
1. Информације о главним ефектима новог уставног уређења  
Србије и Црне Горе на заштиту људских права 

 
 

Новим уставом (Уставна повеља Србије и Црне Горе) чланом 9. предвиђено је 
да свака држава чланица, Србија и Црна Гора посебно, уређују, обезбеђују и штите 
људска и мањинска права и слободе на својој територији. Смисао изложене уставне 
одредбе је да се људска и мањинска права, у првом реду, регулишу законима 
држава чланица у областима друштвеног живота које спадају у њихову надлежност 
(нпр. образовање, култура, итд) и да се штите пред судовима држава чланица, у 
кривичним, грађанским и управним судским поступцима. Ставом 2. истог члана 
Уставне повеље предвиђено је да се достигнути ниво људских и мањинских права 
не може смањивати. Према изричитој одредби става 3. истог члана, државна 
заједница прати остваривање људских и мањинских права и обезбеђује њихову 
заштиту када таква заштита није обезбеђена у државама чланицама. Супсидијарана 
заштита људских и мањинских права на нивоу државне заједнице се остварује пред 
Судом Србије и Црне Горе.  

Уставном повељом је предвиђено да се одредбе међународних уговора о 
људским и мањинским правима непосредно примењују (члан 10. Уставне повеље), 
те да ратификовани међународни уговори и општеприхваћена правила 
међународног права имају примат над правом Србије и Црне Горе и правом држава 
чланица (члан 16. Уставне повеље).Чланом 7. Повеље о људским и мањинскаим 
шправима и грађанским слободама предвиђено је да у унутрашњем правном 
поретку Србије и Црне Горе људска и мањинска права која су зајамчена 
општеприхваћеним правилима међународног права, као и међународним 
уговорима који важе у државној заједници, имају ранг уставног права и да се 
непосредно примењују.  

 
2. Информације о имплементацији закона који се односе на заштиту 
националних мањина и о сарадњи надлежних органа држава чланица и 

државне заједнице 
 

Надлежни органи у Србији и Црној Гори предузели су низ мера и активности на 
имплементацији Закона о заштити права и слобода националних мањина и нове 
Повеље о људским и мањинским правима и грађанским слободама. Највише мера 
је предузето у циљу обезбеђивања пуне и ефективне равноправности између 
припадника националних мањина и припадника већинске нације, као и у циљу 
избора националних савета националних мањина. 
 Чланом 55. Повеље о људским и мањинсским правима и грађанским 
слободама предвиђена је обавеза  да се, где је то потребно, усвајају одговарајуће 
мере за унапређење пуне и ефективне равноправности између припадника 
националних мањина и оних који припадају већини, у свим областима економског, 
социјалног, политичког и културног живота. Законом о заштити права и слобода 
националних мањина, чланом 4. став 2. штавише, предвиђена је обавеза државе да 
такве мере усвоји у циљу унапређења положаја лица која припадају ромској 
националној мањини. Изложене одредбе Повеље о људским и мањинским правима 



и грађанским слободама су у складу са одредбом члана 4. Оквирне конвенције. 
Имплементација изложених одредби одвијала се у многим областима друштвеног 
живота. Држава је наставила са применом мера за унапређење пуне и ефективне 
равноправности припадника албанске националне мањине које су наведене у 
државном извештају (стр. 35. и 36.). Највише је учињено у погледу предузимања 
мера афирмативне акције у корист ромске популације у сфери образовања. 
Настављајући мере које су предузете у школској 2002/2003. Министасртво за 
људска и мањинска права Србије и Црне Горе је у сарадњи са Министасртвом 
просвете и спорта и Министарством за социјална питања Владе Републике Србије и 
за школску 2003/2004 обезбедило бесплатне уџбенике за ученике ромске 
националности. Акцијом је обухваћено 5 886 ученика и укупно је обезбеђено 51 
612 уџбеника. Уџбенике су добили сви ученици ромске националности који су се 
пријавили надлежним министарствима. Министарство просвете и спорта републике 
Србије је током лета 2003. објавило конкурс за помоћ свим основним школама са 
територије Републике Србије које до 1. септембра 2003. доставе пројекте за 
унапређење наставе за ученике ромске националности. Мере афирмативне акције у 
корист ромске популације су предузете и у сфери средњег и високог образовања. 
Министарство за људска и мањинска права је у сарадњи са МИнистарством 
просвете и спорта Владе Републике Србије спровело афирмативну акцију уписа 
кандидата ромске националности у средње  и високе школе чији је оснивач држава. 
Уписани су кандидати који се према успеху из претходног школаовања не би могли 
уписати без спровођења мера афирмативне акције и сви су на трошку државног 
буџета. Извршно веће АП војводине је 2. јула 2003. донело Одлуку о стипендирању 
студената са територије АП Војводине на основним студијама факултета у 
Републици Србији која предвиђа мере афирмативне акције, односно која прописује 
да ће се половина од укупно утврђених стипендија на основу расписаног конкурса 
доделити студентима припадницима националних мањина који се активно служе 
језиком мањине којој припадају, те да је једна стипендија обавезно резервисана за 
припадника ромске националне мањине.  
 Повељом о људским и мањинским правима и грађанским слободама (члан 
47. став 4.) и Законом о заштити права и слобода националних мањина (члан 19. 
став 1.) предвиђено је да припадници националних мањина могу изабрати 
националне савете ради остваривања права на самоуправу у области културе, 
образовања, информисања и службене употребе језика и писма. Национални савети 
су у правном поретку србије и Црне Горе носиоци културне аутономије 
националних мањина. Од подношења државног извештаја у септембру 2002. у 
складу са процедуром која је описана у Извештају на стр. 103. конституисани су 
национални савети мађарске, русинске, румунске, хрватске, словачке, буњевачке, 
бугарске, украјинске, ромске и бошњачке националне мањине. 
 Законом о заштити права и слобода националних мањина предвиђено је да 
национални савети националних мањина предстгављају мањину у области 
службене употребе језика и писма, образовања, информисања на језику националне 
мањине и културе, учествује у процесу одлучивања или одлучују о питањима из 
тих области (члан 19. став 7.). У скалду са изложеном одредбом Закона, 
Министарство за људска и мањинска права Србиоје и Црне Горе је у сарадњи са 
Министарством просвете и спорта организовало укључивање представника 



националних савета националних мањина у израду курикулума за наставни 
предмет матерњи језик са елементима националне културе. Покрајнски 
секретаријат за образовање и културу АП Војводине обратио се националним 
саветима националних мањина да одреде стручњакењ који ће се укључити у посао 
израде школских програма за наставу на мањинским језицима. Школске програме 
за прве разреде израдили су управо стручњаци делегирани од стране појединих 
националних савета.  
 Законом о заштити права и слобода националних мањина предвиђено је да 
ће јединица локалне самоуправе обавезно увести у равноправну службену 
употребуи језик и писмо националне мањине уколико проценат припадника 
националне мањине у укупном броју становника на њеној територији достиже 15% 
према резултатима последњег пописа становништав (члан 11. став 2.). У скалду са 
изложеном одредбом закона неколико јединица локалне самоуправе је увело у 
службену употребу језик и писмо националних мањина. По ступању на снагу 
Закона о заштити права и слобода анционалних мањина у службену употребу 
уведени су бошњачки језик у општинама Нови Пазар и Тутин и албански језик у 
општини Бујановац. 
 Одредбом члана 45. Уставне повеље одређено је да је на нивоу државне 
заједнице, осим Суда Србије и Црне Горе који има надлежност судска заштите 
права и слобода, министар за људска и мањиска права прати остваривање људских 
и мањинских права и са надлежним органима држава чланица координира рад на 
спровођењу и поштовању међународних конвенција о заштити људских и 
мањинских права. Према члану 10. Уредбе о образовању органа управе Савета 
министара Србије и Црне Горе, Министарство за људска и мањинска права обавља 
послове који се односе на: остваривање и праћење Уставном повељом, Повељом о 
људским и мањинским правима  и грађанским слободама, међународним 
уговорима и законима зајемчених права и слобода човека и грађанина и права 
националних мањина; праћење стања и предлагање мера за унапређење правног 
система у области људских права и права националних мањина  сагласно 
међународно-правним актима у тој области и координирање рада са органима 
држава чланица на спровођењу и поштовању међународних конвенција о заштити 
људских и мањинских права; подношење извештаја о спровођењу међународних 
уговора о људским и мањинским правима када је то предвиђено одредбама 
међународних уговора; заштиту и унапређење колективних и индивидуалних права 
националних мањина у Србији и Црној Гори; успостављање веза националних 
мањина са матичним државама, као и друге послове утврђене законима, 
ратификованим споразумима и другим правним актима у области људских и 
мањинских права; доношење решења о предаји окривљених лица Међународном 
трибуналу за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног 
хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991.године, а 
на основу правоснажних и извршних судских одлука; послови у вези са радом 
Комисија за нестала лица; праћење развоја и унапређења права детета зајемчених 
међународним уговорима и законима; заштиту жена, старих и инвалидних лица и 
спровођење међународних конвенција у тим областима; праћење остваривања 
права избеглица која проистичу из међународних мултилатералних и билатералних 
уговора; вођење регистра удружења грађана у складу са Уставном повељом и 



законима република чланица, савета националних мањина и других организација у 
складу са законом; екстрадицију и међународну правну помоћ; координацију 
активности везаних за закључивање и праћење остваривања међународних 
споразума у области реадмисије; Министарство обавља функцију посредничког 
органа у остваривању алиментационих потраживања у иностранству. 
Министарство за људска и мањинска права остварује сарадњу са свим надлежним 
институцијама у државама чланицама у погледу остваривања људских и 
мањинских права и поштовању међународних уговора о заштити људских и 
мањинских права. Институције које су у државама чланицама надлежне за 
остваривање мањинских права у различитим областима друштвеног живота су 
министарства која су у тим областима ресорна (министарства културе, просвете, 
информисања, итд). Осим сарадње која се огледа у редовним контактима у циљу 
спровођења конкретних мера (нпр. мере које су предузете у сфери образиовања), 
Министарство за људска и мањинска права србије и Црне Горе оставрује сарадњу 
са надлежним министатсвима у државама чланицама и у погледу припреме за 
приступање државне заједнице конвенцијам којима се регулишу права 
националних мањина (нпр. Европска повеља о регионалним или маинскаим 
језицима), као и у погледу припреме државних извештаја о међународним 
уговорима којима се регулишу права националних мањина (нпр. члан 27. Пакта о 
грађанским и политичким правима и Оквирна конвенција о људским и мањинским 
праваима). Представници надлежних институција Републике Србије су укљњучени 
у рад државне делегације приликом међународних билатералних преговора о 
уговорном регулисању положаја националних мањина са државама у којима живи 
српска национална мањина.  

 
3. Инфорације о изради нацрта закона о заштити националних мањина на 

нивоу држава чланица 
На нивоу републике Србије заузет је став да се не доноси додатни републички 
закон о заштити националних мањина, већ да је савезни закон као оквирни 
закон који успоставља стандарде довољан за правно уређење мањинских права, 
а да ће се ниозом републичких закона детаљније уредити поједине области. 
 У Републици Црној Гори у току је припрема републичког закона о заштити 
националних мањина. Према најавама нацрт би требало да буде завршен до 
краја године и дат на оцену Савету Европе и ОЕБС-у. Према постојећем 
предлогу, закон ће у највећој мери поштовати стандарде прописане савезним 
законом.  
4. Информације о резултатима пописа становништва у Србији 2002.и о 

припремама за попис у Црној Гори 
 

У Републици Србији попис становништва одржан је 2002. године. До сада нису 
у потпуносњти обрађени сви статсистички подаци, али су расположиви 
резултати пописа у погледу националне припадности становништва који су 
исказани у доњој табели. 

2002  
укупно Централна 

Србија 
Војводина 



Укупно 7 498 001 5 466 009 2 031 992 
Срби 
 

6 212 838 4 891 031 1 321 807 

Црногорци 69 049 33 536 35 513 
Југословени 80 721 30 840 49 881 
Албанци 61 647 59 952 1 695 
Бошњаци 136 087 135 670 417 
Бугари 20 497 18 839 1 658 
Буњевци 20 012 246 19 766 
Власи 40 054 39 953 101 
Горанци 4 581 3 975 606 
Мађари 293 299 3 092 290 207 
Македонци 25 847 14 062 11 785 
Муслимани 19 503 15 869 3 634 
Немци 3 901 747 3 154 
Роми 108 193 79 136 29 057 
Румуни 34 576 4 157 30 419 
Руси 2 588 1 648 940 
Русини 15 905 279 15 626 
Словаци 
 

59 021 2 384 56 637 

Словенци 5 104 3 099 2005 
Украјинци 5 354 719 4 635 
Хрвати 70 602 14 056 56 546 
Чеси 2 211 563 1 648 
Остали 11 711 6 400 5 311 
Неизјашњени и неопредељени 107 732 52 716 55 016 
Регионална припадност 11 485 1 331 10 154 
Непознато 75 483 51 709 23 774 
 

 
5. Информације о прикупљању података о националној припадности у 

области запошљавања, образовања и другим областима.  
Прикупљање података о националној припадности у области запошљавања, 
образовања и у другим областима друштвеног живота у Србији и Црној Гори 
није обавезно. До таквих података се ипак долази на основу слободно исказане 
националне припадности кандидата приликом заснивања радног односа, или 
приликом уписа у школске установе, односно на више године студија. Поједини 
обрасци које је неопходно испунити садрже рубрике о националној 
припадности. Уколико кандидати искажу своју националну припадност, 
утолико постоји мкгућност за прикупљање података, као што су подаци који су 
изложени на стр. 107 Државног извештаја.  

 
6. Информације о утицају питања статуса Срба у Црној Гори и 

Црногораца у Србији на примену Оквирне конвенције 



Иако се у политичким и јавним круговима помиње теза о примени Оквирне 
конвенције на Србе у Црној Гори, односно Црногорце у Србији, Срби и 
Црногорци у обе државе чланице имају равноправан статус, статус већинског 
народа те им додатна заштита у погледу остваривања права није 
потребна.Отварање питања о могућем мањинском статусу народа који је у 
другој републици већински је за сада на нивоу политичких теза и прокламација 
и ни на који начин не утиче на примену Оквирне конвенције.  

 
ЧЛАН 4 

1. Информације о утицају уставне реконструкције на право да се уложи 
уставна жалба 

 
Уставносудска заштита људских и мањинских права предвиђена је и новим 

уставним уређењем које није унело значајније измене у погледу правног 
уређења права на улагање уставне жалбе у односу на уређење које је предочено 
у државном извештају. Одредбом члана 9. став 2. Повеље о људским и 
мањинским правима и грађанским слободама предвиђено је да свако ко сматра 
да му је неко људско или мањинско право повређено појединачним актом или 
радњом институције државне заједнице, односно државног органа државе 
чланице, или организације која врши јавна овлашћења има право да поднесе 
жалбу Суду Србије и Црне Горе, ако није обезбеђена друга правна заштита у 
држави чланици, у складу са Уставном повељом. Нови Закон о Суду Србије и 
Црне Горе предвиђа у члану 62. истоветно решење о праву на улагање уставне 
жалбе.  

 
2. Информације о плановима да се предузму законодавне и            
     институционалне реформе на пољу етничке дискриминације 
 

У Србији и Црној Гори дискриминација на етничкој основи је 
уставноправно забрањена и кривичноправно инкриминисана. Одредбом члана 
49. став 1. Повеље о људским и мањинскаим правима припадницима 
националних мањина изричито је зајамчена равноправност пред законом и 
једнака законска заштита. Ставом 2. истог члана Повеље, забрањена је било 
какава дискриминација по основу припадности националној мањини. 
Кривичноправна разрада изложених одредби, као и забрана дискриминације 
која је предвиђена и другим законима изложена је на стр. 33.Државног 
извештаја. Иако се изложене одредбе релевантних закона могу сматрати добрим 
правним оквиром за за сузбијање и кажњавање дискриминације по етничкој 
основи, у Србији и Црној Гори је формирана посебна радна група за припрему 
анртидискриминационог закона којим би се материја дискриминације у 
потпуности регулисала. 
3. Информације о досадашњој примени релевантних закона којима се 

забрањује етничка дискриминација  
Информације о досадашњој примени одредби релевантних закона којима се 
забрањује етничка дискриминација нису у потпуности доаступне. Казнене 



одредбе дела релевантних закона су прекршајне природе, а о прекршајима се не 
воде детаљне статистичке евиденције.    
4. Информације о изазовима са којима се суочавају припаднице 

националних мањина, укључујући Ромкиње, с обзиром на њихову пуну 
и ефективну равноправност у здравственој заштити и другим 
областима и о могућим мерама предузетима у том смислу. 

Жене припаднице националнигх мањина су у патријархалним срединама изложене 
значајним изазовиома. Најизраженији изазови са којима се суочавају припаднице 
националних мањина везани су за положај Ромкиња за које се са правом истиче да 
се суочавају са двоструким изазовима, као жене и као Ромкиње. Степен аутономије 
жена у ромској породици ограничен је у многим аспектима живота: у односима и 
планирању породице, образовању, запошљавању итд. Нема опсежних истраживања 
о схватању о положају и правима Ромкиња, али се илустрације ради могу навести 
резултати истраживања OXFAM-а у насељима београдских Рома. Према том 
истраживању схватања о Ромкињама су потпуно патријархална – чак 79,8% 
испитаника је изјавило да мушкарац увек треба да одлучује, док је 72,4% 
испитаника изјавило да је мушкарац увек у праву.Ромкиње врло рано ступају у 
први брак – према резултатима изложеног испитивања 11,6% Ромкиња је у први 
брак ступило у старости између 12 и 15 година, 57,7% се венчало у старости између 
16 и 20 година, 17,3% у старости између 21 и 25 годинa, 6,7% их је први брак 
засновало у старости између 26 и 30 година, док их је само 0,7% у први брак 
ступило у старости између 31 и 35 година. Ромкиње рађају изузетно младе. Према 
резултатима наведеног истраживања 4,5% Ромкиња прво дете роде у старости 
између 12 и 15 година, 48,1% их прво дете роди у старости између 16 и 20 година, 
28,8% Ромкиња прво дете роди у старости између 21 25 година, 9,9% прво дете 
роди у старости између 26 и 30 година, док само 2,6 % Ромкиња прво дете роди са 
навршених 31 или више година старости. О изазовима са којима се Ромкиње 
суочавају сликовито говоре подаци из наведеног истраживања о процентима 
трудноћа и порођаја. Међу Ромкињама које су биле обухваћене истраживањем, 
16,5% је родило једно дете, 25,1% је родило двоје деце, 18,2% је родило троје деце, 
11,6% је родило четворо деце, 6,6% је родило петоро деце, 3,9% је родило шесторо 
деце, 2,2% је родило седморо деце, 1,6% је родило осморо деце, 0,9% је родило 
деветоро деце 1% је родило десеторо деце, 0,4% је родило једанаесторо деце, 0,3% 
је родило дванаесторо деце и по 0,1% је родило тринаесторо, четрнаесторо и 
петнаесторо деце. У 69,3% случајева Ромкиње које су биле обухваћене 
истраживањем породиле су се у здравственим установама. Имајући у виду да је 
истраживање спроведено у Београду, основано се може претпоставити да је 
проценат Ромкиња које се у Србији и Црној Гори породе у здравственим 
институцијама мањи од наведеног, иако је здравствена заштита у начелу доступна 
свим женама под једнаким условима. 
 Ромкиње су често жртве трговине људима. Најчешће се Ромкиње продају у 
земљама Западне Европе где су приморане да се баве проституцијом или да просе. 
Под патронатом Министарства унутрашњих послова Републике Србије основана је 
Национална група за борбу против трговине људским бићима, која се састоји од 
три подгрупе које се баве превенцијом и подизањем свести код могућих жртава, 



помагањем и подржавањем жртава и променом правне регулативе која се бави тим 
питањем.     
 

ЧЛАН 5. 
1. Информације о установљењу специјалног фонда за унапређење 

положаја анционалних мањина предвиђеног чланом 20. Закона о 
заштити права и слобода анционалних мањина 

Закон о заштити права и слобода националних мањина предвиђа чланом 20. да 
ће се основати Фонд за подстицање друштвеног, економског, културног и 
општег развоја националних мањина који ће учествовати у финансирању 
активности и пројеката из буџетских средстава везаних за побољшање положаја 
и развијање културног стваралаштва националних мањина. Ставом 3. истог 
члана Закона предвиђено је да ће Савезна Влада (сада Савет министара Србије и 
Црне Горе) донети прописе којима ће утврдити састав и делатност Фонда. 
Министарство за људска и мањинска права Србије и Црне Горе које је према 
уставној повељи државне заједнице Србија и Црна Гора надлежно за 
проблематику националних мањина још увек није иницирало доношење 
прописа о саставу и делатности Фонда јер процес конституисања националних 
савета националних мањина није окончан. Последња скупштина за избор 
националног савета одржана је у Новом Пазару 06. септембра 2003. када је 
изабран национални савет бошњачке националне мањине. Министасртво за 
људска и мањинска права србије и Црне Горе намерава да иницира доношерње 
подзаконских аката којима би Савет министара утврдио да у састав Фонда улазе 
и представници националних савета националних мањина чиме би се одредбе о 
културној аутономији националних мањина оствариле и у сфери финансирања 
пројеката у областима друштвеног живота у којима савети представљају 
националне мањине. 
 
2. Информације о статусу, садржају и имплементацији Стратегије за Роме  
   Нацрт стратегије за интеграцију и давање нових овлашћења Ромима је 
израђен од стране посебног тима стручњака у који су били укључени и 
међународни стручњаци. Тим за израду Нацрта стратегије је формиран у 
сарадњи Министарства националних и етничких заједница СР Југославије и 
ОЕБС-а. Израда Нацрта стратегије је трајала од 16. септембра 2002. до 13. 
децембра 2002. када је Нацрт стратегије поднет Министарству националних и 
етничких заједница (сада Министарство за људска и мањинска права).У току 
израде Нацрта стратегије консултовано је 10 савезних и републичких 
министарстава,обављене су свеобухватне консултације са међународним 
организацијама које делују у Србији и Црној Гори, локланим НВО и са 
представницима грађанског друштва. У изради Нацрта стратегије били су 
ангажовани и представници Рома. Око 70 представника Рома је консултовано, 
или је непосредно учествовало у изради Нацрта стратегије. Иако у време израде 
Нацрта стратегије Национални савет Рома није био формиран (изборна 
скупштина је одржана 24. 05. 2003.), тим за израду Стратегије је покушао да 
идентификује кључне актере у ромској заједници и да осигура њихову сарадљу 
и активну подршку у изради Нацрта стратегије.  



 Стратегија за интеграцију и давање нових овлашћења Ромима је још увек у 
фази Нацрта. Имајући у виду да је Национални савет ромске националчне мањине 
формиран тек 24.05.2003. Министарствио за људска и мањинска права Србије и 
Црне Горе, у сарадњи са ОЕБС-ом, оформило је крајем маја 2003. Секретаријат за 
ромску националну стратегију чији су основни задаци promovisanje i podrška 
nacionalne rasprave u vezi sa nacrtom strategije kroz organizovanje okruglih 
stolova, izveštavanje u medijima, putem političkih debata...; promovisanje 
usvajanja strategije od strane Skupstine Srbije i  Nacionalnog saveta romske 
nacionalne manjine; identifikacija odgovornosti republičkih ministarstava 
zaduzenih za sprovodjenje strategije; uspostavljanje interministarskog tela u cilju 
koordinacije aktivnosti na implementaciji strategije;  uključivanje stručnjaka 
romske nacionalnosti u rad interministarskog tela; učestvovanje u izradi 
dokumenta  za donatorsku konferenciju; upoznavanje i saradnja sa svim 
relevantnim akterima, uključujući lokalne vlasti.  

 Нацрт стратегије за интеграцију и давање нових овлашћења Ромима садржи 
опис стања и препоруке надлежним органима за унапређење положаја Рома у 
следећим областима друштфеног живота: образовање, адекватно становање, 
запошљавање и економска права, специфичан положај расељених лица, питање 
азиланата повратника, личне исправе, доступност социјалне заштите, 
доступност здравствене заштите, специфичан положај жена, Информисање, 
култура, политичко представљање и проблематика дискриминације. Иако 
Стратегија још увек није финализована и усвојена у надлежним парламентима, 
Министарство за људска и мањинска права Србије и Црне Горе у сарадњи са 
надлежним министарствима у Републици Србији настојало је да спроведе 
поједине препоруке садржане у Нацрту стратегије. Активности које су у том 
смислу предузете изложене су у додатним информацијама у вези са 
спровођењем мера за унапређење положаја припадника ромске националне 
мањине. 
3.Информације о мерама које су предузете за подршку Ромима који су 
повратници из земаља у којима су тражили азил 
Један од најозбиљнијих проблема са којима се суочава Србија и Црна Гора је 
проблем реадмисије. Иако о томе не постоје потпуно прецизни подаци, према 
постојећим најавама само из СР Немачке се очекује повратак око 50 000 Рома, а 
велики број њих се налази у Швајцарској и другим земљама Западне европе. 
Роми повратници из тих држава ће се суочити са низом проблема – незнање 
јетзика њихове деце, нострификација диплома, запослење итд. Србија и Црна 
Гора је покрњенула дипломатску иницијативу и кроз међународне организације 
(СЕ, ЕУ, ОЕБС), као и кроз билатералне контакте покушала да обезбеди 
позитивну дискриминацију за Роме у виду одлагања овог процеса. Разлог за то 
је припрема њиховог повратка и интеграција који су условљени социо-
економским условима у којима се Србија и Црна Гора налази. Министарство за 
људска и мањинска права затражило је помоћ међународне заједнице за 
отварање прихватног центра и службе за правну помоћ како би се 
повратницима пружила прва пшравна  и свака друга помођ. Кроз Стратегију за 
интеграцију Рома такође ће бити предвиђене посебне мере за ову популацију. 
Неке организације у сарадњи са локалним самоуправама остварују пројекте 



помоћи у запошљавању и социјалном обезбеђивању тих лица (нпр. АГФ 
сарађује са низом јединица локалне самоуправе у Србији).  
 
4. Информације о условима становања и осталим условима у којима живе 

расељени и остали Роми, укључујући последњи развој догађаја који се 
односи на њихову деложацију из појединих области.  
Према подацима Комесаријата за избеглице Републике Србије, од укупног 

броја интерно расељених лица са Косова и Метохије, после Срба којих је 75%, 
највише је Рома – 11%.или 22 197 особа. Наведени број Рома је расељен у 93 
општине Србије без Косова и Метохије. У Црној Гори је регистровано око 8000 
Рома интерно расељених лица са Косова и Метохије. Имајући у виду да се 
значајан број интерно расељених лица није пријавио државним органима и 
УНХЦР-у, поједини ромски лидери и поједине институције у држави, можда са 
правом процењују да је број интерно расељених Рома са Косова и Метохије 
далеко већи и да премашује 80 000 лица!! Већина регистрованих Рома интерно 
расељених са Косова и Метохије који су се населили на подручје уже Србије 
живи у Београду – 13 000 лица која су се раселила у преко 100 ромских насеља 
у Београду!!!     

Популацдија Рома интерно расељених са Косова и Метохије у Србији је у 
старосном погледу млада – чак 10 593 особе ромске националности интерно 
расељене са КиМ су старости до 18 година. Старости између 18 и 60 година је 
10 496 лица док је старости преко 60 година 1 108 особа. У погледу социјалне 
угрожености важно је да се укаже да међу Ромима интерно расељеним са 
Косова и Метохије има 115 деце без оба родитеља, 401 дете без једног 
родитеља, 160 самохраних родитеља и 22 старије особе без старања. У групи 
здавствено угрожених Рома интерно расељених са КиМ, инвалида је 196, 
корисника туђе неге и помоћи је 79, ментално хендикепираних је 61, оболелих 
од психијатријских обољења је 98, слепих је 63, глувих је 22 док је хронично 
оболелеих 1147 лица. У колективним центрима има 1332 Рома интерно 
расељених са КиМ, 8547 их живи у изнајмљеном стану, код рођака или 
пријатеља је смештено 9525 особа, у сопственом смештају је 754 особе, док је у 
осталим видовима смештаја 2039 особа. У групи Рома интерно расељених са 
Косова и Метохије велики је број лица без икаквог образовања – чак 7 569, 
основну школу је завршило,или је похађа 8 644 особе, средњу школу је 
завршило или похађа 5 019, вишу школу 911, факултет само 31, док је 
магистара и доктора наука 23.  

По испитивањима која су рађена у неколико ромских насеља како у Србији, 
тако и у Црној Гори, налажење одговарајућег смештаја и обезбеђење животних 
услова идентификује се као прека потреба насеља у којима су смештени Роми 
интерно расељена лица. Имајући у виду да у колективним центрима нема места 
и да ће се они затварати почевши од 2004. већина Рома налази место становања 
у постојећим ромским насељима. То су обично насеља са провизорним 
уџерицама од остатака метала и картона, пропале напуштене бараке и 
складишта, контејнери и напуштене аутомобилске олупине на локацијама на 
сметлиштима, односно депонијама или у њиховој близини, испод мостова или 
на отвореним пољима. Роми интерно расељена лица су обично такве просторе 



заузимали илегално, стварајући бесправна насеља у којима су незванични 
колективни центри. Њихова нова станишта обично немају санитарних услова, 
водовода, струје и грејања. Живећи на маргинама друштва, са минималним 
образовањем или без њега, Роми интерно расељена лица немају великих шанси 
да нађу запослење и преживљавају сакупљаљјући секундарне сировине (стакло 
или хартију) или бавећи се различитим видовима сиве економије. Понекад чак и 
продају примљену помоћ када добију хигијенске пакете или нове кревете или 
шпорете. Велики број Рома интерно расељених лица нема лична докумета што 
отежава приступ хуманитарној помоћи на основу њиховог статуса као интерно 
расељених лица. 

 Основна карактеристика социо-економског положаја Рома у Србији и Црној 
Гори је низак степен економске активности и висока незапосленост. Таква 
ситуација у ромској популацији траје веома дуго. Према попису становништва 
1991. међу Ромима је било активно 37 646 лица или само 26,2%. Ниска стопа 
економске активности код Рома била је последица досадашње економске 
неразвијености, демографских чинилаца (ромска популација је млада тако да радно 
активно становништво чини велики проценат укупне популације) и предрасуда код 
послодаваца у погледу запошљавања Рома. У ромској популацији је била и 
изразито висока стопа незапослености која се задржала до данашњих дана. На 
високу стопу незапслености Рома утичу низак степен образовања, повећана 
конкуренција на тржишту рада за неквалификованим занимањима, захтеви 
технолошког развоја и напретка на које Роми за сада не могу да адекватно 
одговоре.  У периоду ратова и санкција 1991-2000 економска ситуација Рома је 
значајно погоршана. Не располаже се детаљно статистички обрађеним подацима са 
пописа 2002. али илустрације ради може се указати на резултате једног 
истраживања из Београда из 2001. У 2001. у Београду 27,4% Рома није имало 
никаквих редовних примања, док је само 7,9% примало редовне плате. Сакупљање 
секундарних сировина је основа егзистенције огромног броја Рома. Према 
резултатима изложеног истраживања, 42,6% Рома у Београду у 2001. је додатни 
извор прихода налазило у описаном раду. Велики број Рома је укључен у сиву 
економију. 

Регионална распрострањеност Рома у Србији и Црној Гори је значајна за 
сагледавање њиховог положаја и разумевање дела проблема са којим се та 
национална мањина суочава. Роми у Србији и Црној Гори су веома дисперзна 
мањина. Према попису од 1991. у централној Србији је живело 70 126 Рома, у АП 
Војводини 24 366, у АП Косово и Метохија 45 745, док их је у Црној Гори било  
3 282. Према резултатима пописа од 2002. Ромиа у централној србији има 79 136 а у 
Војводини 29 057. Према социјалном истраживању «Ромска насеља, услови живота 
и могућност интеграције Рома у Србији» које је урађено за потребе Министасртва 
за људска и мањинска права, у разним деловима Србије има 593 ромска насеља у 
којима живи више од 15 породица, или више од 100 Рома. Од изложеног броја 
насеља, 43,5% су претежно нехигијенска насеља, претежно уређеним се сматра 
44,2% насеља, а потпуно уређеним само 11%. До 43,9% насеља у којима живе Роми 
води добар асфалтни пут, а до још 28,3% насеља дотрајао асфалтни пут. Земљаним 
путевима се долази до 26,4% ромских насеља, а само до 0,3% насеља нема 
трасираног пута. У 33,1% од испитаних насеља улице су асфалтиране и регулисане. 



У 21,7 % од укупног броја насеља постоје претежно регулисане улице, а у чак 
44,3% улична мрежа не постоји или је у повоју. У 90,3% ромских насеља постоји 
развучена електрична мрежа. Водоводна мрежа је развучена у 47,1% насеља, а у 
још 18,6% насеља водовод је доступан већини породица. Подаци о развучености 
водоводне м,реже у насељу не значе да породице имају воду у стамбеним 
јединицама. Без вододвода је 27,3% насеља. Канализациона мрежа је развучена у 
24,2% насеља, а још 10,25 % насеља у већем делу има канализацију. Чак 65,1% 
насеља нема канализациону мрежу. Ромска насеља су углавном подигнута 
нелегално – чак 34,6% их је подигнуто бесправно, 35,4% се бесправно проширило 
око плански подигнутог језгра насеља, док је само 28% насеља настало плански.На 
градском грађевинском земљишту се налази 34,1% ромских насеља, чак 51,5% 
насеља се налази на ванградском грађевинском земљишту, док је на комбинованом 
типу земљишта изграђено 13,6% насеља. Градња је дозвољена, што не значи да и 
власници објеката имају потребне урбанистуичке, грашевуинске и техничке 
дозволе у 67,6% насеља. Привремене грађевинске дозволе се одобравају у 15,4% 
насеља, док је правно посматрано градња забрањена у 16,3% ромских насеља која 
су подигнута у градској средини. 
 Новим законом о пројектовању и изградњи Републике Србије који је усвојен 
у мају 2003. омогућена је легализација бесправно подигнутих грађевинских 
објеката. Легализацијом ће се у великом броју случајева решити правни статус 
ромских насеља.Одлуке органа локалне самоуправе у Београду о рушењу 
бесправно подигнутих објеката у насељима Тошин бунар и Грмеч су изазавале 
велику пажњу домаће и међународне јавности. Извршење одлука о рушењу је 
одложено и у току је преиспитивање поступка њиховог доношења од стране 
надлежних органа локалне самоуправе. 
 

 
5. Информације о утицају који на Роме и остале националне мањине може 
да има промена Закона о регистрацији рођених и умрлих  

који је усвојен у мају 2003. 
Промене Закона у области матичних књига могу да буду од општег утицаја за сва 
интерно расељена лица, па тиме и за Роме јер одређују у којим ће се једсиницама 
локалне самоуправе у централној Србији водити матичне књиге за подручје Косова 
и Метохије.  

 
ЧЛАН 7. 

1. Информације о уставним одредбама које се односе на члан 7. Оквирне 
конвенције укључујући и израду Нацрта новог Устава Србије 
 
Након уставних промена, права предвиђена овим чланом Оквирне 

конвенције остала су у корпусу уставима зајамчених основних људских права и 
слобода и као таква припадају свим људима или свим грађанима Србије и Црне 
Горе, укључујући и припаднике националних мањина. 

Повељом о људским и мањинским правима и грађанским слободама, чланом 
31. зајамчена је слобода мирног окупљања. За разлику од досадашњег усдтавног 
уређења које је ту слободу предвиђало само за грађане, одредба члана 31. става1. 



Повеље о људским и мањинским правима и грађанским слободама ту слободу 
гарантује не наводећи да њу уживају само грађани. Став 2. истог члана Повеље о 
људским и мањинским правима и грађанским слободама изричито предвиђа да за 
окупљање у затвореним просторима није потребна претходна дозвола или пријава, 
док став 3. предвиђа да се за зборове и демонстрације на отвореном простору, 
законима држава чланица може прописати обавеза пријављивања надлежном 
органу.Слобода окупљања може се према новом устаном уређење ограничити 
законима држава чланица, ако је то неопходно ради заштите јавне безбедности, 
јавног здравља и морала, националне безбедности или заштите права других лица.  

Повеља о људским и мањинским правима и грађанским слободама свакоме 
гарантује слободу удруживања. Члан 32. став 2. Повеље изричито предвиђа да се 
политичке, синдикалне и друге организације осниовају без претходног одобрења, 
уписом у регистар код надлежног органа. Слобода удруживања у Србији и Црној 
Гори може се ограничити законима држава чланица, ако је то неопходно ради 
заштите јавне безбедности, јавног здравља и морала, националне безбедноти или 
заштите права других лица. Повеља о људским и мањинским правима и грађанским 
слободама члан 53. изричито предвиђа право припадника националних мањина да 
оснивају просветне и културне организације и удружења и истиче да се 
организацијама и удружењима припадника националних мањина признаје посебна 
улога у остваривању права припадника националних мањина.Решење које је 
Законом о заштити права и слобода националних мањина прдедвиђено у погледу 
посебног облика удруживања припадника националних мањина у остваривању 
културне аутономије кроз нациобналне савете националних мањина изложено је у 
Државном извештају. 

Слободас мисли савести и вероисповести загарантована је чланом 26. 
Повеље о људским и мањинским правима и грађанским слободама Србије и Црне 
Горе. Став 1. тог члана предвиђа да свако има право на слободу мисли, савести, 
уверења или вероисповести.Чланом 29. Повеље предвиђено је да свако има  право 
на слободу изражавања што укључује слободу да се говором, писањем, сликом или 
на било који други начин траже, примају и шире обавештења и идеје. У вез са 
слободом изражавања је и  члан 34. Повеље који предвиђа да свако има право да се 
појединачно или у заједници са другима обраћа државним органима, да им упућује 
петиције и друге предлоге и да на њих добије одговор, ако га тражи. 

У Републици Србији је у току израда нацрта новог устава. У раду Уставне 
комисије, као ни у предлозима за нова уставна решења која су понуђена у домаћој 
стручној и политичкој јавности није било већих спорења о уставноправном 
гарантовању слобода које су за припаднике националних мањина предвиђене 
чланом 7. Оквирне конвенције. Нови устав Србије у том смислу неће одфударати 
од решења која су предвиђена Оквирном конвенцијом и Повељом о људским и 
мањинским правим аи грађанским слободама. 

 
ЧЛАН 8. 

1Информације о алокацији финансијске и друге помоћи различитим 
верским заједницама и о променама у у законодавству које се односе на 
слободу вероисповести предочене на стр. 18 и 64. Државног извештаја 

 



Повеља о људским и мањинским правима у члану 26. гарантује слободу 
вероисповести. Одредбом члана 26. став 3. предвиђено је да је свако слободан да 
појединачно или у заједници са другима, у приватном или јавном животу, 
испољава своју веру или убеђење вероисповедањем, обављањем обреда, похађањем 
службе и наставом. Слобода испољавања вере се у Србији и Црној Гори може 
ограничити законом уколико је то неопходно ради заштите јавне безбедности, 
здравља, морала или права других лица. Право на верско образовање је у Србији и 
Црној Гори након усвајања Повеље о људским и мањинским правим аи грађанским 
слободама постало уставно загарантовано. Члан 26. став 5. Повеље предвиђа да 
родитељи, као и законски старатељи имају право да својој деци обезбеде верско 
образовање. Члан 27. Повеље предвиђа да су верске заједнице равноправне и 
одвојене од државе. Верске заједнице су у Србији и Црној Гори, према члану 27. 
став 2. Повеље слободне у самосталном уређивању своје унутрашње организације, 
вршењу верских послова и верских обреда. 

Финансијску помоћ верским заједницама у Републици Србији пружа 
Министарство вера Републике Србије. Буџетом је за 2003.предвиђено да се верским 
заједницма у Републици да финансијска помоћ у висини од 200 милиона динара 
или око 3 077 000 евра. Финансијска помоћ се верским заједницама додељује 
сразмерно броју верника које окупљају и то је критеријум који се сваке године 
примењује приликом расподеле буџетских средстава која су одређена за помоћ 
верским заједницама.     

Покрајнски секретаријат за прописе, управу и националне мањине АП 
Војводине расписује конкурс за доделу финансијске помоћи верским заједницама 
два пута годишње (за прво и за друго полугође) и у одређивању висине 
финансијске помоћи користи истоветан критеријум као и ресорно министарство – 
број верника које окупљају поједине верске заједнице.. За 2003. издвојена су 
средства у висини од 4 800 000 динара или око 73 850 евра. Осим Српске 
православне цркве чији су верници припадници већинске нације, српске и 
црногорске, помоћ из покрајнског буџета су добиле верске заједнице чији су 
верници припадници националних мањина, у зависности од броја верника које 
окупљају -  Римо-католичка црква ( 1 420 000 динара), румунска православна црква 
(170 000 динара), Јеврејска заједница (100 000 динара), Исламска заједница (70 000 
динара), Грко-католичка црква (140 000 динара), Реформаторско-хришћанска црква 
(120 000 динара), словачка евангелистичка црква (210 000 динара), Евангелистичко 
– хришћанска црква (110 000 динара). 

Закон о верској слободи је још увек у нацрту. Његово усвајање се очекивало, 
али је због уставних промена одложено. Након конституисања свих органа државне 
заједнице и након уставних промена у србији одредиће се субјекти који су 
надлежни за подношење законодавне иницијативе. 

 
ЧЛАН 9. 

 
1.Информације о пријему тв програма из суседних земаља као и о тешкоћама 
на које се наилази у том смислу, укључујући и пријем тв програма из 
Хрватске у Црној Гори 
 



 У Србији и Црној Гори сва подручја која насељавају националне мањине 
могу да примају програм из суседних држава. За пријем тв програма суседних 
држава нема никаквих тешкоћа, тако да ни у Црној Гори нема сметњи у пријему тв 
програма из Хрватске. 
 
2. Информације о учешћу припадника мањина у уређивачким одборима и 
саветима 
 
Подаци о учешћу припадника националних мањина у уређивачким одборима и 
саветима јавних гласила нису у потпуности доступни. Према информацијама 
којима располаже Министарство за људска и мањинска права Србије и Црне Горе и 
Покрајнски секретаријат за управу, прописе и националне мањине АП 
Војводинње,највеће је учешће припадника мањина у уређивачким, односно 
управним одборима јавних гласила на мањинским језицима.Тако су у управном 
одбору Магyар Сзо-а који излази на мађарском језику, од 9 чланова сви Мађари, од 
6 чланова управног одбора Хет нап-а који излази на мађарском језику, сви су 
Мађари, од 9 чланова управног одбора Хлас л′уду који излази на словачком језику, 
сви су Словаци, од 9 чланова управног одбора листа Либертатеа који изллази на 
румунском језику, сви су Румуни, од 9 чланова управног одбора листа Руске слово 
који излази на русинском језику, сви су Русини, Од 9 чланова управног одбора 
листа Хрватска ријеч који излази на хрватском језику, сви су Хрвати и од 9 чланова 
управног одбора листа Тхем који излази на ромском језику, 7 су Роми.У управном 
одбору Новинско – издавачке установе “Братство”која објављује на бугарском 
језику, од 7 чланова, сви су бугарске националности. Од три члана надзорног 
одбора те установе сви су бугарске анционалности.   
 
3. Информације о пракси увоза штампаног материјала из суседних држава 
 

Увоз штампаног материјала из суседних држава у Србију и Црну Гору се 
несметано одвија. Увоз штампаног материјала врше и приватна предузећа тако да 
се детаљнија информација о пракси која се односи на увоз штампаног материјала 
не може  пружити. Надлежни државни органи не спречавају увоз штампаног 
материјала из суседних држава,а у пракси нема притужби на онемогућавање увоза 
штампаног материјала из суседних држава. У Србији и Црној Гори несметано се 
одвија и продаја страног штампаног материјала, тако да се многе књиге и часописи 
из суседних држава могу наћи у слободној продаји. 
 
 
4. Информације о развоју обима емитовања на мањинским језицима у јавном 
сервису, укључујући Војводину.  
ТВ Ниови сад је од 23. Јуна 2003.почела да емитује програм према новој шеми. У 
програмској шеми ТВ Нови Сад предвиђено је време за трајање премијерних 
емисија. Подаци о старој и новој шеми показују развој обима емитовања 
премијерних емисија у минутима. За радио програм се нажалост таква евиденција 
од стране надлежних органа не води. 
 мађар. словач. Русин. румунс. ромски Украјин хрватс 



. 
Стара 
шема 

675 355 355 365 400 30 30 

Нова 
шема 

655 360 360 360 420 30 30 

 
 

ЧЛАН 10 
1. Информације о имплементацији обавезе увођења мањинских језика у 
службену употребу предвиђене чл. 11. Закона о заштити права и слобода 
националних мањина 
 
По ступању на снагу Закона о заштити права и слобода анционалних мањина, као 
резултат обавезе предвиђене чланом 11. Закона о заштити права и слобода 
националних мањина у службену употребу уведени су бошњачки језик у 
општинама Нови Пазар и Тутин и албански језик у општини Бујановац. Након тих 
промена, у свим јединицама локалне самоуправе у Републици Србији у службену 
употребу уведени су језици националних мањина чије учешће у укупној 
популацији на подручју сваке од јединица локалне самоуправе премашује 15%. 
 Закон о заштити права и слобода националних мањина у члану 11. став 5. 
предвиђа да службена употреба језика и писма националних мањина значи и да се 
називи топонима у јединицама локалне самоуправе у којима асу мањински језици у 
службеној употреби, исписују и на језику националне мањине, према њеној 
традицији и правопису. У циљу имплементације изложене одредбе Закона о 
заштити права и слобода националних мањина, Скупштина АП Војводине је 
овластила националне савете националних мањина да одреде традиционалне 
називе насељених места на језицима националних мањина како би се ти називи 
јединствено примењивали у службеној употреби језика и писма националнихг 
мањина. До сада називе су одредили национални савети Мађара, Румуна и Словака 
и ти називи су објављени у «Службеном листу АП Војводине».Многа питања у 
вези са службеном употребом језика и писма која су у вези са имплементацијом 
одредби члана 11. закона о заштити права и слобода националних мањина 
регулисана су посебном Одлуком о ближем утврђивању појединих питања 
службене употребе језика и писма националних мањина на територији АП 
Војводине коју је Скупштина АП Војводине донела 15.05.2003. 

 
ЧЛАН 11 

1. Информације о случају пред Уставним судом који се односи на оцену 
усаглашености одредбе Закона о локалној самоуправи којом је предвиђено да 
се у просторијама оргамна јединице л.с. могу истицати само државни симболи 
и симболи јединице локлане самоуправе са законом о заштити права и слобода 
националних мањина. 
 
 Уставни суд СР Југославије није одлучивао о иницијативи за оцену 
усаглашености Закона о локаланој самоуправи Републике Србије са Законом о 
заштити права и слобода националних мањина. У Србији и Црној Гори, након 



усвајања усатавне повеље у току је конституисање новог Суда Србије и Црне Горе 
који ће вршити уставносудску функцију и који ће наставити са решавањем 
предмета који нису решени пред Уставним судом СР Југославије. 
 

 
ЧЛАН 12. 

1. Информације о приступу образовању интерно расељених лица 
У Србији и Црној Гори, у популацији интерно расељених лица 75% су Срби, 11% 
су Роми, 4% су Црногорци, 4% су лица која се нису изјаснила о својој 
националнохј припадности, а остало чине припадници осталих националних 
мањина. Дакле, у укупној популацији интерно расељених лица 17% чине лица која 
су се изјаснила као припадници националних мљњина – ромске, бошњачке, 
горанске, египатске и албанске. Према подацима Министатрства просвете и спорта 
Републике Србије приступ образовању припадника националних мањина се 
несметано одвија. У срединама у којима су смештени интерно расељени деца 
похађају основне и средње школе, односно нема никаквих правних препрека 
приступу образовању деце из популације интерно расељених лица. Основно 
иобразовање у Србији и Црној Гори је обавезно по Закону. Ипак, велики број Рома 
интерно расељених лица нема лична докумета што отежава приступ  помоћи на 
основу њиховог статуса као интерно расељених лица. Велики проблем међу 
Ромима интерно расељеним лицима је образовање њихове деце. Често без 
образовања, личних докумената, потребних средстава за живот, родитељи Роми са 
Косова и Метохије и не уписују своју децу у школе. Посебан проблем за 
образовање деце Рома интерно расељених представља и велики број породица које 
не знају српски језик – процењује се да у Црној Гори чак 58% Рома интерно 
расељених са Косова и Метохије говори албански језик!!  
  
 
2.Информације и коментари о проценту ученика Ромске националности у 
«специјалним школама»  
У Србији и Црној Гори нема обавезне евиденције ученика према њиховој 
националној припадности. У том смислу нема тачних података о броју Рома у 
«специјалним школама» Према проценама које су изложене у УНИЦЕФ-овој 
анализи (“Свеобухватна анализа система основног образовања у СР Југославији”-
Београд 2001) а које користи и  Министарство просвете и спорта Републике Србије, 
Роми чине од 50% до 80 % од укупног броја ученика у «специјалним школама». 
Реч је о школама и одељењима за ментално ометену децу, односно за децу са 
посебним потребама. Процењује се да су тестови које деца решавају приликом 
уписа у школе основни разлог због којег постоји велики број Рома у таквим 
школама. То су вербални тестови који нису прилагођени специјалним потребама 
Рома, социо-културним специфичностима и њиховом познавању језика.Отуда 
долази до процена педагога и психолага који врше категоризацију приликом уписа 
Рома у основне школе да улазе у групу деце са посебним потребама.Планом 
Министарства просвете Републике Србије предвиђено је креирање нове уписне 
политике, односно осмишљавање посебних тестова за ромску децу који би били 



прилагођени њиховом знању језика. Очекује се да тестови буду припремљени за 
упис у школску 2004/2005 годину.  
3. Информације о приступу Албанаца са југа Србије високом образовању  
 
Албанци са југа Србије, као и остали припадници националних мањина правно 
посматрано имају слободан приступ високом образовању у Републици Србији.У 
Државном извештају на стр. 95. истакнуто је да је у школској 2000/2001 на 
универзитете у Србији и Црној Гори уписано 180 студената албанске 
националности. Власти Републике Србије су признале школске дипломе са Косова 
и Метохије које је признала УНМИК администрација. Имајући у виду да су 
носиоци тих диплома углавном припадници албанске националне мањине, јасно је 
да се изложеном мером доприноси олакшању њиховог приступа високом 
образовању у Републици Србији.Координационо тело за југ Србије, уз помоћ Владе 
реопублике Србије сачинило је план афирмативне акције који је предвиђао упис 
студената припадника албанске националне мањине на универзитете у Републици 
Србији без полагања пријемног испита, уз припремну наставу српског језика, као и 
обезбеђивање смештаја и стипендија. Преко 30 студената пријавило се за похађање 
универзитета. Погоршање безбедносне ситуације на југу Србије, као и догађаји на 
Косову и Метохији највероватније су разлог одустајања албанских студената од 
повлашћеног уписа који им је био омогућен.  

 
ЧЛАН 14. 

 
1. Да ли законодавство Црне Горе садржи нумерички или други критеријум за 
спровођење наставе или наставу мањинских језика. 
Законодавство Републике Црне Горе (Закон о основној школи и Закон о средњој 
школи) не садржи нумерички или неки други критеријум за спровођење наставе на 
мањинским језицима или за наставу мањинских језика. 

 
ЧЛАН 15. 

 
1. Информације о променама у изборном законодавству 
На стр. 105 Државног извештаја истакнуто је да је ресорно министарство 
(Министарство националних и етничких заједница, сада Министарство за људска и 
мањинска права) оформило посебну радну групу са задатком да припреми нацрте 
закона о изменама и допунама изборних закона који садрже неповољна решења за 
националне мањине. Радна група се неколико пута састала и предложила је основна 
решења за будуће законске одредбе за изборно законодавство које би исправиле 
неповољна решења у тадашњем изборном законодавству која су практично 
онемогућавала избор мањинских представника из реда мањих националних 
заједница. Радна група је стала на становиште да је решење које би предвиђало тзв. 
тзв. природни цензусом било најбоље за друштво Србије и Црне Горе. По решењу 
које заговара радна група  за улазак у парламент за мањинске представнике не би 
важио цензус који је предвиђен изборним законодавством. Радна група није 
сачинила Нацрт закона о изменама и допунама изборног закона на савезном нивоу 
јер је у међувремену дошло до уставне реконструкције. Одредбом члана 20. став 



3.и 4. Уставне повеље прдвиђено је да се на првим изборима посланици бирају из 
сазива Народне скупштине Републике Србије, Скупштине Републике Црне Горе и 
Савезне скупштине који је постојао у време усвајања Уставне повеље, а да се на 
наредним изборима посланици бирају на непосредним изборима. На иницијативу 
министра за људска и мањинска права, обављене су консултације са свим 
странкама власти и опозиције на којима је прихваћена иницијатива и дата подршка 
предлогу изборног закона који предвиђа укидање цензуса за националне мањине.  
2. Информације о развоју догађаја у вези са оснивањем и активностима 
националних савета 

Процес избора националних савета националних мањина започео је у 
септембру 2002. године. Најпре је 21.09.2002. у Суботици одржана електорска 
скупштина за избор националног савета мађарске националне мањине. На 
скупштину је од стране Министарства за људска и мањинска права позвано 604 
лица која су поднела електорске пријаве. На скупштини је било присутно 587 
електора који су изабрали 35 – очлани национални савет са једне кандидатске 
листе. Национални савет мађарске националне мањине је констритуисан на првој 
седници 21.09.2002, а уписан је у регистар код Министарства за људска и мањинска 
права 23.12.2003. 
 Елелкторска скупштина за избор националног савета русинске националне 
мањине одржана је у новом саду 02.11.2002. На скупштину је позвано 104 електора, 
а било је присутно 102. Од кандидата са две листе изабран је 18 – очлани 
национални савет.  
 Електорска скупштина хрватске националне заједнице одржана је 
15.12.2002. у Суботици. Од 204 позваних електора, скупштини је присуствовало 
198 електора. Од кандидата са две листе изабран је 35-очлани Национални савет. 
Национални савет је имао конститутивну седницу 25.01.2003.а у регистар 
националних савета је уписан 12.02.2003. 
 Национални савет словачке националне мањине изабран је на електорској 
скупштини 18.01.2003. у Новом Саду. Од 127 позваних електора, скупштини је 
присуствовало 111 електора. Од кандидата са две3 изборне лчисте изабран је 29 – 
очлани Национални савет. 
 Електорска скупштина буњевачке националне мањине одржана је 23.02. 
2003. у Суботици. Свих 45 позваних електора присуствовало је скупштини. На 
скупштини је предложена једна листа. Изабран је национални савет од 21 члана.  
 Национални савет бугарске националне мањине изабран је на електорској 
скупштини која је одржабна 10.05.2003. у Нишу. Од 132 позвана електора, 
скупштини је присуствовало 118 електора. Од кандидата са две изборне листе 
изабран је 21 – очлани Национални савет.  
 Електорска скупштина за избор националног савета украјинске националне 
мањине опдржана је 17.05.2003. у Кули. Скупштини је присуствовало свих 38 
позваних електора. Предложена је једна листа са које је изабран 18 – очлани 
Национални савет. 
 Национални савет ромске националне мањине изабран је на електорској 
скупштини 24.05.2003. у Београду. Од позваних 417 електора, на скупштини је 
присуствовало 348. Са две предложене листе изабран је 35 – очлани Национални 
савет. 



 Електорска скупштина бошњачке националне заједнице одржана је 
06.09.2003. у Новом пазару. Од 217 позваних електора, скупштини је 
присуствовало 203 електора. Од кандидата са једне предложене листе изабран је 35 
– очлани национални савет. 
 У погледу финансирања националних савета, Министарство за људска и 
мањинска права Србије и Црне Горе је финансијски помогло одржавање 
електорских скупштина за избор националних савета. Помоћ која је у том смислу 
пружена износи: 86 000 динара за електорску скупштину за избор мађарског 
националног савета, 60 000 динара за избор русинског националног савета, 60 000 
за избор румунског националног савета, 42 500 за избор словачког националног 
савета, 60 000 за избор Националног савета Буњеваца, 50 000 за избор Националног 
савета украјинске националне мањине, 70 000 за избор бугарског националног 
савета и 157 192 динара за избор Националног савета ромске националне мањине. 
Министарство за људска и мањинсак права је обезбедило и помоћ за одржавање 
конститутивних састанака и почетно функционисање ромског националног савет 
(160 000 динара), румунског националног савета (65 000 динара), русинског 
националног савета (50 000 динара) и словачког националног савета (50 000 
динара). Због новог начина финансирања органа државне заједнице Србије и Црне 
Горе, Министарство за људска и мањинска права је Министарству финансија и 
економије Републике Србије упутило захтев за обезбеђивање средстава у износу од 
5 000 000 динара за финансијску помоћ нациобналним саветима националних 
мањина. Очекује се да надлежно републичко министарство ододбри тражена 
средства. У буџету АП Војводине за финансирање националних савета је 
предвиђено 2 500 000 динара, односно око 38 500 евра.Од тог износа, надлежни 
покрајински органи су националним саветима уплатили: 710 000 динара мађарском 
националном савету, 120 000 динара хрватском националном савету, 120 000 
русинском националном савету, 80 000 динара румунском националном савету и 80 
000 динара словачком националном савету.   

2. Информације о броју ососба које припадају националним мањинама у 
извршним органима 

Осим података који су достављени у Државном извештају, расположиви су 
подаци о националној припадности само за министре у новоформираном Савету 
министара Србије и Црне Горе. Од пет министара колико Савет министара 
броји чланова, двојца су припадници бошњачке националне мањине.   
3. Информације о реформи у систему локлалне самоуправе и утицају тих 

реформи на учешће припадника националних мањина у процесу 
доношења одлука 

Од подношења државног извештаја у септембру 2002. Није било реформи у 
систему локалне самоуправе. Правно уређење система локалне самоуправе у 
Србији и Црној Гори је у надлежности држава чланица, а нека пиатања од 
значаја за права и положај националних мањина у јединицама локалне 
самоуправе уређена су Законом о заштити права и слобода националних 
мањина. У Државном извештају су означена основна решења која се односе на 
положај националних мањина на локалном нивоу. Институционална решења 
омогућавају учешће припадника националних мањина у процесу доношења 
одлука. Реч је не само о одлукама које су од значаја за очување идентитета 



националних мањина (нпр.службена употреба језика и писма), већ и о 
питањима која су од општег значаја у локалним заједницама. У појединим 
јединицама локалмне самоуправе (нпр. Палилула, Лесковац, итд), независно од 
законских решења, надлежни органи су запослили саветнике за међунационалне 
односе, или саветнике за питања од значаја за поједине националне мањине – 
нпр. саветнике за ромска питања.  

ЧЛАН 18. 
1.Информације о билатералном регулисању положаја националних мањина 
Од подношења Државног извештаја у септембру 2002. Дошло је до значајног 
развоја у погледу уговорног регулисања положаја националних мањина. Крајем 
2002. Након неколико сусрета државних делегација, парафиран је Споразум о 
заштити мађарске националне мањине у СР Југославији и српске националне 
мањине у Републици Мађарској (27.12.2002.)Ускоро се очекује и званично 
потписивање Споразума и отпочињање поступка уставне ратификације у складу са 
унутрашњим правним поретком уговорних страна. Након неколико састанака 
државних делегација, приликом посете румунског председника Илијескуа СР 
Југославији потписан је Споразум о заштити румунске националне мањине у СР 
Југославији и српске националне мањине у Румунији. У Србији и Црној Гори је у 
току уставна ратификација Споразума и његово потврђивање у Парламенту 
државне заједнице се очекује на јесењем заседању Парламента.Преговори са 
Републиком Хрватском су у току и очекују се нови састанци државних делегација 
на нивоу експерата. Са представницима македонских власти је договорено да 
отпочне процес преговарања, али још нису утврђени тачни термини одржавања 
састанака државних делегација. Уколико буде потребе доставиђе се текст 
Споразума са Мађарском и са Румунијом. 
2. Информације у вези са визним режимом са суседним земљама и његовом 
утицају на националне мањине   
Србија и Црна Гора нема визни режим са Бугарском и са Румунијом. Са 
Републиком Хрватском визни режим је привремено суспендован до 31.12.2003. 
Србија и Црна Гора је дала иницијативу за укидање визног режима између две 
земље, односно за продужење његове суспензије. Укидање визног режима је 
несумњиво у интересу националних мањина у обе државе. Са републиком 
Мађарском очекује се увођење виза. Државне делегације су 09.09.2003. након 
неколико сусрета парафирале Споразум о условима путовања држављана Србије и 
Црне Горе и Мађарске. Споразумом је предвиђено да држављани Мађарске улазе у 
Србију и Црну Гору без виза, а држављани Србије и Црне Горе у Републику 
Мађарску уз бесплатне визе које ће се давати по олакшаном поступку са дужим 
роком важења. Увођење виза од стране мађарских власти према условима 
Споразума неће негативно утицати на прекограничну сарадњу и контакте 
припадника мађарске националне мањине са матичном државом. 

4. Информације о контактима са Мађарском у вези са садржином и 
ефектима Статусног закона 

Србија и Црна Гора, као што је навбедено у Државном извештају, према тзв. 
Статусном закону је показала максималну дозу толеранције и разумевања. 
Надлежни органи Србије и Црне Горе имају консултације са надлежним мађарским 
органима. Део консултација је одржан и током билатералних сусрета у вези са 



Споразумом о заштити националних мањина. Споразумом је предвиђено стварање 
међудржавне комисије за спровођење споразума тако да се може очекивати да се та 
комисија убудуће бави заштитом мањина у две државе, па тиме и одређеним 
питањима у вези са садржином и ефектима Статусног закона. 


