih  prava  na 
nacionalne savete uređuju se  finansijske obaveze prethodnog osnivača prema ustanovi  ili drugoj 
organizaciji  čiji  osnivač  postaje  nacionalni  savet.  Nacionalni  savet  može  obezbediti  dopunska 
sredstva  za  rad  i  delatnost  ustanova  i  drugih  organizacija  čija  osnivačka  prava  su  preneta  na 
nacionalni savet“. U skladu sa tim, institucije nad kojima su preneta osnivačka prava na Rumunski 
nacionalni savet se i dalje finansiraju iz  pokrajinskog budžeta. 

U skladu sa Zakonom o NSNM, nacionalni savet daje mišljenje o predlozima projekata koji 
se  finansiraju  iz  sredstava  AP  Vojvodine.  I  u  slučaju  Rumunskog  nacionalnog  saveta,  tokom 
istraživanja smo čuli određene kritike na račun ove nadležnosti Saveta. Bilo je, naime, primedbi da 
Savet daje pozitivno mišljenje isključivo po političkoj liniji i da projekte ne mogu da dobiju oni koji 
nisu  politički  bliski  sa  Savetom.  Međutim,  dokumentacija  Pokrajinskog  sekretarijata  za 
obrazovanje,  upravu  i  nacionalne  zajednice,  pokazuje  da  su  svi  aplikanti  na  konkursu  dobili 
određena finansijska sredstva za sufinansiranje svojih projekata što opovrgava navode ispitanika o 
politizaciji.  
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PREPORUKE ZA POBOLJŠANJE  RADA NACIONALNOG SAVETA  

 

PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA NA RUMUNSKOM JEZIKU 

• upoznavati roditelje i učenike sa pravom na obrazovanje na maternjem jeziku; 
• informisati učenike o prednostima obrazovanja na rumunskom jeziku; 
• ukazivati na značaj dobrog poznavanja maternjeg jezika; 
• osmisliti  kampanje  kako bi  se učenici motivisali da pohađaju predmet Rumunski  jezik  sa 

elementima nacionalne kulture; 
• predložiti nastavni plan i program za sadržaje iz oblasti likovne umetnosti; 
• organizovati uvoz priručnika    iz Rumunije  za nastavnike  i učitelje  za  čiji uvoz  je ministar 

prosvete i nauke dao odborenje; 
• motivisati pripadnike drugih nacionalnosti da uče rumunski jezik; 
• organizovati  zajedničke  vannastavne  aktivnosti  (radionice,  sekcije  i  sportske  aktivnosti) 

između odeljenja koja se obrazuju na rumunskom i odeljenja na srpskom jeziku; 
• doneti strategiju razvoja obrazovanja na rumunskom jeziku. 

 

PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ KULTURE NA RUMUNSKOM JEZIKU  

• podsticati kako interkulturalni tako i intrakulturni pluralizam; 
• utvrditi koje ustanove kulture su od posebnog značaja za rumunsku nacionalnu manjinu; 
• doneti strategiju razvoja kulture na rumunskom jeziku. 

 

PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ INFORMISANJA NA RUMUNSKOM JEZIKU  

• poštovati  i unapređivati pravo pripadnika nacionalne manjine na potpuno  i nepristrasno 
obaveštavanje na svom jeziku; 

• podsticati saradnju i razmenu sadržaja između medija koji informišu na rumunskom jeziku; 
• doneti strategiju razvoja informisanja na rumunskom jeziku. 

 

PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ SLUŽBENE UPOTREBE RUMUNSKOG JEZIKA I 
PISMA  

• u  opštinama  u  kojima  je  rumunski  jezik  u  službenoj  upotrebi,  zahtevati  od  nadležnog 
organa da se on koristi u skladu sa zakonom; 

• predlagati nadležnim pokrajinskim organima  vršenje nadzora nad  službenom upotrebom 
jezika i pisma kada lokalne samouprave ne koriste rumunski jezik u službenoj upotrebi iako 
ih na to zakon obavezuje; 
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• u komunikaciji sa organima autonomne pokrajine  i  lokalne samouprave koristiti rumunski 
jezik u opštinama ili naseljenim mestima u kojima je rumunski jezik u službenoj upotrebi; 

• doneti strategiju razvoja službene upotrebe rumunskog jezika i pisma. 
 

PREPORUKE ZA SMANJENJE POLITIZACIJE 

• napustiti praksu upisivanja birača u poseban birački spisak preko trećeg lica; 
• napustiti  praksu  angažovanja  nosilaca  javnih  funkcija  na  izbornim  listama  za  nacionalni 

savet nacionalne manjine; 
• lica koja su u poslednje tri godine  imala bilo koju političku funkciju ne bi trebalo da budu 

kandidati na izbornoj listi za nacionalni savet nacionalne manjine; 
• kandidati  za  članove  nacionalnog  saveta  treba  da  budu  priznati  stručnjaci  iz  oblasti 

obrazovanja, kulture, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma; 
• organizovati edukacije za članove nacionalnog saveta kako bi se detaljno i jasno upoznali sa 

nadležnostima nacionalnog saveta. 
 

PREPORUKE ZA POVEĆANJE TRANSPARENTNOSTI U RADU 

• aktivirati internet stranicu; 
• postaviti  na  internet  stranicu  detaljne  finansijske  izveštaje,  detaljne  izveštaje  o  radu  i 

planove rada; 
• sve  informacije  i  dokumenti  na  internet  stranici  nacionalnog  saveta  treba  da  budu 

dvojezični: na rumunskom jeziku i srpskom jeziku; 
• kriterijumi  za  izbor  projekata  koji  se  finansiraju  i  sufinansiraju  odnosno  kriterijumi  za 

stipendiranje učenika  iz  sredstava  Saveta bi  trebalo da budu  javno dostupni na  internet 
stranici Saveta, izbalansirani i nediskriminatorni; 

• postaviti  na  internet  stranicu  imena  učesnika  i  rezultate  konkursa  koje  nacionalni  savet 
raspisuje  za  finansiranje  ili  sufinansiranje  projekata  iz  oblasti  obrazovanja,  kulture, 
informisanja i službene upotrebe jezika i pisma; 

• postaviti  na  internet  stranicu mišljenje  i  obrazloženje  nacionalnog  saveta  za  podršku  ili 
izostajanje podrške projektima koji konkurišu za  sredstva  iz  javnih prihoda Republike, AP 
Vojvodine  ili  lokalne  samouprave,  a  o  kojima  Nacionalni  savet  ima  nadležnost  da  daje 
mišljenje; 

• ostvarivati  aktivnu  komunikaciju  sa  nevladinim  sektorom  i  ustanovama  kulture, 
obrazovanja i informisanja; 

• organizovati  javne  rasprave  prilikom  donošenja  važnih  odluka  iz  oblasti  obrazovanja, 
kulture, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma;  

• razvijati regionalne kancelarije. 



115 
 

ANALIZA RADA 
NACIONALNOG SAVETA  SLOVAČKE  NACIONALNE MANJINE∗ 

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine  formiran  je 2003. godine. Rad Nacionalnog 
saveta je do sada prevashodno bio usmeren na razvoj kulture i obrazovanja na slovačkom jeziku u 
čemu  su  posebno  aktivnu  ulogu  imali  radni  odbori  Saveta. Nacionalni  savet  deluje  na  teritoriji 
Vojvodine  gde  su  Slovaci  tradicionalno  nastanjeni  još  od  18.  veka131.  Institucionalna  struktura 
Nacionalnog  saveta  slovačke  nacionalne manjine  je  najkompleksnija  i  tehnički  najzahtevnija,  te 
može da predstavlja model  samo  za one nacionalne manjine koje  imaju  jake  stručno‐tehničke  i 
profesionalne  kapacitete  u  oblastima  iz  nadležnosti  saveta.  Svaki  od  četiri  sektorska  odbora 
Nacionalnog  saveta  slovačke  nacionalne  manjine  operativno  funkcioniše  kroz  četiri  do  deset 
komisija  koje  su  zadužene  za  praćenje  pojedinih  oblasti  unutar  sektora  kulture,  obrazovanja, 
obaveštavanja  i  službene  upotrebe  jezika  i  pisma.  Ovaj  Nacionalni  savet  je  započeo  praksu 
osnivanja  ustanova  kulture    nacionalnih  manjina:  zajedno  sa  AP  Vojvodinom  u  Novom  Sadu 
osnovao Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka. Uz to, Nacionalni savet sprovodi relativno retku 
praksu  koju  bi  trebalo  podržati,  sufinansiranja  iz  sopstvenih  sredstava  ustanova  na  kojima  je 
preuzeo  deo  osnivačkih  prava.  Naime,  Savet  je  preuzeo  i  deo  finansiranja  rada  Muzeja 
vojvođanskih Slovaka u Bačkom Petrovcu. Savet obezbeđuje sredstva za  plate i redovnu delatnost 
ustanove, a opština brine o održavanju objekta. 

 

IZBORI ZA NACIONALNI SAVET 

Nakon  donošenja  Zakona  o  nacionalnim  savetima  nacionalnih  manjina  2009.  godine 
raspisani su  i sprovedeni  izbori za drugi, aktuelni mandat Saveta.  Izbori su održani 6.  juna 2010. 
godine. Za razliku od prvih izbora koji su bili putem elektorske skupštine, slovački nacionalni savet 
se na drugim izborima opredelio za neposredne izbore za članove nacionalnog saveta132.  

U  poseban  birački  spisak  upisalo  se  32.657  građana,  pripadnika  slovačke  nacionalne 
manjine,  odnosno  55.33%  pripadnika  slovačke  nacionalne  zajednice. Na  izbore  je  izašlo  15.288 
birača, odnosno 46.81% upisanih birača. 

Na  izborima  je  učestvovalo  pet  izbornih  lista:  1.  Slovaci  zajedno,  čiji  je  nosilac  bila  Ana 
Tomanova Makanova; 2. Matica slovačka – Za slovački identitet na čelu sa Katarinom Melegovom 
Melihovom; 3. Slovačka  liga, koju  je predstavljao Ljubor Stupavski; 4. Nova  slovačka  stranka na 

                                                             
∗  Autor:  Jelena  Lončar,  Univerzitet  u  Beogradu,  Fakultet  političkih  nauka;  kontakt:  loncar.jelena@gmail.com, 
jelena.loncar@fpn.bg.ac.rs. 
131 U Vojvodini (u Bačkoj, Banatu i Sremu) slovačka nacionalna manjina čini 2.79% ukupnog stanovništva, dok je udeo 
slovačke nacionalne manjine u uskupnom  stanovništvu Srbije, prema Popisu  stanovništva  iz 2002. godine 0.79%. U 
najvećem broju Slovaci žive u opštinama Bački Petrovac, Novi Sad, Kovačica, Stara Pazova, Bačka Palanka, Bač, Šid, 
Zrenjanin, Pančevo, Alibunar, Odžaci, Zemun i Surčin. 
132  Prema  Zakonu  o  NSNM,  izbori  za  nacionalne  savete  mogu  biti  neposredni  ili  putem  elektorske  skupštine. 
Nacionalne manjine same biraju način izbora (čl. 29, stav 1 i 2). Prema Zakonu o NSNM, neposredni izbori mogu da se 
održe ako se do dana raspisivanja izbora, na poseban birački spisak nacionalne manjine, upiše više od 50% od ukupnog 
broja pripadnika nacionalne manjine prema poslednjem popisu stanovništva umanjenog za 20% (čl. 29, stav 3).  
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čelu sa Štefanom Sečom; i 5. Slovačka stranka, čiji je nosilac bio Jan Paul. Svih pet lista je uspelo da 
obezbedi sebi mesto u Nacionalnom savetu. Najveći broj glasova je osvojila lista Slovaci zajedno sa 
59.70 %  od  ukupnog  broja  glasova  čime  joj  je  pripalo  18 mandata.  Lista Matica  slovačka  –  za 
slovački identitet osvojila je 22.36 % glasova, odnosno 7 mandata; Slovačka stranka je osvojila 8.02 
% glasova na osnovu  čega  su  joj pripala dva mandata; Nova  slovačka  stranka  je osvojila 5.37 % 
glasova i pripao joj je jedan mandat; Slovačka liga je osvojila 4.55 % glasova i pripao joj je takođe 
jedan mandat. 

Slovački  nacionalni  savet  vodio  je  aktivnu  kampanju  za upis  građana  u posebne  biračke 
spiskove. Tokom kampanje organizovani su brojni sastanci Nacionalnog saveta sa predstavnicima 
opština u kojima žive Slovaci, slovačkim institucijama, organizacijama i udruženjima u opštinama u 
kojima žive Slovaci. Na ovim sastancima su predstavnici Nacionalnog saveta upoznavali pripadnike 
slovačke manjine o sadržaju Zakona o NSNM i značaju upisa u posebne biračke spiskove. Kampanju 
u ime Nacionalnog saveta su vodili tadašnja predsednica Nacionalnog saveta i članovi Nacionalnog 
saveta koji su na izborima za Nacionalni savet nastupili na listi „Slovaci zajedno“. Pozicija sa koje su 
kandidati ove liste vodili izbornu kampanju, uz sedmogodišnje iskustvo u radu Nacionalnog saveta i 
tehničku  i  suštinsku  podršku DS  čiji  je  član  najveći  broj  kandidata  ove  liste,  osigurali  su  dobru 
početnu poziciju ove liste u odnosu na ostale izborne liste što se, između ostalog, reflektovalo i u 
rezultatima izbora. 

Nacionalni savet  je, takođe, organizovao aktiviste u svim sredinama u kojima žive Slovaci 
koji su  raznosili po kućama  formulare za upis u poseban birački spisak koje su građani mogli da 
popune  na  licu mesta  i  daju  aktivistima Nacionalnog  saveta  ili  su  sami  slali  poštom  nadležnim 
organima. 

Činjenica da  je aktivistima Nacionalnog saveta bilo omogućeno da u  ime građana predaju 
zahteve za upis građana u poseban birački spisak problematična je iz perspektive zaštite podataka 
o  ličnosti. Ovo  je omogućeno  Instrukcijom Ministarstva za  ljudska  i manjinska prava o postupku 
upisa u poseban birački spisak nacionalne manjine, br. 290‐111‐00‐00009/2009‐05 od 07.12.2009. 
godine prema kojoj su zahteve građana za upis u poseban birački spisak mogla da predaju  treća 
lica bez posebnog ovlašćenja, što znači da je svako ko je raspolagao podacima o građanima, mogao 
„u njihovo ime“, a bez dokaza o verodostojnosti potpisa građana za koje se zahtev podnosi (tj. bez 
sudske  overe  potpisa),  da  popuni  zahtev  za  upis,  potpiše  ih  i  podnese  zahtev.  S  druge  strane, 
pojedini  ispitanici  iz Nacionalnog  saveta  slovačke nacionalne manjine  su postavili pitanje  koliko 
građana bi se upisalo u posebne biračke spiskove da aktivisti nisu odlazili „od vrata do vrata“ i tako 
prikupljali potpise za upis u registar. Građanima je ideja Nacionalnog saveta bila nova, tada još nisu 
bili dovoljno upoznati sa nadležnostima Saveta i nisu jasno videli svoj interes da se lično upisuju u 
poseban birački spisak i konačno da glasaju. Kada je reč o upisu u poseban birački spisak slovačke 
nacionalne manjine  i  izborima  za Nacionalni  savet, prema našim  saznanjima, nije bilo  formalnih 
pritužbi građana koje bi se odnosile na zloupotrebu ličnih podataka.  
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KONSTITUISANJE SAVETA 

Konstitutivna  sednica  novog  saziva  Saveta  održana  je  25.  juna  2010.  godine  u  Bačkom 
Petrovcu.  Na  ovoj  sednici  su  overeni  mandati  novih  članova  Saveta.  S  obzirom  na  brojnost 
nacionalne manjine, Savet u skladu sa Zakonom  ima 29  članova133. Konstituisanje saveta, upis u 
registar, kao i usvajanje statuta protekli su u skladu sa Zakonom o NSNM i u zakonskim rokovima. 
Nov  Statut  i  Poslovnik  Saveta  usvojeni  su  na  drugoj  sednici Nacionalnog  saveta  25.  septembra 
2010. godine u Staroj Pazovi. Statutom je utvrđeno da je sedište Saveta u Novom Sadu. 

Nacionalni savet  je  izabrao predsedništvo u sledećem sastavu: za predsednicu  je  izabrana 
dotadašnja predsednica Ana Tomanova Makanova iz Novog Sada, visoka pokrajinska funkcionerka 
DS,  potpredsednica  Izvršnog  veća Vojvodine  i  do  aprila  2011.  godine  pokrajinska  sekretarka  za 
informacije; za potpredsednike su izabrani Vladimir Valenćik iz Bačkog Petrovca (za Bačku), Zuzana 
Lernhart  iz Kovačice (za Banat)  i Jan Majorski  iz Stare Pazove (za Srem). Prema članu 24. Statuta, 
predsednik  Saveta  svoju  funkciju može da  obavlja  putem  zasnovanog  radnog odnosa  sa punim 
radnim vremenom što  je u odnosu na ostale savete neuobičajeno  rešenje. Prema Statutu,  radni 
odnos  zasniva  sekretar  Saveta,  kao  i  koordinatori  u  odborima  Saveta.  Savet  trenutno  ima  5 
zaposlenih  osoba:  sekretara,  stručnog  saradnika  za  administrativne  i  ekonomske  poslove  i  tri 
koordinatora134.  Sekretar  i  jedan  stručni  saradnik  su  zaposleni  sa  punim  radnim  vremenom  na 
neodređen vremenski period, a tri koordinatora sa punim radnim vremenom na određen period. 

Pored predsednika  i  tri podpredsednika, organi Saveta  su  i    Izvršno veće, organ koji nije 
postojao u ranijem sazivu Saveta i koji ima osam članova, sekretar Saveta i četiri odbora: Odbor za 
kulturu, Odbor za obrazovanje, Odbor za informisanje i Odbor za službenu upotrebu jezika i pisma.  
Prema  Statutu  Savet  može  obrazovati  i  druga  radna  tela  (npr.  komisije)  za  oblasti  iz  svoje 
nadležnosti (čl. 10). Komisije su kreirane unutar svakog odbora i zadužene su za pojedine oblasti iz  
nadležnosti Saveta. Pri Odboru za obrazovanje Nacionalnog saveta Slovaka deluje deset komisija: 
Komisija  za  predškolsko  obrazovanje,  Komisija  za  osnovne  škole,  Komisija  za  srednje  škole, 
Komisija  za visokoškolsko obrazovanje, Komisija za  stipendije, Komisija za obezbeđenje kvaliteta 
nastave, Komisija  za udžbenike, Komisija  za unapređenje  slovačkog  jezika, Komisija  za očuvanje 
slovačkog jezika i Komisija za versku nastavu. Odbor za kulturu funkcioniše kroz rad devet komisija: 
Komisije  za  izdavačku  delatnost,  Komisije  za  pozorišnu  i  audiovizualnu  delatnost,  Komisije  za 
likovnu delatnost, Komisije za očuvanje kulturnog nasleđa, Komisije za muzičku delatnost, Komisije 
za  bibliotekarsku  delatnost,  Komisije  za  književnu  delatnost,  Komisije  za  očuvanje  amaterskih 
udruženja i kulturnih društava, Komisije za unapređenje kulturnih manifestacija. U okviru Obora za 
informisanje funkcionišu četiri komisije: Komisija za lokalne medije, Komisija za štampane medije, 
Komisija  za  javni  servis  Radio‐televizije  Vojvodine  i  Komisija  za  unapređenje  profesionalnih 
standarda  u  oblasti  medija.  U  oblasti  službene  upotrebe  jezika  i  pisma  deluje  šest  komisija: 
Komisija  za  saradnju  sa  lokalnom  samoupravom),  Komisija  za  saradnju  sa  savetima  za 
međunacionalne  odnose,  Komisija  za  saradnju  sa  crkvama  i  Komisija  za  standarde  slovačkog 

                                                             
133 Prema članu 9. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, nacionalni savet broji 29 članova u slučaju da 
je broj pripadnika nacionalne manjine prema rezultatima poslednjeg popisa stanovništva između 50.000 i 100.000 lica. 
Prema popisu stanovništva iz 2002. godine, u Srbiji je živelo 59.021 Slovaka. 
134  Koordinatori  vrše  administrativne  poslove  u  odborima.  Radni  odnos  u  Nacionalnom  savetu  su  zasnovali 
koordinatori  Odbora  za  kulturu,  Odbora  za  informisanje  i  Odbora  za  službenu  upotrebu  jezika  i  pisma.  Jedino 
koordinator Odbora za obrazovanje nije zasnovao radni odnos u Nacionalnom savetu.  
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književnog  jezika  kod  službene upotrebe  jezika  i pisma, Komisija  sa  razvoj  civilnog  i nevladinog 
sektora i Komisija za saradnju sa omladinom. Predsednici komisija su istovremeno i članovi odbora 
tako  da  postoji  redovna  komunikacija  i  koordinacija  izmedju  komisija  i  odbora.  Statut  takođe 
predviđa osnivanje savetodavnih, odnosno konsultativnih tela, ali ona do sada nisu osnovana. 

Kada  je  reč  o  dokumentima  koje  je  Savet  doneo  od  konstituisanja  novog  saziva  2010. 
godine,  najvažniji  dokumenti  su  Strategija  razvoja  javnog  informisanja  na  slovačkom  jeziku  u 
Republici  Srbiji  do  2016.  godine  i  Strateški  plan  za  obrazovanje  koji  su usvojeni  2011.  godine  i 
dostupni  su na  internet stranici Nacionalnog  saveta na  slovačkom  i  srpskom  jeziku. U planu  je  i 
izrada Strategije iz oblasti kulture135.  

 

NADLEŽNOST NACIONALNOG SAVETA U OBLASTI OBRAZOVANJA 

Najveći  broj  dece  slovačke  nacionalnosti  osnovnu  školu  završava  na maternjem  jeziku, 
tačnije njih oko  75%, dok ostalih 25% pohađaju  škole na  srpskom nastavnom  jeziku. U  srednje 
škole  na  slovačkom  jeziku  se  godišnje  upisuje    oko  350  učenika  u  dve  gimnazije  „Jan  Kolar“  u 
Bačkom Petrovcu i „Mihajlo Pupin“ u Kovačici i 9 učenika u Poljoprivrednu školu u Futogu136. 

U oblasti obrazovanja nadležnosti nacionalnih saveta su utvrđene članovima od 11. do 15 i 
odnose  se  na  osnivačka  prava,  pravo  na  učešće  u  upravljanju  ustanovama,  učešće  u  kreiranju 
nastavnih planova i programa i predlaganje udžbenika i nastavnih sredstava.  

Početkom  oktobra,  tačnije  6.10.2011.  godine  Nacionalni  savet  je  utvrdio  da  je  sedam 
ustanova  obrazovanja  od  posebnog  značaja  za  slovačku  nacionalnu manjinu.  U  pitanju  su  dve 
predškolske ustanove  („Včielka“ u Bačkom Petrovcu  i „Kolibri“   u Kovačici),  četiri osnovne  škole 
(OŠ „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu,  OŠ „Mlada polenja“ u Kovačici, OŠ „Ljudovita Štura“ u Kisaču i 
OŠ  „15. oktobar“ u Pivnicama)  i  jedna  srednja  škola  (gimnazija  „Jan Kolar“  iz Bačkog Petrovca).  
Nakon  toga Nacionalni  savet  je  započeo  proces  preuzimanja  dela  osnivačkih  prava  u  dvanaest 
obrazovnih ustanova u Srbiji i to za sedam ustanova od posebnog značaja i još pet osnovnih škola u 
kojima se nastava odvija  isključivo na slovačkom jeziku. U maju 2011. godine proces preuzimanja 
osnivačkih prava  je  još uvek bio u toku: za gimnaziju „Jan Kolar“  iz Bačkog Petrovca se čekalo da 
Skupština AP Vojvodine potvrdi odluku. Prenos osnivačkih prava nad osnovnim školama je zastao u 
lokalnim samoupravama. Čeka se odluka nastavničkih veća, školskih odbora i Saveta roditelja da su 
škole saglasne sa preuzimanjem osnivačkih prava. 

Nacionalni savet je do sada predlagao članove školskog odbora u ustanovama u kojima se u 
većini  odeljenja  obrazovno‐vaspitni  rad  izvodi  na  jeziku  slovačke  nacionalne manjine.  Takođe, 
Nacionalni savet je dao mišljenje na postavljanje direktora Studentskog centra u Novom Sadu, na 

                                                             
135 http://www.rada.org.rs 
136 Nastava na slovačkom  jeziku  izvodi  se u dvanaest opština u Srbiji: Bački Petrovac, Kovačica, Bač, Bačka Palanka, 
Stara Pazova, Šid, Beočin, Alibunar, Odžaci, Novi Sad, Zrenjanin  i  Inđija. U ovim opštinama predškolska nastava na 
slovačkom  jeziku se  izvodi u ukupno 11 predškolskih ustanova  i tri osnovne škole. Osnovu školu na slovačkom  jeziku 
učenici mogu  da  pohađaju  u  sedamnaest  osnovnih  škola,  dok  je  srednjoškolsko  obrazovanje  na  slovačkom  jeziku 
dostupno u dve gimnazije,  jednom odeljenju u srednjoj poljoprivrednoj školi u Futogu  i  jednom odeljenju u srednjoj 
poljoprivrednoj  školi  u  Baču,  a  od  školske  2012/13.  biće  otvoreno  i  jedno  odeljenje  u  srednjoj medicinskoj  školi. 
Nastava na slovačkom jeziku izvodi se i na četiri visokoškolske ustanove. 
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listu studenata za smeštaj u domove u Novom Sadu, Futogu i Zrenjaninu i davao mišljenje na izbor 
njihovih  direktora.  Prema  nalazima  našeg  istraživanja,  Savet  u  oblasti  obrazovanja  ima  dobru 
saradnju kako sa školama, tako i sa jedinicama lokalne samouprave, Pokrajine i Republike. O tome 
svedoči  i  izjava  jednog od naših  ispitanika: „Bilo koji nivo  i obim prava da  je u pitanju Nacionalni 
savet  slovačke nacionalne manjine  imao  je do  sada veoma dobru  saradnju    i konsultovan  je po 
svim  nivoima  i  obimu  prava  koje  Zakon  daje.  Čak  je  bilo  slučajeva  da  je  Nacionalni  savet 
konsultovan u situaciji kada uopšte u konkretnim  lokalnim sredinama nema odeljenja koja su na 
bilo  koji  način  formirana  od  đaka  koji  uče  slovački  jezik,  ali  je  jezik  te  nacionalne manjine  u 
službenoj upotrebi te lokalne samouprave (slučaj Pančeva i Vrbasa)“. 

Takođe je značajna sledeća izjava: „Moja je ocena da su ingerencije koje su u obrazovanju 
date Nacionalnom savetu dobre i u 90% one se i ostvaruju‐koriste. Dobro sarađujemo sa Zavodom 
za  unapređenje  obrazovanja  i  vaspitanja  po  pitanju  izrade  zbirki  i  testova  za  završne  razrede 
osnovne  škole.  Najbolja  je  saradnja  sa  Pokrajinskim  sekretarijatom  za  obrazovanje  jer  tamo 
uglavnom  sve naše primedbe  i uvaže  i  rešavaju probleme.  Imamo dvojezične  javne dokumente, 
dnevnike,  svedočanstva,  Vukove  diplome.  Uglavnom  primedbe  i  predlozi  Nacionalnog  saveta 
slovačke  nacionalne  manjine  se  uvažavaju.  Proces  možda  ide  sporije,  zbog  procedura,  ali  se 
problemi rešavaju.“  

U pogledu ostalih nadležnosti u oblasti obrazovanja, Nacionalni savet slovačke nacionalne 
manjine  je davao  saglasnost na mrežu osnovnih  i  srednjih  škola  i  koristio pravo da učestvuje u 
formulisanju  nastavnih  planova  i  programa  za  sadržaje  koji  izražavaju  posebnost  nacionalne 
manjine.  Tako  je,  na  primer,  na  predmetu  Istorija  u  procesu  unos  sadržaja  koji  se  odnose  na 
pripadnike  slovačke  nacionalne manjine  u  nastavni  plan  i  program  za  četiri  razreda  gimnazije. 
Nastavni  planovi  i  dodaci  programima  izrađeni  su  još  i  za  predmete Muzička  kultura  i  Likovna 
kultura i Priroda i društvo u četvrtom razredu osnovne škole.  

Nacionalni savet je davao mišljenje  na prevode udžbenika i  lektire za učenike koji od 1. do 
8. razreda nastavu prate na slovačkom jeziku, a štampao ih je Zavod za udžbenike. Drugi izdavači 
poput Kreativnog centra i Kleta nisu tražili mišljenje Saveta o kvalitetu prevoda udžbenika i lektire, 
mada ih na to obavezuje Zakon. Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine takođe daje predlog 
za uvoz udžbenika na  jeziku nacionalne manjine koji odobrava Ministarstvo nadležno za poslove 
obrazovanja137.  Trenutno  se  za  potrebe  obrazovanja  na  slovačkom  jeziku  iz  matične  zemlje 
Slovačke  uvoze  udžbenici  za  veronauku  katoličke  i  adventističke  vere,  a  u  toku  je  procedura  u 
Ministarstvu za dobijanje saglasnosti za uvoz udženika za nastavu đaka sa specijalnim potrebama.  

Kada je u pitanju saradnja sa Nacionalnim prosvetim savetom, prilikom biranja člana koji će 
predstavljati nacionalne manjine u  tom  telu, prema podacima  koje  smo dobili  tokom  intervjua, 
Slovački nacionalni  savet nije konsultovan o  tome, niti zna koja osoba se nalazi na  toj  funkciji.  I 
kada  su  na  dnevnom  redu  pitanja  za  školske  planove  i  programe  slovačke  nacionalne manjine 
Nacionalni  savet  nije  obavešten,  a  odluke  od  značaja  za  slovačku  nacionalnu  manjinu  (npr. 
štampanje  udžbenika  na  slovačkom  jeziku)  se  ne  prihvataju  ili  zaustavljaju  bez  ikakvog 
obrazloženja.  

Takođe,  Nacionalni  savet  sarađuje  sa  Odsekom  za  slovakistiku  Filozofskog  fakulteta  u 
Novom Sadu oko pripreme  ispita  iz poznavanja slovačkog  jezika za nastavnike u školama koji se 

                                                             
137 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 14. stav 2. 
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nisu obrazovali na slovačkom jeziku. Saradnja se odvija i kada su u pitanju takmičenja iz slovačkog 
jezika, Savet uključuje zaposlene  i saradnike Odseka za slovakistiku kao članove timova za  izradu 
testova  za  završne  ispite, nastavne planove  i programe  za osnovne  i  srednje  škole koje nastavu 
drže  na  slovačkom  jeziku.  S  druge  strane,  kada  je  reč  o  uključivanju  Saveta  u  upravljanje 
visokoškolskim  ustanovama,  situacija  je  drugačija.  Prema  članu  12,  stav  4  Zakona  o NSNM,  „u 
oblasti  visokog  obrazovanja  u  ustanovama  čiji  je  osnivač  Republika,  Autonomna  Pokrajina  ili 
jedinica lokalne samouprave, nacionalni savet daje mišljenje o kandidatima predloženim za organe 
rukovođenja i upravljanja visokoškolske ustanove na kojoj se nastava u celini ili delimično izvodi na 
jeziku nacionalne manjine“. Prema navodima naših ispitanika, ova zakonska procedura oko izbora 
rukovodioca na fakultetima nije ispoštovana. Dekan Pedagoškog fakulteta u Somboru, gde postoji 
jedno odeljenje na  slovačkom  jeziku,  izabran  je,  a da nije  traženo mišljenje Nacionalnog  saveta 
slovačke nacionalne manjine. Takođe je izabran šef Katedre za slovački jezik Filozofskog fakulteta u 
Novom Sadu bez mišljenja Nacionalnog saveta. S druge strane, Pedagoški  fakultet u Somboru  je 
inicirao  sastanak  sa predstavnicima Nacionalnog  saveta  slovačke nacionalne manjine na kom  su 
predložili  ponovno  otvaranje  odeljenja  i  upis  u  prvu  godinu  studija  na  slovačkom  jeziku. 
Predloženo je da za one predmete za koje u ovom trenutku nije moguće  obezbediti profesore koji 
govore slovački jezik budu angažovani stručni kadrovi iz Slovačke Republike. 

Od  ostalih  nadležnosti  u  oblasti  obrazovanja,  značajno  je  pomenuti  da Nacionalni  savet 
daje mišljenje ministru  nadležnom  za  poslove  obrazovanja  u  postupku  davanja  saglasnosti  na 
otvaranje  odeljenja  na  jeziku  nacionalne manjine  za manje  od  15  učenika138.  Ova  nadležnost 
nacionalnog saveta je važna jer se nacionalne manjine zbog malog broja dece u pojedinim mestima 
često  suočavaju  sa  problemom  formiranja  odeljenja  na manjinskim  jezicima.  Nacionalni  savet 
može da traži od Ministarstva prosvete i nauke i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu 
i  nacionalne  zajednice  odobrenje  za  formiranje  odeljenja  sa  manje  od  15  učenika.  Na  nivou 
koordinacije devet nacionalnih saveta je dogovoreno da nacionalni saveti daju pozitivno mišljenje 
za  formiranje odeljenja sa najmanje 5 učenika u osnovnim školama  jer sa manje od pet učenika 
nije moguće u potpunosti i efikasno ostvariti sve obrazovne ciljeve. U slučaju da u nekoj osnovnoj 
školi nije moguće okupiti bar petoro dece, dogovoreno je da nacionalni saveti ne traže formiranje 
odeljenje na manjinskom jeziku. Za srednje škole je dogovoreno da se traži formiranje odeljenja sa 
manje od 15 učenika ukoliko postoje adekvatna kadrovska rešenja  i adekvatni nastavni planovi  i 
programi. Do  sada  nije  ukinuto  ni  jedno  odeljenje  na  slovačkom  jeziku,  jer  su  ovde  pomenuti 
kriterijumi do sada bili  ispunjeni  i Nacionalni savet  je davao svoje pozitivno mišljenje  i tamo gde 
ima manje od 15 učenika u odeljenju što je uvaženo.  

S  druge  strane,  kada  je  reč  o  u  pohađanju  predmeta  Slovački  jezik  sa  elementima 
nacionalne kulture u mnogim školama učenici ne biraju ovaj predmet jer učenici ili nisu anketirani 
ili direktori škola sugerišu roditeljima da učenici ne mogu birati dva izborna predmeta odnosno da 
ako  izaberu predmet Od  igračke do  računara  ili predmet  Čuvari prirode ne mogu  izabrati  i  svoj 
maternji jezik sa elementima nacionalne kulture. Ovo je posebno slučaj u Novom Sadu, a delom i u 
Bačkoj Palanci. Iako Ministarstvo toleriše formiranje grupa za dva izborna predmeta za pripadnike 
nacionalnih manjina, tumačenje direktora škola je da to nije dozvoljeno. Povodom ovog slučaja je 
pokrenuta  inicijativa  da  se  na  nivou  svih  nacionalnih  saveta  održi  jedan  sastanak  sa Gradskom 
inspekcijom da bi na teritoriji Novog Sada pokušali da reše ovaj problem. 

                                                             
138 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 15. tačka 8. 
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Konačno, Nacionalni  savet  je usvojio Strateški plan  za obrazovanje 2011‐2014. u kom  su 
pored analize trenutne situacije u obrazovanju na slovačkom jeziku, definisani strateški prioritetni 
ciljevi Nacionalnog saveta u obrazovanju: 1. Unapređenje i razvoj infrastrukture u obrazovanju, 2. 
Razvoj  ljudskih  resursa u obrazovanju, 3. Unapređenje  i  razvoj nastavnih programa, udžbenika  i 
standarda  u  obrazovanju  na  slovačkom  jeziku  i  4.  Veći  obuhvat  dece  koja  uče  slovački  jezik  ili 
pohađaju  nastavu  na  slovačkom  jeziku.  Izrada  strategije  je  otpočela  tokom  seminara  koji  je 
organizovao  Beogradski  fond  za  političku  izuzetnost  marta  2011.  godine  u  okviru  programa 
„Jačanje kapaciteta Nacionalnih manjinskih saveta”. 

U  cilju  podizanja  svesti  građana  o  značaju  obrazovanja  na maternjem  jeziku, Nacionalni 
savet  pokušava  da  informiše  građane  putem  medija  ili  direktno  prisustvom  na  roditeljskim 
sastancima u školama širom Vojvodine u kojima se školuju pripadnici slovačke nacionalne manjine 
o prednostima i mogućnostima koje pruža obrazovanje na slovačkom jeziku. Pozitivna strana je to 
što u Srbiji postoje stručni kadrovi koji mogu da drže nastavu na slovačkom  jeziku. Za nastavnike 
na slovačkom  jeziku se redovno organizuju  i stručna usavršavanja u saradnji  i uz pomoć Slovačke 
Republike koja finansira četiri programa stručnih usavršavanja na kojima su predavači iz Slovačke. 
Zavod  za unapređenje obrazovanja  i vaspitanja, Centar  za profesionalni  razvoj  je akreditovao  te 
programe  i profesorima se računaju kao sati utrošeni za stručno usavršavanje139. Obrazovanje na 
slovačkom jeziku omogućava nastavak školovanja u Slovačkoj Republici što može da bude korisno 
jer se diplome stečene u Slovačkoj Republici priznaju u celoj EU. S druge strane, odlazak mladih na 
školovanje  u  Slovačku  najčešće  znači  da  se  oni  neće  kasnije  vratiti  u  Srbiju,  već  će    ostati  u 
Slovačkoj  ili otići negde druge. Pozitivno  je  to  što pripadnici  slovačke nacionalne manjine dobro 
govore srpski jezik, te u tom smislu ne postoje prepreke za zapošljavanje i integraciju u društvo  po 
povratku sa studija u inostranstvu. Po povratku sa školovanja u inostranstvu, u Srbiji se, međutim, 
javlja problem nostrifikacije diplome što  je  izuzetno skup  i dugotrajan proces  i studenti najčešće 
moraju da polažu  razliku  ispita. U Slovačkoj  takođe postoje obrazovni  smerovi koji ne postoje u 
Srbiji pa često nostrifikovane diplome ne odražavaju precizno stečeno zvanje. 

 

NADLEŽNOST NACIONALNOG SAVETA U OBLASTI KULTURE 

Prema  Zakonu  o  NSNM,  nacionalni  saveti  imaju  osnivačka  prava  i  prava  učešća  u 
upravljanju ustanovama u oblasti kulture.  

Nacionalni  savet može  osnivati  ustanove  kulture  samostalno  ili  zajedno  sa  Republikom, 
Autonomnom  Pokrajinom,  jedinicom  lokalne  samouprave  ili  drugim  pravnim  licem  u  skladu  sa 
zakonom. Pored osnivanja ustanova, nacionalni savet može da preuzme osnivačka prava u celini ili 
delimično od Republike, Autonomne Pokrajine i jedinice lokalne samouprave140. U oblasti kulture, 
Nacionalni  savet  je  zajedno  sa  AP  Vojvodinom  u  Novom  Sadu  osnovao  Zavod  za  kulturu 
vojvođanskih  Slovaka. Takođe, Nacionalni  savet  je preuzeo 50% osnivačkih prava nad Muzejom 

                                                             
139  Od  2004.  godine  Pravilnik  o  stalnom  stručnom  usavršavanju  i  sticanju  zvanja  nastavnika,  vaspitača  i  stručnih 
saradnika  predviđa  da  svaki  zaposleni  u  obrazovanju mora  da  ima,  u  periodu  od  pet  godina,  najmanje  100  sati 
programa stručnog usavršavanja od kojih 60 sati pripadaju obaveznim programima i koje određuje ministar prosvete, 
a preostalih 40 sati su izborni. 
140 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 16. 
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vojvođanskih  Slovaka  u  Bačkom  Petrovcu  gde  je  Savet  osnivač  zajedno  sa  Opštinom  Bački 
Petrovac.  

Pored preuzimanja dela osnivačkih prava, Savet  je preuzeo  i deo finansiranja rada Muzeja 
vojvođanskih Slovaka u Bačkom Petrovcu. Naime, Savet obezbeđuje sredstva za   plate  i redovnu 
delatnost ustanove,  a opština brine o održavanju objekta. Nakon preuzimanja osnivačkih prava 
Nacionalni savet je predložio da se Galerija Zuske Medveđove odvoji kao posebna institucija, ali da 
funkcioniše u okviru Muzeja  vojvođanskih  Slovaka  što  je  i učinjeno  tako da  je Nacionalni  savet 
suosnivač  i  ove  institucije.  U martu  2012.  godine  Nacionalni  savet  je,  zahvaljujući  sredstvima 
Slovačke  Republike,  kupio  Spomen  kuću  slikara  Martina  Jonaša  u  Kovačici  sa  kompletnom 
zaostavštinom  koja  je  bila  u  kući.  To  je  prva  imovina  Nacionalnog  saveta.  Plan  Saveta  je  da 
upravljanje ovom ustanovom prepusti Galeriji naivnog  slikarstva u Kovačici. Postoji  inicijativa da 
Savet  postane  suosnivač  još  šest  ustanova  koje  su  ranije  proglašene  ustanovama  od  posebnog 
značaja.  

Ustanovama od posebnog značaja Savet je proglasio četiri gorepomenute ustanove: Zavod 
za kulturu vojvođanskih Slovaka, Muzej vojvođanskih Slovaka, Galerija Zuske Medveđove i Spomen 
kuća Martina Jonaša u Kovačici, kao  i šest ustanova za koje  je kasnije pokrenut delimičan prenos 
osnivačkih prava: Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu, Slovački izdavački centar u 
Bačkom  Petrovcu,  Galerija  naivnog  slikarstva  u  Kovačici,  Biblioteka  Šćefan  Homola  u  Bačkom 
Petrovcu, Opštinska biblioteka u Kovačici i Opštinska biblioteka Dositej Obradović u Staroj Pazovi.  

Nacionalni savet je takođe zajedno sa AP Vojvodinom osnovao Fond za izdavačku delatnost 
sa  ciljem  da  se  iz  njega  finansira  Slovački  izdavački  centar.  Sa  pokrajinskim  Sekretarijatom  za 
kulturu je potpisan protokol prema kom će Sekretarijat svake godine izdvajati određena sredstva u 
Fond. 

Prema Zakonu o NSNM nacionalni saveti učestvuju u upravljaju ustanovama za koje utvrde 
da  su  od  posebnog  značaja141.  U  praksi, međutim,  Savet  učestvuje  u  upravljanju  Zavodom  za 
kulturu  vojvođanskih  Slovaka  i Muzejom  vojvođanskih  Slovaka,  dok  prilagođavanje  osnivačkih 
akata i uključivanje Saveta u upravljanje ostalim ustanovama još uvek nije učinjeno (npr. u slučaju 
izbora  direktora  Slovačkog  vojvođanskog  pozorišta  nije  konsultovan  Nacionalni  savet)  iako  je 
proces prilagođavanja  osnivačkih akata u toku. 

Pored  obrazovanja,  aktivnosti  u  oblasti  kulture  su  najrazvijenije  u  Nacionalnom  savetu 
slovačke nacionalne manjine. Aktivnosti u ovoj oblasti  se posebno  intenzivno  razvijaju od 2005. 
godine kada je Odbor za kulturu počeo aktivno da radi. Nacionalni savet u ovoj oblasti vrši brojne 
funkcije poput  savetodavne  i edukativne. Savete  takođe organizuje,  finansira  i  logistički pomaže 
brojne aktivnosti i sprovodi infrastrukturne projekte.  

U  pokušaju  da  sistemski  uredi  polje  kulture  na  slovačkom  jeziku,  Nacionalni  savet  je 
proglasio  četrnaest  manifestacija  u  oblasti  kulture  manifestacijama  od  posebnog  značaja  za 
kulturu Slovaka. Održavanje ovih manifestacija Nacionalni savet direktno finansira, dok se za ostale 
manifestacije  raspisuju  konkursi  i  Savet  ih  pomaže  u  okviru  svojih  mogućnosti.  Od  kulturnih 
manifestacija  slovačke  nacionalne  manjine  posebno  je  značajno  pomenuti:  Slovačke  narodne 
svečanosti, Bijenale  savremenog  slovačkog  likovnog  stvaralaštva, Književno  savetovanje,  Festival 

                                                             
141 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 17. 
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popularne  autorske  muzike  i  Savetovanje  muzikologa.  Nacionalni  savet  takođe  finansijski  i 
logistički  podržava  sledeće  kulturne manifestacije  Slovaka  sa  ciljem  unapređenja  i  poboljšanja 
njihovog kvaliteta:   Festival slovačke tradicionalne pesme „Stretnutie v pivnickom poli“, Pozorišni 
festival DIDA, Smotra slovačkih amaterskih pozorišta „Divadelný vavrín“, Festival narodnih plesnih i 
pevačkih  grupa  i  orkestara  „Tancuj,  tancuj...“,    Dečiji  folklorni  festival  „Zlatá  brána“,  Smotra 
slovačkog  dečijeg  dramskog  stvaralaštva  „3xĎ“,  Dečiji  festival  slovačkih  narodnih  pesama 
„Rozospievané  klenoty“,  Festival  slovačkog  muzičkog  stvaralaštva  za  decu  „Letí  pieseň,  letí“  , 
Festival klasične muzike „Jarné nôty“, Festival slovačkog muzičkog stvaralaštva „Zlatý kľúč“.  

Savet je takođe pomagao, kako direktno finansijski tako i kao podrška pri traženju donacija 
za  održavanje  kulturnih manifestacija  i  rekonstrukcije  zgrada  pojedinih  ustanova  kulture  (npr. 
Muzeja vojvođanskih Slovaka u Bačkom Petrovcu, Slovačkog kulturno prosvetnog društva „Šafarik“ 
u Dobanovcima, zatim Slovačkog doma u Staroj Pazovi).  

 

NADLEŽNOST NACIONALNOG SAVETA U OBLASTI OBAVEŠTAVANJA 

U oblasti obaveštavanja nacionalni  savet  ima pravo da  samostalno  ili  sa drugim pravnim 
licem  osniva  ustanove  i  privredna  društva  za  obavljanje  novinsko‐izdavačke  i  radio‐televizijske 
delatnosti, štampanja i reprodukcije snimljenih materijala, kao i da delimično ili u celosti preuzima 
osnivačka  prava  od  Republike,  Autonomne  Pokrajine  ili  jedinice  lokalne  samouprave  nad 
ustanovama  u  oblasti  javnog  informisanja  koje  u  celini  ili  pretežno  vrše  informisanje  na  jeziku 
nacionalne  manjine142.  U  pogledu  upravljačkih  nadležnosti,  nacionalni  savet  daje  mišljenje  u 
postupku  imenovanja  članova  upravnog  odbora,  programskog  odbora  i  generalnog  direktora 
Radiodifuzne ustanove Srbije odnosno Radiodifuzne ustanove Vojvodine, ako ta ustanova emituje 
program  na  jeziku  nacionalne  manjine,  utvrđuje  kriterijume  za  izbor  odgovornog  urednika 
programa  na  jeziku  nacionalne manjine  u  ustanovi  javnog  servisa,  predlaže  upravnom  odboru 
radiodifuzne ustanove imenovanje odgovornog urednika programa na jeziku nacionalne manjine i 
daje mišljenje o kandidatima za odgovornog urednika programa na jezicima nacionalnih manjina u 
radiodifuznoj  ustanovi  u  kojoj  se  imenuje  odgovorni  urednik  za  više  programa  na  jezicima 
nacionalnih manjina143. 

Nacionalni  savet  je  osnivač  jedne ustanove  iz oblasti  obaveštavanja: novinsko  izdavačke 
ustanove „Hlas  l’udu“ od 2004. godine kada  je u potpunosti preuzeo osnivačka prava nad ovom 
ustanovom  od  AP  Vojvodine. NIU  „Hlas  l’udu“  izdaje  informativno‐politički  nedeljnik  pod  istim 
nazivom u tiražu od 4.200 primeraka. Nacionalni savet do sada nije pokazao  interes da preuzme 
delimično  ili u celini osnivačka prava nad ostalim ustanovama  informisanja,  iako u Vojvodini  ima 
oko 40 medija  (štampanih  i elektronskih)  čiji su osnivači  lokalne samouprave, a koje štampaju  ili 
emituju  program  na  slovačkom  jeziku.  Takođe,  do  sada  Nacionalni  savet  nije  utvrdio  koje  su 
ustanove  u  oblasti  informisanja  od  posebnog  značaja  za  slovačku  nacionalnu manjinu. Ukoliko, 
međutim, započne sprovođenje Zakona o javnom informisanju prema kom „osnivači javnog glasila 
ne mogu biti država i teritorijalna autonomija, kao ni ustanova, preduzeće i drugo pravno lice koje 
je u pretežnom delu u državnoj  svojini  ili koje  se u  celini  ili pretežnim delom  finansira  iz  javnih 

                                                             
142 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 19. 
143 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 20. 
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prihoda, osim ukoliko je to predviđeo posebnim zakonom kojim se uređuje oblast radiodifuzije“144,  
Da  bi  sprečio  gašenje  medija  koji  informišu  na  slovačkom  jeziku  a  osnivači  su  im  lokalne 
samouprave, Nacionalni savet će biti prinuđen da preuzme osnivačka prava nad tim ustanovama. 

U  okviru  ostalih  nadležnosti  u  ovoj  oblasti,  Odbor  za  informisanje  Nacionalnog  saveta 
organizuje  seminare  za  lektore, novinare  i urednike  slovačkih medija pod nazivom  „Kurs  jezičke 
kulture“ i pruža finansijsko‐tehničku podršku medijima koji informišu na slovačkom jeziku.  

Nacionalni  savet  je  2011.  godine  ustanovio  i  priznanje  za  novinarstvo  –  nagradu  „Ana 
Njemogova‐Kolarova“. Nagrada se dodeljuje za novinarski prilog  (štampa, radio, TV,  internet) na 
bilo kom jeziku sem slovačkog, a koji se bavi životom slovačke nacionalne manjine u Srbiji.  

Odbor  za  informisanje  Nacionalnog  saveta  je  inicirao  i  logistički  podržava  održavanje 
mesečnih  sastanaka  odgovornih  urednika  slovačke  redakcije  TV  Vojvodina,  slovačke  redakcije 
Radija Novi Sad i slovačkog nedeljnika „Hlas ljudu“ radi unapređivanja međuredakcijske saradnje i 
razmene medijskih sadržaja. Pored toga, od kraja 2011. godine Nacionalni savet sprovodi projekat 
umrežavanja medija  na  slovačkom  jeziku u okviru  koga  finansira  lokalne  elektronske medije  uz 
obavezu da oni razmenjuju svoje programe. Ovaj projekat doprinosi većoj raznovrsnosti  i boljem 
kvalitetu medijskih sadržaja na slovačkom jeziku, kao i upoznavanju i saradnji novinara i redakcija 
na slovačkom jeziku. 

Nacionalni savet, takođe, finansijski redovno od 2010. godine podržava novinarski konkurs 
Asocijacije  slovačkih  novinara  pod nazivom  „Novinarsko  takmičenje ASN“  u  vidu obezbeđivanja 
finansijskih sredstava za kupovinu nagrada. 

Upravo kada  je  reč o  finansiranju,  ispitanici  su  istakli da postoji problem koji proizilazi  iz 
toga što je Zakonom o NSNM utvrđeno da i nakon što Nacionalni savet preuzme osnivačka prava, 
finansiranje  ostaje  odgovornost  prethodnog  osnivača.  Prema  izjavama  pojedinih  ispitanika,  ovo 
nije dovoljno  jasno  definisano  i ne postoje  sankcije  ukoliko  raniji  osnivač  samostalno odluči  da 
prekine finansiranje. Stav  jednog od  ispitanika to slikovito pokazuje: „Isto tako finansiranje   naše 
delatnosti  je određeno  na taj način što se finasiramo posebno iz budžeta  pokrajine, pa može se 
reći  ispred  Sekretarijata  za  informisanje  i  to  je  dosta  labavo.  Jednog  trenutka  može  nekim 
političkim subjektima, dezorijentacijom  ili odustajanjem od nekih političkih principa ova  izuzetno 
značajna delatnost ne samo za slovačku nacionalnu zajednicu već i za  ovu pokrajinu i ovu državu, 
može  biti  dovedena  u  pitanje.“  S  druge  strane,  pojedini  predstavnici  ustanova  kulture  i 
informisanja  su  postavili  pitanje  zašto  bi  Nacionalni  savet  imao  upravljačka  prava,  ako  nema  i 

                                                             
144  Zakon  o  javnom  informisanju,  Sl.  glasnik  br.  814/03,  član  14.  stav  2.  Proces  privatizacije medija  na manjinskim 
jezicima  je prekinut nakon  što  je Vlada Republike  Srbije  je na  sednici održanoj 27. decembra 2007.  godine donela 
zaključak  da  se  prekida  postupak  privatizacije  radio  i  televizijskih  stanica  i  drugih  elektronskih medija  koji  emituju 
program  na  jezicima  nacionalnih  manjina  na  inicijativu  Izvršnog  veća  AP  Vojvodine.  Dva  dana  kasnije  Narodna 
skupština Republike  Srbije  usvojila  je  Zakon  o  lokalnoj  samoupravi  (Sl.  glasnik  br.  129/2007),  kojim  je  gradovima  i 
opštinama omogućeno da osnivaju televizijske i radio‐stanice radi izveštavanja na jeziku nacionalnih manjina koji je u 
opštini u službenoj upotrebi, kao i radi izveštavanja na jeziku nacionalnih manjina koji nije u službenoj upotrebi, kada 
takvo  izveštavanje predstavlja dostignuti nivo manjinskih prava  (član 20.  tačka 34 Zakona o  lokalnoj  samoupravi).  I 
zaključak Vlade Republike Srbije i nakon njega usvojeni Zakon o lokalnoj samoupravi, kao i istog dana usvojeni Zakon o 
glavnom gradu (Sl. glasnik br. 129/2007, član 8. tačka 5 prema kojoj grad može da osnuje televizijske  i radio‐stanice, 
novine  i  druga  sredstva  javnog  obaveštavanja),  praktično  su  do  danas  doveli  do  obustavljanja  svih  medijskih 
privatizacija. 
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finansijsku odgovornost, naročito kada se imaju u vidu teški finansijski uslovi u kojima funkcionišu 
ustanove nacionalnih zajednica. 

Nacionalni savet je u oktobru 2011. godine izradio Strategiju razvoja javnog informisanja na 
slovačkom jeziku 2011‐2016. godine. U strategiji se analizira trenutno stanje u oblasti informisanja 
i  formuliše  akcioni  plan  Saveta  u  ovoj  oblasti.  Kao  osnovni  princip  Strategija  formuliše  zaštitu 
javnog  interesa  i slobodu medija. Ističe se da  javnost  ima pravo da bude objektivno, na vreme, u 
potpunosti  i  nepristrasno  informisana,  bez  uslovljavanja  i  pristisaka  raznih  cenatra  moći145. 
Strategija definiše sledeće strateške prioritete: 1. Podsticanje  razvoja  i unapređivanja štampanih 
medija na slovačkom jeziku u Srbiji, 2. Podsticanje razvoja i unapređivanja elektronskih medija na 
slovačkom  jeziku u Srbiji, 3.  Jačanje  slovačkih  redakcija  javnog  servisa Vojvodine, 4. Podsticanje 
razvoja  i usavršavanja novih medija na slovačkom  jeziku u Srbiji sa akcentom na višejezičnosti, 5. 
Stimulacija nezavisnih produkcija na slovačkom  jeziku, 6. Podrška zapošljavanju mladih novinara, 
stipendiranje kadrova  i permanentno obrazovanje zaposlenih, 7. Podrška  i podsticanje  izdavanja 
štampanih  i audio  i video dodataka  i emisija, odn. novinarskih priručnika  i 8. Podrška studentima 
žurnalistike. 

 

NADLEŽNOST NACIONALNOG SAVETA U OBLASTI SLUŽBENE UPOTREBE 
 JEZIKA I PISMA 

Nadležnosti  nacionalnih  saveta  u  oblasti  službene  upotrebe  jezika  i  pisma  utvrđene  su 
članom 22. Zakona o NSNM. U ovoj oblasti, nacionalni savet utvrđuje tradicionalne nazive jedinica 
lokalne samouprave, naseljenih mesta  i drugih geografskih naziva na  jeziku nacionalne manjine u 
jedinicama  lokalne  samouprave  i  naseljenim mestima  u  kojima  je  jezik  nacionalne manjine  u 
službenoj  upotrebi;  predlaže  nadležnom  organu  isticanje  naziva  jedinica  lokalne  samouprave, 
naseljenih mesta  i drugih geografskih naziva na  jeziku nacionalne manjine; predlaže utvrđivanje 
jezika  i  pisma  nacionalne manjine  kao  službenog  jezika  i  pisma  u  jedinici  lokalne  samouprave; 
predlaže promenu naziva ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka, drugih delova naseljenih mesta i 
ustanova za koje  je utvrđeno da su od posebnog značaja za nacionalnu manjinu; daje mišljenje u 
postupku  utvrđivanja  naziva  ulica,  trgova,  gradskih  četvrti,  zaselaka  i  drugih  delova  naseljenih 
mesta,  ako  je  na  području  jedinice  lokalne  samouprave  ili  naseljenog  mesta  jezik  nacionalne 
manjine  u  službenoj  upotrebi;  predlaže  nadležnom  organu  vršenje  nadzora  nad  službenom 
upotrebom  jezika  i pisma nacionalne manjine; predlaže nadležnim organima mere  i aktivnosti za 
unapređenje  prevođenja  propisa  na  jezike  nacionalnih  manjina  koji  su  u  službenoj  upotrebi; 
preduzima mere i aktivnosti za unapređenje službene upotrebe jezika i pisma nacionalne manjine; 
i odlučuje o drugim pitanjima iz ove oblasti koja su mu poverena zakonom, aktom AP Vojvodine ili 
jedinice lokalne samouprave146. 

Slovački  jezik  je u službenoj upotrebi na celoj teritoriji 10 gradova  i opština  i to: Alibunar, 
Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Zrenjanin, Kovačica, Novi Sad, Odžaci, Plandište i Šid, kao i u tri 
naseljena mesta: Stara Pazova  (pripada opštini Stara Pazova), Bajša  (opština Bačka Topola)  i Lug 
(opština Beočin). 

                                                             
145 Strategija razvoja javnog informisanja na slovackom jeziku 2011‐2016. godine, 2011: 3. 
146 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 22. 
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Nacionalni  savet  je  inicirao  da  se  slovački  jezik  uvede  u  službenu  upotrebu  u  mesnoj 
zajednici  Slankamenački  vinogradi  u  opštini  Inđija. Međutim,  opština  Inđija  nije  dala  pozitivno 
mišljenje iako postoje zakonske osnove jer prema popisu stanovništva iz 2002. godine Slovaci čine 
74.81% od ukupnog broja stanovništva na teritoriji te mesne zajednice, čime   su    ispunjeni uslovi 
za uvođenje slovačkog  jezika  i pisma u 
službenu  upotrebu.  Naime,  prema 
Pokrajinskoj  skupštinskoj  odluci  o 
bližem  uređivanju  pojedinih  pitanja 
službene  upotrebe  jezika  i  pisama 
nacionalnih  manjina  na  teritoriji 
Autonomne Pokrajine Vojvodine, jezik i 
pismo  nacionalne manjine  se  uvodi  u 
službenu upotrebu u naselju  ili mesnoj 
zajednici  ukoliko  u  tom  naselju  ili 
mesnoj  zajednici  procenat  pripadnika 
određene  nacionalne  manjine  dostiže 
25%  prema  rezultatima  poslednjeg 
popisa stanovništva 147.  

Pošto  lokalna  samouprava  nije 
dala  pozitivno  mišljenje,  Savet  se 
potom obratio pokrajinskim organima i 
Inspektor  Sekretarijata  za  lokalnu 
samoupravu  je podneo  zahtev opštini, 
ali još uvek nije nađeno rešenje.  

U  skladu  sa  zakonskim 
nadležnostima  Odbor  za  službenu 
upotrebu  jezika  i  pisma  je  inicirao  i 
davao  mišljenje  u  vezi  sa  predlozima 
novih  ili  izmenama  postojećih  imena 
ulica  i  trgova  u  Staroj  Pazovi,  Bačkom 
Petrovcu,  Novom  Sadu,  Futogu, 
Zrenjaninu,  Veterniku  i  Šidu.  Prema 
podacima  dobijenim  tokom 
istraživanja, Nacionalni  savet, međutim,  smatra da bi  iako  je predlaganje promene naziva ulica, 
trgova,  gradskih  četvrti,  zaselaka  i drugih naseljenih mesta  i ustanova od  značaja  za nacionalnu 
manjinu u nadležnosti Nacionalnih saveta, taj posao trebalo da rade lokalne samouprave, odnosno 
lokalni  Saveti  za međunacionalne  odnose,  kojima  je  to mnogo  jednostavnije. Nacionalni  savet, 
prema navodima  isptianika, nema mogućnosti da u  svakoj opštini, naseljenom mestu  ili  zaselku 
proverava nazive ulica.  

Nacionalni savet sam nedovoljno koristi svoje pravo na službenu upotrebu  jezika  i pisma. 
Dopisi  koje  šalje  državnim,  pokrajinskim  i  opštinskim  organima  su  uvek  na  srpskom  jeziku  i 

                                                             
147  Član 8. Pokrajinske  skupštinske odluke o bližem uređivanju pojedinih pitanja  službene upotrebe  jezika  i pisama 
nacionalnih manjina na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, Sl. list APV br. 8/03, 9/03, 18/09. 

Član 8. Pokrajinske skupštinske odluke o bližem 
uređivanju pojedinih pitanja službene upotrebe jezika 
i pisama nacionalnih manjina na teritoriji Autonomne 

Pokrajine Vojvodine 
 
Područje na kom je u službenoj upotrebi jezik nacionalne 
manjine utvrđuje se statutom jedinice lokalne 
samouprave.  
Statut jedinice lokalne samouprave utvrdiće službenu 
upotrebu jezika i pisma nacionalne manjine na celoj 
teritoriji lokalne samouprave ukoliko procenat pripadnika 
te nacionalne manjine u ukupnom broju stanovnika na 
njenoj teritoriji dostiže 15% prema rezultatima poslednjeg 
popisa stanovništva.  
Kad jezik i pismo nacionalne manjine nije u službenoj 
upotrebi na celoj teritoriji jedinice lokalne samouprave, 
jezik i pismo nacionalne manjine će se uvesti u službenu 
upotrebu u naselju ili mesnoj zajednici na njenoj teritoriji 
ukoliko u tom naselju ili mesnoj zajednici procenat 
pripadnika određene nacionalne manjine dostiže 25% 
prema rezultatima poslednjeg popisa stanovništva.  
U jedinicama lokalne samouprave, gde procenat 
pripadnika određene nacionalne manjine ne dostiže 15% 
prema poslednjem popisu stanovništva, a gde je u vreme 
donošenja ove odluke jezik nacionalne manjine u 
službenoj upotrebi prema statutu jedinice lokalne 
samouprave on ostaje u službenoj upotrebi.  
U jedinicama lokalne samouprave iz stava 3. ovog člana, 
Statutom opštine može se utvrditi službena upotreba 
jezika nacionalne manjine za pojedine mesne zajednice ili 
naselja u kojima pripadnici određene nacionalne manjine 
žive u većem broju. 
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institucije Republike  i  lokalnih  samouprava  se Nacionalnom  savetu obraćaju na  srpskom  jeziku, 
dok  su  jedino  dopisi  iz  AP  Vojvodine  dvojezični.  I  građani  retko  zahtevaju  dvojezična  lična 
dokumenta ili formulare već se opredeljuju za dokumenta na srpskom jeziku. 

Značajna  aktivnost  Nacionalnog  saveta,  odnosno  Odbora  za  službenu  upotrebu  jezika  i 
pisma u 2011. godini  i početkom 2012. godine bila  je priprema,  izdavanje  i štampanje priručnika 
„Transkripcija prezimena Slovaka u Vojvodini sa slovačkog jezika na srpski” („Transkripcia priezvisk 
Slovákov  vo  Vojvodine  zo  slovenčiny  do  srbčiny”)  koju  je Nacionalni  savet  slovačke  nacionalne 
manjine izdao na srpskom i slovačkom jeziku kako bi pomogao, pre svega, opštinskim matičarima u 
pravilnoj transkripciji slovačkih imena. 

 

ODNOS SA ORGANIMA REPUBLIKE I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE 

Nacionalni savet je do sada više puta konsultovan prilikom donošenja propisa značajnih za 
nacionalne manjine. Savet  je učestvovao u  izradama nacrta zakona kao  i strateških dokumenata 
(npr.  učešće  u  radnoj  grupi  za  izradu  Medijske  strategije).  S  druge  strane,  kada  je  reč  o 
zaključivanju bilateralnih sporazuma, prema mišljenju naših ispitanika, država nema dovoljno sluha 
za  stavove Nacionalnog  saveta.  Prema mišljenju  naših  ispitanika,  organi  Autonomne  Pokrajine, 
odn.  jedinica  lokalne  samouprave  u  postupku  donošenja  opštih  akata  iz  oblasti  obrazovanja, 
kulture,  javnog  informisanja  i  službene  upotrebe  jezika  nacionalnih  manjina  redovno  traže  i 
uvažavaju mišljenje Nacionalnog saveta, naročito iz oblasti obrazovanja. 

Značajno  je  istaći da Savet do sada nije samostalno  inicirao donošenje  ili  izmenu propisa. 
Nacionalni savet je podržao inicijativu zamenika Zaštitnika građana za izmenu Zakona o službenoj 
upotrebi  jezika  i  pisma,  ali  je  ova  inicijativa  ostala  bez  odgovora  i  reakcije  nadležnih  organa. 
Inicijativu je pokrenuo zamenik Zaštitnika građana Goran Bašić koji je, imajući u vidu nedostatke u 
Zakonu  o  službenoj  upotrebi  jezika  i  pisma  koji  sprečavaju  ostvarivanje  prava  pripadnika 
nacionalnih manjina  na  ravnopravnu  službenu  upotrebu  njihovih  jezika  i  pisama,  izradio  nacrt 
preporuke  za Ministarstvo  za  ljudska  i manjinska prava, državnu upravu  i  lokalnu  samoupravu  i 
Republički sekreterijat za zakonodavstvo u cilju ostvarivanja  i unapređenja ravnopravne službene 
upotrebe  jezika  i  pisma  nacionalnih  manjina.  Tokom  sastanka  koji  je  na  ovu  temu  održan  u 
prostorijama Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u Novom Sadu 18.10.2011. godine, 
a kom  su prisustvovali  zamenik Zaštitnika građana Goran Bašić, predstavnici Nacionalnih  saveta 
nacionalnih  manjina,  pokrajinski  Ombudman  Aniko  Muškinja  Hajnrih,  predstavnici  Saveta 
zaštitnika građana za prava nacionalnih manjina, predstavnici Uprave za ljudska i manjinska prava i 
pokrajinskog  Sekretarijata  za  obrazovanje,  upravu  i  nacionalne  zajednice,  Nacionalni  savet  je 
podržao ovu inicijativu i izrazio spremnost da aktivno učestvuje u njenoj realizaciji. 

Nacionalni savet je takođe pokrenuo inicijativu za prevođenje pojedinih zakona, koji se tiču 
prava pripadnika slovačke nacionalne manjine na slovački  jezik  (npr. Zakon o matičnim knjigama 
Republike Srbije, Zakon o ličnoj karti i sl.). 
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ODNOSI SA SAVETIMA ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE 

Saveti  za  međunacionalne  odnose  postoje  u  jedanaest  opština  u  kojima  žive  Slovaci 
(Zrenjanin, Beočin, Plandište,  Inđija, Pančevo, Novi Sad, Odžaci, Alibunar, Kovačica, Bačka Topla  i 
Bački Petrovac) 148. Od ovih jedanaest opština, saveti za međunacionalne odnose aktivno deluju u 
Pančevu, Novom Sadu, Beočinu, Plandištu  i Alibunaru. Od opština u kojima žive Slovaci, saveti za 
međunacionalne  odnose  nisu  konstituisani  jedino  u  Staroj  Pazovi. U  Bačkom  Petrovcu  savet  za 
međunacionalne odnose je konstituisan tek 10. aprila 2012. godine nakon što su odbornici srpske 
nacionalnosti konačno izabrali svoje predstavnike. Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine je 
krajem 2011. godine opštinama u kojima nisu formirani saveti za međunacionalne odnose uputio 
službeni dopis kao poziv da osnuju ova tela i na taj način ispune svoju zakonsku obavezu. 

Prema  članu  10.  stav  7.  Zakona  o  NSNM,  nacionalni  saveti  predlažu  predstavnike 
nacionalne manjine u savetima za međunacionalne odnose u  jedinicama  lokalne samouprave. U 
slovačkom  nacionalnom  savetu  za  saradnju  sa  savetima  za međunacionalne  odnose  zadužen  je 
Odbor za službenu upotrebu jezika i pisma. U tu svrhu Savet je u okviru Odbora formirao Komisiju 
za  saradnju  sa Savetima  za međunacionalne odnose. U okviru  svojih aktivnosti, ova Komisija  će 
organizovati  Stručni  seminar  za  Slovake  članove  saveta  za međunacionalne odnose,  koji  će  biti 
posvećen osnovnim ulogama i nadležnostima saveta za međunacionalne odnose. 

Odbor je u skladu sa svojim nadležnostima na zahtev pojedinih opština predlagao članove 
Saveta za međunacionalne odnose i to u opštinama Zrenjanin, Stara Pazova, Odžaci, Inđija i Bački 
Petrovac dok ostale opštine, prema navodima naših ispitanika, nisu konsultovale Nacionalni savet 
pri  izboru članova Saveta za međunacionalne odnose. Sa druge strane, sam Nacionalni savet nije 
pokazivao dovoljno  interesovanja da predloži članove Saveta za međunacionalne odnose čak ni u 
onim opštinama u kojima je konsultovan. 

 

MEĐUNARODNA I REGIONALNA SARADNJA 

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine  ima dobru saradnju sa matičnom državom. 
Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine je član Svetskog udruženja Slovaka u dijaspori. 

Posebne  odnose  Savet  ima  sa  Kancelarijom  Vlade  Slovačke  Republike  za  Slovake  u 
dijaspori. To  je poseban organ koji  je Slovačka Republika  formirala za saradnju  i komunikaciju sa 
Slovacima  u  dijaspori.  Saradnja  se  vrši  i  na  drugim  nivoima:  na  nivoima  pojedinih  univerziteta, 
fakulteta,  kao  i  Ministarstva  za  obrazovanje  koje  dodeljuje  stipendije  studentima.    Jedan  od 
primera  toga  je  davanje  stipendija maturantima  srednjih  škola  za  studiranje  u  Slovačkoj.  Ove 
stipendije dodeljuje Vlada  Slovačke nakon  što dobije preporuke odnosno mišljenje Nacionalnog 

                                                             
148  Savet  za međunacionalne odnose  je  samostalno  radno  telo  koje  čine predstavnici  srpskog naroda  i nacionalnih 
manjina,  a  osniva  ga  Skupština  grada,  odnosno  Skupština  opštine  koja  određuje  delokrug  njegovog  rada  (Zakon  o 
lokalnoj  samoupravi,  Sl.  glasnik  129/2007).  Savet  za  međunacionalne  odnose  ima  pravo  da  razmatra  pitanja 
ostvarivanja,  zaštite  i unapređivanja nacionalne  ravnopravnosti, pravo da pokrene postupak pred Vrhovnim  sudom 
Srbije i pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti i zakonitosti odluke ili drugog akata jedinice lokalne samoprave ako 
smatra  da  su  njime  povređena  prava  pripadnika  srpskog  naroda  i  nacionalnih manjina  predstavljenih  u  savetu  za 
međunacionalne odnose. 
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saveta. Nacionalni savet daje pozitivno mišljenje svim maturantima koji su srednju školu završili sa 
prosečnom  ocenom  iznad  4.00,  a  prednost  se  daje  onim  kadrovima  koji  su  deficitarni  poput 
nastavnika fizike, odnosno za kojima u Srbiji postoji potreba kako bi studenti po povratku u Srbiju 
nakon  završenog  fakulteta  mogli  da  nađu  posao.  Ministarstvo  obrazovanja  u  Slovačkoj  daje 
godišnje ukupno 20 stipendija za osnovne i master studije i dve stipendije za doktorante. U praksi, 
međutim, dodeli  i do  35  stipendija  za osnovne odnosno master  studije  i do  četiri  stipendije  za 
doktorante  jer se događa da druge države  čijim studentima se  takođe daje stipendija ne  ispune 
svoju kvotu, koja se potom prebaci na studente iz Srbije. Značajna je i podrška Slovačke Republike 
u organizaciji i održavanju dečjih kampova i stručnih usavršavanja za profesore. 

Pored saradnje sa matičnom državom, Savet sarađuje  i sa udruženjima Slovaka, odnosno 
sličnim partnerskim organizacijama u Mađarskoj, Rumuniji i Hrvatskoj.  

 

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA SAVETA 

Prema  Statutu,  Savet  se  sastaje  najmanje  četiri puta  godišnje. U  novom  sazivu  Savet  je 
održao ukupno 10 sednica do kraja aprila 2012. godine. Sednice prema Statutu mogu da se vode 
na  slovačkom  ili  na  srpskom  jeziku.  U  praksi  se  i  sednice  i  ostala  korespondencija  odvijaju  na 
slovačkom  jeziku pošto  je on većini članova Saveta bliži.  Ipak, u Savetu postoji  jedan član koji ne 
govori slovački  jezik. Sastanci Nacionalnog saveta se održavaju u različitim mestima u Vojvodini  i 
Srbiji u kojima žive Slovaci, dok se komisije i odbori uglavnom sastaju u sedištu Nacionalnog saveta 
u Novom Sadu. 

Prema članu 11. Statuta, član Saveta ima prava da: 1. učestvuje u pripremanju, donošenju, 
izvršavanju  i kontroli  izvršavanja odluka Saveta; 2. postavi pitanje  i zatraži objašnjenje od organa 
Saveta  i  da  dobije  odgovor  u  cilju  ostvarivanju  prava  iz  tačke  1  ovog  člana;  3.  zatraži  i  dobije 
stručnu pomoć od organa Saveta u cilju vršenja svoje funkcije. Prema članu 12. Statuta, član Saveta 
ima obavezu da: 1. aktivno učestvuje u radu Saveta, Izvšnog veća ili odbora čiji je član; 2. pismeno 
ili usmeno obavesti predsednika Saveta, predsednika  Izvšnog veća Saveta  ili predsednika odbora 
čiji  je  član u  slučaju  sprečenosti da prisustvuje  sednici  ili  ako  je  sprečen da  izvrši neki nalog; 3. 
izvršava odluke ili naloge organa Saveta i da o tome podnosi izveštaj.  

Članovi Saveta redovno šalju zahteve Sekretaru za neka objašnjenja vezana za rad i odluke 
Saveta,    obaveštavaju  predsednicu  Saveta  odnosno  predsednike  odbora  o  sprečenosti  da 
prisustvuju  sednicama.  Do  sada  se  nije  dogodilo  da  se  odloži  sednica  Saveta  zbog  nedostatka 
kvoruma, ali se dogodio jedan takav slučaj na jednom od odbora Saveta. 

Predlog  dnevnog  reda  sednica  Saveta  se  uglavnom  utvrđuje  ili  u  Izvršnom  veću  ili  na 
sastancima odbora  ili komisija koje predlažu Nacionalnom savetu donošenje odluka  ili  rešavanje 
određenih  pitanja  iz  njihovih  oblasti.  Članovi Nacionalnog  saveta  takođe  pojedinačno  predlažu 
tačke dnevnog reda. Dnevni red se utvrđuje na početku svake sednice Nacionalnog saveta kada se 
članovi Nacionalnog saveta izjašnjavaju o predlozima za tačke dnevnog reda. Prema podacima koje 
smo  dobili  tokom  istraživanja,  svi  predlozi  koji  spadaju  u  nadležnosti  Nacionalnog  saveta  se 
usvajaju.  
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Kada  je  reč  o  unutrašnjim  odnosima  u  Savetu,  indikativna  je  sledeća  izjava  jednog  od 
ispitanika: „Znate šta.To što su ovi izbori organizovani direktno, ljudi su automatski shvatili da je to 
politika u pitanju. Moram da kažem da postoje kod nas predstavnici nekih političkih partija koji 
nastupaju na  sednici Nacionalnog  saveta  kao predstavnici političkih  koncepcija,  ali  to  su dva  tri  
člana  tako  da  ljudi  žele  sve  da  ispolitizuju  tako  da  je  politička  pripadnost  više  prepreka  nego 
benefit u  radu Nacionalnog  saveta  jer Nacionalni  savet  je organ  kulturne  autonomije  a ne neki 
politički organ.“ 

Problemi  u  radu  Saveta  odnose  se  pre  svega  na  nepoznavanje  nadležnosti  nacionalnih 
saveta i nedostatak stručnih kadrova. 

Uprkos tome što Zakon o NSNM eksplicitno navodi nadležnosti nacionalnih saveta, pojedini 
članovi  Nacionalnog  saveta  slovačke  nacionalne manjine  pokušavaju  da  interpretiraju  Zakon  o 
NSNM u skladu sa svojim stranačkim interesima. Neki od njih pokušavaju na sednicama Saveta i da 
se izbore za to da Nacionalni savet počne da se bavi i pitanjima rada i zapošljavanja smatrajući da 
će time doprineti većem značaju Nacionalnog saveta. Proširivanje nadležnosti se obrazlaže tačkom 
14 člana 10. Zakona o NSNM prema kom nacionalni savet „zauzima stavove, pokreće  inicijative  i 
preduzima mere u vezi sa svim pitanjima koja su neposredno povezana sa položajem, identitetom i 
pravima nacionalne manjine“. 

Od  stručnih  kadrova  Nacionalnom  savetu  najviše  nedostaju  pravnici  koji  se  razumeju  u 
naše i evropsko zakonodavstvo i međunarodnu regulaciju ljudskih i manjinskih prava.  

Dobre rezultate i efikasnost u radu Nacionalni savet ostvaruje najvećim delom zahvaljujući 
odborima  i komisijama, odnosno stručnim  ljudima koji su  tamo aktivni. Pored  toga što predlažu 
tačke dnevnog reda sednica Nacionalnog saveta, odbori pripremaju odluke Nacionalnog saveta  i 
Izvršnog  veća,  odlučuju  o  pitanjima  koja  im  Savet  i  Izvršno  veće  povere,  iniciraju  raspravu  o 
pojedinim  predlozima  po  hitnom  postupku,  daju mišljenje  u  vezi  predloga  utvrđenih  od  strane 
Saveta.  Svaki  odbor  u  svojoj  oblasti  predlaže  osnivanje  ili  preuzimanje  osnivačkih  prava,  daje 
mišljenje odnosno predlog Nacionalnom savetu u postupku imenovanja članova upravnih odnosno 
školskih  odbora  i  direktora  kada Nacionalni  savet  ima  pravo  na mišljenje  odnosno  predlaganje 
istih, predlaže Nacionalnom savetu strategiju razvoja, daje predlog za raspodelu sredstava koja se 
dodeljuju  putem  javnog  konkursa  iz  budžeta  Republike,  AP  Vojvodine  ili  jedinica  lokalne 
samouprave.  Odbori  imaju  i  druge  specifične  nadležnosti  formulisane  poslovnicima  odbora. 
Gotovo 90% aktivnosti Nacionalnog saveta odvija se u odborima, odnosno komisijama koje deluju 
u okviru odbora. 

 

TRANSPARENTNOST U RADU 

Transparentnost  u  radu  i  aktivna  komunikacija  sa  građanima  predstavljaju  značajnu 
komponentu rada svake institucije. Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine građane o svom 
radu  informiše  putem  svoje  internet  stranice149  koja  je  na  slovačkom  jeziku.  Nacionalni  savet 
jednom mesečno organizuje konferenciju za novinare   na kojima  informiše  javnost o tome šta  je 

                                                             
149 www.rada.org.rs 
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urađeno u prethodnom mesecu  i predstavlja plan aktivnosti za naredni mesec. Građani,  takođe, 
mogu da se obrate Savetu putem telefona, e‐maila ili lično. 

Sednice Saveta se organizuju uvek u nekoj drugoj opštini kako bi građani bili bolje upoznati 
sa  radom  Saveta.  Sednice  su  javne,  a  Savet  na  sednice  redovno  poziva medije.    Prema  oceni 
intervjuisanih  članova  i zaposlenih u Savetu, saradnja sa medijima  je dobra. O radu Nacionalnog 
saveta najviše informišu slovački mediji, ali i oni koji imaju pojedine emisije na slovačkom jeziku.  

Za komunikaciju sa građanima su zaduženi pre svega potpredsednici Saveta  i predsednici 
Odbora koji  imaju obavezu da posećuju  teren  i da  se posvećuju pitanjima na  terenu. Međutim, 
Nacionalni  savet  ne  izdvaja  sredstva  za  rad  potpredsednika,  niti  postoje  regionalne  kancelarije 
Saveta u regionima za koje su imenovani potpredsednici (Bačka, Banat i Srem) što otežava njihov 
rad i komunikaciju sa građanima.  

Savet povremeno organizuje  javne  rasprave. One  su   organizovane u procesu donošenja 
strategija obrazovanja i informisanja iako interesovanje građana nije bilo veliko. 

Ovakva komunikacija, međutim, nije dovoljna o čemu svedoče  izjave brojnih građana koji 
nisu  ni  čuli  za  postojanje  Saveta. Na  osnovu  intervjua  sa  intelektualcima,  pripadnicima  civilnog 
sektora i istaknutim građanima pripadnicima slovačke nacionalne manjine, došli smo do zaključka 
da  građani  nisu  upoznati  sa  radom  i  nadležnostima  Nacionalnog  saveta  čak  ni  kada  direktno 
sarađuju sa njim u određenim oblastima. 

Da su toga svesni i članovi Saveta svedoči sledeća izjava: „Nismo radili istraživanja,  ali mi se 
kroz medije trudimo da edukujemo što veći krug ljudi o tome šta je nacionalni savet, koje su  mu 
funkcije, kompetencije i ovlašćenja i dokle dosežu te naše kompetencije. Kada je usvojen Zakon o 
nacionalnim savetima, pa kad su bili izbori, imali smo kampanje šta je to nacionalni  savet. Stalno 
imam utisak da ljudi nisu obavešteni. Stalno zamenjuju da je to neki paradržavni organ koji može 
da rešava neka pitanja socijale, zapošljavanja i druge koje mi objektivno nismo u stanju. Po nekom 
automatizmu nacionalni savet izjednačuju sa nekom političkom strankom.Tu postoji takoreći jedan 
paušalni odnos.“ 

Značajna  je  i  izjava  jednog  od  ispitanika:  „Problematika  kulture  i  informisanja  nije  jako 
značajna za pripadnike nacionalnih manjina. U današnje vreme ih prevashodno zanima zaposlenje, 
socijalna pitanja... Iako se ne bavite time... Mi smo stalno u medijima. Nema časopisa u kojem nije 
nešto  od  našeg  delovanja  prisutno. Nema manifestacije  gde mi  na  neki  način  nismo  uključeni. 
Direktno  ili  indirektno. Uvek  se  govori o  Savetu  ali  to nije prioritet  za ove  ljude.  Egzistencijalni 
problemi su prioritet.“ 
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FINANSIRANJE DELATNOSTI NACIONALNOG SAVETA 

Sredstva  za  finansiranje  nacionalnih  saveta  obezbeđuju  se  iz  budžeta  Republike  Srbije, 
budžeta Autonomne Pokrajine i budžeta jedinice lokalne samouprave, donacija i ostalih prihoda150. 
Visina sredstava se određuje svake godine Zakonom o budžetu, odnosno odlukama o budžetu AP 
Vojvodine  i  jedinica  lokalne  samouprave.  Sredstva  koja  izdvaja  Republika  raspoređuju  se 
nacionalnim  savetima  tako  da  se  30%  raspoređuje  u  jednakim  iznosima  svim  registrovanim 
savetima, a 70% sredstava srazmerno broju pripadnika određene nacionalne manjine koju Savet 
predstavlja,  ukupnom  broju  ustanova  te  nacionalne  manjine  u  oblasti  kulture,  obrazovanja, 
obaveštavanja  i  službene upotrebe  jezika  i pisma  i obimu aktivnosti  tih ustanova. AP Vojvodina 
izdvaja  sredstva  za  finansiranje  nacionalnih  saveta  na  teritoriji  Vojvodine.  Lokalne  samouprave 
izdvajaju sredstva za nacionalne savete koji predstavljaju nacionalne manjine koje u stanovništvu 
te  lokalne  samouprave dostižu najmanje  10% od ukupnog  stanovništva  ili  za nacionalne  savete 
nacionalnih manjina čiji je jezik u službenoj upotrebi na teritoriji te lokalne samouprave151. 

U praksi je jedino Novi Sad izdvajao određena sredstva za rad Nacionalnog saveta slovačke 
nacionalne manjine, i to samo za tri meseca, oktobar, novembar i decembar 2011. godine. Bilo je 
obećanja da će sredstva biti izdvojena i za 2012. godinu, ali do maja 2012. godine to nije učinjeno. 
Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine je poslao cirkularno pismo lokalnim samoupravama 
koje prema zakonu imaju obavezu da izdvajaju sredstva za finansiranje Nacionalnog saveta u kom 
su ih upozorili na ovu obavezu, ali nije bilo pozitivnih odgovora. 

Nacionalni  saveti  imaju  i  mogućnost  finansiranja  preko  projekata.  Nacionalni  savet 
konkuriše  za  projekte  jedino  kod  institucija  u  Slovačkoj  Republici  iako  postoji  svest  o  različitim 
mogućnostima i potrebama za dodatnim sredstvima.  

Prema podacima dobijenim  tokom  istraživanja,  finansijska  sredstva koja Nacionalni  savet 
dobija  od  Republike  i  Autonomne  Pokrajine  su  dovoljna  da  pokriju  osnovnu  delatnost  Saveta. 
Sredstva, međutim,  nedostaju  za  finansiranje  institucija  i  manifestacije  u  oblasti  obrazovanja, 
kulture i informisanja. 

Kada  je  reč  o  finansiranju  ustanova  nad  kojima  su  preneta  osnivačka  prava  (  Muzej 
vojvođanskih Slovaka, NIU „Hlas  l’udu“) član 24. Zakona o NSNM propisuje da materijalni položaj 
ustanova čija se osnivačka prava u celini  ili delimično prenose ne može biti nepovoljniji u odnosu 
na ustanove čija se osnivačka prava ne prenose na nacionalni savet. Ova odredba se konkretizuje u 
članu 116. Zakona o NSNM gde se navodi: „finansiranje rada ustanova ili drugih organizacija čija su 
osnivačka  prava,  delimično  ili  u  celini,  preneta  na  nacionalne  savete  vrši  se  iz  istih  izvora  i  na 
osnovu istih normativa iz kojih su te ustanove ili organizacije finansirane pre prenošenja osnivačkih 
prava na nacionalne savete. U ugovoru o prenosu osnivačkih prava na nacionalne savete uređuju 
se  finansijske  obaveze  prethodnog  osnivača  prema  ustanovi  ili  drugoj  organizaciji  čiji  osnivač 
postaje nacionalni savet. Nacionalni savet može obezbediti dopunska sredstva za rad  i delatnost 
ustanova i drugih organizacija čija osnivačka prava su preneta na nacionalni savet“.  

                                                             
150 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 114. 
151 v. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Sl. glasnik RS, br. 72/2009, član 115. 
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U skladu sa tim, NIU „Hlas l’udu“ se i dalje finansira iz pokrajinskog budžeta. Preuzimanjem 
dela osnivačkih prava nad Muzejom vojvođanskih Slovaka u Bačkom Petrovcu Nacionalni savet  je 
preuzeo obavezu da obezbeđuje sredstva za plate zaposlenima i redovnu delatnost ustanove, dok 
opština Bački Petrovac brine o održavanju objekta. Međutim, kada je reč o izdvajanju sredstava u 
Fond za izdavačku delatnost, Nacionalni savet je potpisao protokol sa pokrajinskim Sekretarijatom 
za kulturu da će svake godine izdvajati određena sredstva za izdavačku delatnost Slovaka. Jednog 
trenutka je sekretarijat jednostavno odlučio da ga Protokol više ne obavezuje i prestao da uplaćuje 
sredstva.  

Nacionalni  savet  direktno  finansira  održavanje  manifestacija  od  posebnog  značaja  za 
slovačku  nacionalnu  manjinu,  dok  za  sufinansiranje  ostalih  manifestacija  raspisuje  konkurse. 
Sredstva  se  dodeljuju  i  van  konkursa  na  osnovu  pristiglih  zahteva  ukoliko  nekom  od  odbora  ili 
Nacionalnom savetu preostane sredstava koja se preusmeravaju posebnom odlukom Nacionalnog 
saveta 

U skladu sa Zakonom o NSNM, nacionalni savet daje mišljenje o predlozima projekata koji 
se  finansiraju  iz  sredstava  AP  Vojvodine.  Prema  podacima  dobijenim  istraživanjem,  mišljenje 
nacionalnog saveta se uvažava.  
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PREPORUKE ZA POBOLJŠANJE  RADA NACIONALNOG SAVETA  

 

PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA, KULTURE I INFORMISANJA 
NA SLOVAČKOM JEZIKU I SLUŽBENE UPOTREBE SLOVAČKOG JEZIKA I PISMA 

• upoznavati roditelje i učenike sa pravom na obrazovanje na maternjem jeziku; 
• informisati učenike o prednostima obrazovanja na slovačkom jeziku; 
• ukazivati na značaj dobrog poznavanja maternjeg jezika; 
• osmisliti  kampanje  kako  bi  se  učenici motivisali  da  pohađaju  predmet  Slovački  jezik  sa 

elementima nacionalne kulture; 
• raditi na unapređenju saradnje sa izdavačima udžbenika na slovačkom jeziku; 
• unaprediti saradnju sa visoko‐školskim ustanovama koje  imaju obrazovanje na slovačkom 

jeziku;  
• motivisati pripadnike drugih nacionalnosti da uče slovački jezik; 
• organizovati  zajedničke  vannastavne  aktivnosti  (radionice,  sekcije  i  sportske  aktivnosti) 

između odeljenja koja se obrazuju na slovačkom i odeljenja na srpskom jeziku; 
• doneti strategiju razvoja kulture na slovačkom jeziku; 
• podsticati kako interkulturalnost  tako i intrakulturni pluralizam; 
• utvrditi  koje  ustanove  informisanja  su  od  posebnog  značaja  za  slovačku  nacionalnu 

manjinu; 
• podsticati saradnju i razmenu sadržaja između medija koji informišu na slovačkom jeziku; 
• u  komunikaciji  sa organima Autonomne Pokrajine  i  lokalne  samouprave koristiti  slovački 

jezik u opštinama ili naseljenim mestima u kojima je slovački jezik u službenoj upotrebi. 
 

PREPORUKE ZA SMANJENJE POLITIZACIJE 

• napustiti praksu upisivanja birača u poseban birački spisak preko trećeg lica; 
• napustiti  praksu  angažovanja  nosilaca  javnih  funkcija  na  izbornim  listama  za  nacionalni 

savet nacionalne manjine; 
• lica koja su u poslednje tri godine  imala bilo koju političku funkciju ne bi trebalo da budu 

kandidati na izbornoj listi za nacionalni savet nacionalne manjine; 
• kandidati  za  članove  nacionalnog  saveta  treba  da  budu  priznati  stručnjaci  iz  oblasti 

obrazovanja, kulture, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma; 
• organizovati edukacije za članove nacionalnog saveta kako bi se detaljno i jasno upoznali sa 

nadležnostima nacionalnog saveta. 
 

 

 

 

 



135 
 

PREPORUKE ZA POVEĆANJE TRANSPARENTNOSTI U RADU 

• postaviti  na  internet  stranicu  detaljne  finansijske  izveštaje,  detaljne  izveštaje  o  radu  i 
planove rada; 

• sve  informacije  i  dokumenti  na  internet  stranici  nacionalnog  saveta  treba  da  budu 
dvojezični: na slovačkom jeziku i srpskom jeziku; 

• kriterijumi  za  izbor  projekata  koji  se  finansiraju  i  sufinansiraju  odnosno  kriterijumi  za 
stipendiranje učenika  iz  sredstava  Saveta bi  trebalo da budu  javno dostupni na  internet 
stranici Saveta, izbalansirani i nediskriminatorni; 

• postaviti na  internet stranicu učesnike  i rezultate konkursa koje nacionalni savet raspisuje 
za  finansiranje  ili  sufinansiranje  projekata  iz  oblasti  obrazovanja,  kulture,  informisanja  i 
službene upotrebe jezika i pisma; 

• postaviti  na  internet  stranicu mišljenje  i  obrazloženje  nacionalnog  saveta  za  podršku  ili 
izostajanje podrške projektima koji konkurišu za  sredstva  iz  javnih prihoda Republike, AP 
Vojvodine  ili  lokalne  samouprave,  a  o  kojima  Nacionalni  savet  ima  nadležnost  da  daje 
mišljenje; 

• formirati i razvijati regionalne kancelarije. 



136 
 

 

CIP – Каталогизација у публикацији 
Библиотека Матице српске, Нови Сад 
 
061.233:323.15(497.11)(094.5) 
 
ПАВЛОВИЋ‐Крижанић, Татијана 
      Evaluacija  rada  pet  nacionalnih  saveta  u  Srbiji  :    
аnalize  i  preporuke  /  autorke  Tatijana  Pavlović‐Križanić  i    
Jelena  Lončar.  –  Novi  Sad  :  Centar  za  regionalizam,  2012    
(Novi Sad : Reclamare). – 135 str. ; 21 cm 
 
Tiraž 500. 
 
ISBN 978‐86‐86145‐21‐5 
1. Лончар, Јелена [аутор]. – I. Крижанић, Татијана 
Павловић – в. Павловић‐Крижанић, Татијана 
a) Национални савети – Националне мањине – Србија –  
Законски прописи 
COBISS.SR‐ID 272785671




