Локални Акциони Плана за остваривање права националних мањина Општине Нови Бечеј
УВОД
Усвајањем Локалног Акционог плана за остваривање права националних мањина (у даљем тексту: ЛАП ОПНМ ) општина Нови Бечеј је поставила
стратешко опредељење за унапређење основних људских и мањинских права и слобода националних мањина на локалном нивоу.
Локални Акциони план за остваривнње права националних мањина представља локални, средњорочни стратешки документ који садржи стратешке
циљеве постављене у складу са препорукама Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије.
МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА
У циљу израдe ЛАП ОПНМ формирана je мултинационална радна група састављена од представника већинског народа и од представника
националних мањина на локалном нивоу. Акциони план је развијан кроз широк инклузиван процес у циљу обезбеђивања максимално могућег нивоа
консензуса свих актера и пружања могућности националним мањинама да преко својих представника обезбеде највећи степен учешћа у
обликовању овог кључног документа за остваривање права националних мањина на локалном нивоу.
На основу консензуса радне групе, представници локалне управе израђују нацрт који се упућује на јавну расправу, за добијање стручног мишљења.
Нацрт локалног Акционог плана садржи 12 поглавља:
1.
Лични статусни положај;
2.
Забрана дискриминације;
3.
Област медија;
4.
Област културе;
5.
Слобода вероисповести;
6.
Употреба језика и писма;
7.
Образовање;
8.
Демократска партиципација;
9.
Одговарајућа заступљеност припадника националних мањина у јавном сектору и јавним предузећима;
10.
Економски положај припадника мањинских заједница;
11.
Међународна сарадња;
12.
Локални савет за међунационалну сарадњу.
Свако поглавље садржи кратак уводни део у виду тренутног пресека стања у оквиру кога је представљен важећи нормативни оквир за дато
поглавље, као и опис тренутног нивоа остварености права и слобода националних мањина.
Свако поглавље Локалног Акционог плана за остваривање права националних мањина садржи стратешки циљ, који је у највећој мери заснован на
препорукама Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије.
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Поред стратешког циља свако поглавље садржи Општи резултат који произилази из реализације целине активности датог поглавља. Општи
резултат прате индикатори утицаја, као и извори верификације.
Приликом израде Акционог плана, посебно су узети у обзир предлози представника националних мањина имајући у виду да они могу у највећој
мери указати на идентификоване потребе националних мањина на локалном нивоу. Представници националних мањина су такође предвиђени као
партнери у бројним активностима које спроводи локална самоупрва, а у којима су сматрали да могу да допринесу бољој видљивости или
ефикаснијем спровођењу. Основни циљ активног учешћа представника националних мањина у изради Локалног Акционог плана, спровођењу
активности, као и надзору над спровођењем Акционог плана јесте остваривање веће видљивости националних мањина као интегралног дела
српског друштва и локалне заједнице, као и унапређење друштвене интеграције у целини.
За израду Акциони плана за остваривање права националних мањина Општине Нови Бечеј председник Општине Нови Бечеј именовао је комисију
решењем бр. I 01-020-59/2017, дана 12.06.2017. године у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Тибор Бало, професор – председник комисије,
Марица Бешлин – члан,
Ласло Илија – члан,
Љиљана Штрбац – члан,
Зора Станисављев – члан.

СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИОНОГ ПЛАНА
Акциони план садржи прецизно исказане носиоце активности на чији терет су опредељена средства као и прецизиран извор финансијских
средстава. Акциони план садржи исказане процене вредности активности исказане у складу са Стандардном методологијом исказивања јединичних
трошкова за оквирну процену финансијских средстава по активностима из Акционог плана.
Средства за реализацију активности предвиђених Акционим планом обезбедиће се из буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине
Војводине, буџета Општине Нови Бечеј, донаторских средстава, ИПА предприступних фондова и билатералних донација.
ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈE АКЦИОНОГ ПЛАНА
Праћење реализације активности из Акционог плана биће поверено Локалном Савету за националне мањине, а у циљу остваривања како пуне
инклузивности националних мањина у процесу мониторинга, тако и пуне координације рада државних органа и обезбеђивања највишег нивоа
подршке за спровођење планираних активности.
У поступку праћења реализације, стручну и административно-техничку подршку Савету за националне мањине пружа ће стручна служба Општинске
Управе.
Лични статусни положај:

1. Тренутни пресек стања на територији Општине Нови Бечеј
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Правни оквир: Устав Републике Србије; Закон о заштити права и слобода националних мањина („Службени лист СРЈ“, број 11/2002 и „Службени
гласник РС“, бр. 72/2009 - др. закон и 97/2013 - УС); Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 97/2008 и 104/2009 - др.
закон); Закон о држављанству Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 90/2007); Закон о пребивалишту и боравишту грађана
(„Службени гласник РС“, број 87/2011); Закон о личној карти („Службени гласник РС“, бр. 62/2006 и 36/2011); Закон о матичним књигама
(„Службени гласник РС“, бр. 20/2009 и 145/2014); Породични закон („Службени гласник РС“, бр. 18/2005, 72/2011–др. закон и 6/2011); Закон о
попису становништва („Службени гласник РС“, бр. 104/2009 и 24/2011) и Закон о званичној статистици („Службени гласник РС“, број 104/2009).
Појам националне мањине дефинисан је законом на начин који је у складу са упоредно правним искуствима. Приликом пописа становништва 2011.
године учињени су значајни напори да се обезбеди да право на слободну самоидентификацију буде у потпуности загарантовано. Попис је
укључивао потпуно отворена питања о националној припадности, матерњем језику и верској припадности, без претходно дефинисаних листа, а
пописивачима су дате инструкције да тачно забележе одговоре дате на та питања.
Резултати пописа из 2011. године за општину Нови Бечеј: укупно 23925 становништва: срба 16132; мађара 4319; рома 1295; југословена
83; албанаца 72; хрвата 66; румуна 59; македонаца 42; муслимана 11; немаца 14; словаци 15; црногораца 27; руси 14; русини 4; бошњаци 3;
буњеци 3; власи 1; словенци 8; украјнци 2; остали 29; не желе да се изјасне 838; регионална припадност 306; непознато 578.
Процентуално: Срба 67,4 %; Мађара 18,52 %; Рома 5,41 %; остали 8,67 %
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ

ОПШТИ РЕЗУЛТАТ

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА

Спровођење персоналног принципа у
примени правних правила о
положају националних мањина, као и
спровођење принципа аутономног
одређивања идентитета припадника
мањинских Заједница у Новом Бечеју.
Унапређење механизама
пописивања припадника мањинских
заједница и заштита података о
личности припадника мањинских
заједница.

Слободно изражавање националног
идентитета на добровољној бази се
поштује.
Спрoвoди сe пoлитикa нeутрaлнoсти у
идeнтитeтским питaњимa мaњинских
зajeдницa.
Подаци о броју припадника националних
мањина доступни надлежним органима
ради праћења и анализе степена
остваривања мањинских права, уз
заштиту ових података као нарочито
осетљивих података према прописима о
заштити података о личности.
Рок
Финансијски
ресурси
Континуирано
Буџет ЈЛС (Редовна
активност коју
спроводе запослена
лица у оквиру својих
редовних дужности и
које су у оквиру
њихових стандардних
плата.

Статистички подаци
надлежних органа о броју
припадника националних мањина
на територији Општине Нови
Бечеј.
Доследна примена
персоналног принципа у односу на
положај националних мањина, као
и поштовање принципа
аутономног одређивања
идентитета припадника
мањинских заједница на
територије општине Нови Бечеј.
Показатељи
резултата
Унапређен, ажуриран, посебни
бирачки списак националне
мањине, уз заштиту ових
података као нарочито осетљивих
података према прописима
о заштити података о личности.

Активности
1.

Унапређење
Посебног
бирачког
списка
националне
мањине у
смислу
надоградње и
унапређења
постојећег у
циљу што
прецизнијег
ажурирања
података уз
обезбеђење

Носилац
активности
Одсек за
управу и
зајеничке
послове
општинске
управе Нови
Бечеј.

ИЗВОР
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
Регистар органа и
организација јавне
управе и запослених у
систему јавне управе
општине Нови Бечеј.
Независне научне
студије
које се односе на
прикупљање података
о националним
мањинама на
територије општине
Нови Бечеј.
Статус спровођења
активности
Активност реализована.
Активност се
континуирано
реализује.
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2.

поверљивости
истих.
Наставити
информисање
припадника
националних
мањина о
њиховим
правима
везаним за
регулисање
личног статуса
и наставити
пружање
бесплатне
правне помоћи
припадницима
наведених
заједница у
овим
поступцима.

Локална
самоуправа;
Организације
Цивилног
друштва.

Континуирано

Буџет ЈЛС.

Надлежни органи и организације
цивилног друштва које се баве
заштитом људских и мањинских
права редовно обавештавају
припаднике националних мањина
о њиховим правима везаним за
регулисање личног статуса.

Активност се
континуирано
реализује.

II.
ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
Тренутни пресек стања:
Правни оквир: Устав Републике Србије, Закон о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода („Службени
лист СЦГ - Међународни уговори“, бр. 9/2003, 5/2005 и 7/2005 - испр. и „Службени гласник РС - Међународни уговори“, бр. 12/2010 и 10/2015),
Закон о ратификацији Међународног пакта о грађанским и политичким правима („Службени лист СФРЈ“, број 7/1971), Закон о забрани
дискриминације („Службени гласник РС“, бр. 22/2009), Закон о заштити права и слобода националних мањина („Службени лист СРЈ“, број 11/2002,
„Службени лист СЦГ“, бр. 1/2003 - Уставна повеља и „Службени гласник РС“, број 72/2009 - др. закон и 97/2013 - УС), Кривични законик („Службени
гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014).
Влада је усвојила Акциони план за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2014. до 2018. године. Његовом
доследном применом и мониторингом оствариће се унапређење положаја најосетљивијих друштвених група, међу којима су посебно препознате и
националне мањине. За мониторинг имплементациjе на локалном нивоу основан је Савет за међунационалне односе Општине Нови Бечеј.
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Формирањем новог Савета за међунационалне односе 2016. године значајно је ојачан правни оквир у погледу промовисања једнакости и заштите
од дискриминације, између осталог и по основу националне припадности у Општини Нови Бечеј.
СТРАТЕШКИ ЦИЉ
Обезбедити остваривање права и
слобода припадника националних
мањина под једнаким условима на
територији општине Нови Бечеј,
развијање толеранције и спречавање
дискриминације

Активности
2.1

Подизање свести
широј јавности,
припадницима
националних
мањина и
функционерима
и запосленима у
ЈЛС о правима
националних
мањина, као
и правима на

Носилац
активности
Служба за
управљање
кадровима;
Јавни медијски
сервиси;
Партнери:
Национални
савети
Националних
мањина.

ОПШТИ РЕЗУЛТАТ
Очуван достигнут ниво људских и
мањинских права и обезбеђено
остваривање права и слобода
припадника националних мањина под
једнаким условима на територији
општине Нови Бечеј.
Предузете активне мере усмерене ка
превенцији дискриминације у свим
релевантним сферама друштвеног
живота на терирорији општине.
Потпуно поступање по препорукама
Покрајинског омбудсмана и Повереника
за заштиту равноправности.

Рок
Континуирано

Финансијски
ресурси
Буџет локалне управе
(Редовна активност
коју спроводе
запослена лица у
оквиру својих
редовних дужности и
које су у оквиру
њихових стандардних
плата).
Аплицирати код
Покрајинског

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
Број минута на јавним
сервисима/број штампаних
брошура и другог штампаног
материјала посвећеног подизању
нивоа свести о правима
националних мањина;
Број обука одржаних за
државне службенике локлане
управе;
Број процесуираних злочина из
мржње на локалном нивоу.

Показатељи
резултата
Број минута/страница на локалним
јавним сервисима посвећених
подизању свести о правима
националних мањина.
Број обука одржаних за
функционере и запослене у
органима јавне власти на свим
нивоима и број учесника обука.
Број јавних расправа, штампаних
брошура и другог материјала
усмерених на промоцију

ИЗВОР
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
Кварталнии извештај
локалног Савета за
међунационалне односе
о
праћењу и реализацији
акционог плана.
Извештај Заштитника
грађана о случајевима
за општину Нови Бечеј.
Извештај Покрајинског
омбудсмана за општину
Нови Бечеј.
Извештај Повереника
за заштиту
равноправности за
општину Нови Бечеј.
Статус спровођења
активности
Активност се
делимично реализује.
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афирмативне
мере где су оне
неопходне.

2.2

Реаговање и
сузбијање
говора мржње у
медијима и на
социјалним
мрежама.

Управни одбор
медија;
Удружења
грађана.

Континуирано

2.3

Јачање свести
грађана о
узроцима и
последицама
кривичних дела
почињених из
међунационалне
мржње и нултој
толеранцији
према таквим
делима.

МУП; Јавно
тужилаштво;
Медијски
сервис.
Партнер:
Национални
савети
националних
мањина.

Континуирано

секретаријата за
образовање, прописе,
управу и националне
мањине – националне
заједнице.
Аплицирати код
Покрајинског
секретаријата за
образовање, прописе,
управу и националне
мањине – националне
заједнице за пројекте
толеранције.

права националних мањина.

Смањен број случајева ширења
говора мржње путем медија и
социјалних мрежа.
Повећан број прилога у којим се
осуђује говор мржње.
Број подржаних пројеката који
промовишу толеранцију.

Активност се
делимично реализује.

Буџет РС

Смањен број аката насиља
и говора мржње над
припадницима националних
мањина.
Представљен извештај надлежних
државних органа и других
институција.

Активности се
реализује.

III ОБЛАСТ МЕДИЈА
Тренутни пресек стања:
Правни оквир: Устав Републике Србије, Закон о заштити права и слобода националних мањина („Службени лист СРЈ“, број 11/2002 и „Службени
гласник РС“, бр. 72/2009 - др. закон и 97/2013-УС), Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,
20/1204 – УС и 55/2014), Закон о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/2014), Закон о електронским медијима
(„Службени гласник РС“, број 83/2014), Закон о јавним медијским сервисима („Службени гласник РС“, број 83/2014), Закон о култури („Службени
гласник РС“, број 72/2009), Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/1994, 52/2011 - др. закон и 99/2011- др. закон), Закон о
слободном приступу информацијама од јавног значаја (,,Службени гласник РС'', број 120/2004), Закон о оглашавању ("Службени гласник РС", број
79/2005), Закон о електронским комуникацијама (,,Службени гласник РС'', број 44/2010), Закон о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС'', бр.
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129/2007 и 83/2014 - др. закон), Закон о ратификацији Европске повеље о регионалним или мањинским језицима („Службени лист СЦГ Међународни уговори“, број 18/2005), Закон о потврђивању Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа (,,Службени гласник РСМеђународни уговори“, број 1/2010), Закон о кинематографији („Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 2/2012 - испр. и 46/2014 - УС), Закон о
потврђивању Оквирне конвенције за заштиту националних мањина ("Службени лист СРЈ - Међународни уговори", број 6/1998)
Медијска регулатива, полазећи од Уставних гаранција и стратешких опредељења државе, садржи норме којима обезбеђује право на информисање
припадницима националних мањина. Законима се утврђује обавеза јединице локалне самоуправе да суфинансира пројекте и програме на језицима
националних мањина. На пројекте који се прилажу ради подизања квалитета информисања припадника националних мањина обавезно се прибавља
мишљење одговарајућег Националног савета националне мањине, које се прилаже конкурсној комисији.
У Новом Бечеју постоји штампани медији „Новобечејски дани“ на 24 странице, делимично финасиран из општинског буџета, писани на српском
језику, ћириличним писмом, који повремено објављује једну страницу на мађарском језику, што никако није у складу са пропорцијом национоланих
мањина према укупном броју становника.
Од локалних електронских медија постоји ТВ Нови Бечеј, који исто користи средства општинског буџета, а који нема прилоге на језицима
националних мањина.
Општинска Web-страница, која служи за информисање грађана, није преведена на језик националних мањина.
Медији цивилног сектора (Web-странице, Web-информатори) нису довољно развијени, ни финансијски подржани, да би на локалном нивоу могли
надоместити горе наведене недостатке, тј. Континуирано информисање на језицима националних мањина.
Постоји отворен простор за даље унапређивање фактичких односа у вези расподеле средстава којима се суфинансирају пројекти у овој области.
Обавеза је локалних медијских сервиса, који су финсирани из општинског буџета, да кроз своје програмске садржаје остварују локални јавни
интерес који подразумева, између осталог и задовољавање потреба грађана за програмским садржајима који обезбеђују очување и изражавање
културног идентитета, како српског народа тако и националних мањина, водећи рачуна да националне мањине прате одређене програмске целине
и на свом матерњем језику и писму.
СТРАТЕШКИ ЦИЉ
Унапређивање стања у локалним
медијима и развој медијских садржаја на
локалном нивоу, од значаја за
припаднике мањинских заједница кроз
обезбеђивање квалитативног,
квантитативног, доступног и финансијски
одрживог информисања на језицима
националних мањина. У односу на
постојеће стање, обезбедити континуитет
финансирања медија на језицима

ОПШТИ РЕЗУЛТАТ
Успостављен одржив систем
информисања на језицима
националних мањина који
квалитативно, квантитативно и
одговара потребама припадника
националних мањина.

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
Медијски садржаји на
језицима националних
мањина доступни у складу
са потребама припадника
националних мањина.
Локални медији у
довољној мери обезбеђују
медијске садржаје и на
језицима националних
мањина.

ИЗВОР
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
Периодично мишљење
Општинског Савета за
међунационалне однсе
Извештаји надлежних
локалних органа о
финансирању медија на
језицима националних
мањина и
реализованим
конкурсима за
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националних мањина у општини Нови
Бечеј у складу са законом и подићи ниво
информисања на језицима националних
мањина у циљу смањења разлика у
односу на постојеће стање.
Активности
Носилац
активности
3.1 Унапређивање
Општинска
пројектног
управа; Локални
финасирања и
савет за
суфинансирања
међунационалне
посебно у вези
односе.
са
информисањем
националних
мањина на
локалном нивоу;
Повећање
количине
садржаја на
језицима
националних
мањина у
медијама која
имају
суфинасирање
из општинског
буџета.
3.2 Обезбеђивање
Управни одбор
одрживости
медија;
локалних медија, Удружења
који поштују
грађана.
заступњеност
информисања на
језицима

Рок
Континуирано
од 01.01.2018

Континуирано
од 01.01.2018
до 01.01.2023

Финансијски
ресурси
Буџет локалне управе;
Аплицирати код
Покрајинског
секретаријата за
културу јавно
информисање и
односе с верским
заједницма и за
средства националног
савета мађарске
националне мањине.

Показатељи
резултата
Израђен адекватан модел који
осигурава финансијску одрживост
локалних медија да информишу и
на језицима националних мањина
уз консултације са
представницима националним
мањина.

Буџет локалне управе;
Аплицирати код
Покрајинског
секретаријата за
образовање, прописе,
управу и националне
мањине – националне

Број локалних медија /
продукција који информишу и на
језицима националних мањина;
Висина средстава која су посебно
предвиђена за информисање на
језицима нацоналних мањина;
Општински Савет за

суфинансирање
медијских пројеката на
језицима националних
мањина на локалном
нивоу.
Статус спровођења
активности
Активност се
делимично реализује.

Активност се
делимично реализује.
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3.3

националних
мањина кроз
различите
облике одатног
финансирања у
складу са
законом;
Усавршавање
контролне
регулативе у
испуњавању
преузетих
обавеза
локалних
медијских
сервиса о
информисању и
на језицима
националних
мањина.
Спровођење
анализе
трошкова
потенцијалног
увођења
превода на сајт
општинске
управе.

Општинска
управа.

Од 2018.

заједнице.

међунационалне односе учетвује у
раду локалних медија који су
прихватили да информишу на
језицима националних мањина.

Буџет локалне управе.

Повећана посећеност општинског
сајта.

Активност се не
реализује.

IV ОБЛАСТ КУЛТУРА
Тренутни пресек стања:
Правни оквир: Устав Републике Србије, Закон о заштити права и слобода националних мањина („Службени лист СРЈ“, број 11/2002 и „Службени
гласник РС“, бр. 72/2009 - др. закон и 97/2013-УС), Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,
20/2014 – УС и 55/2014), Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/1994, 52/2011 - др. закон и 99/2011- др. закон), Закон о
библиотечко- информационој делатности (,,Службени гласник РС'' бр. 52/2011) , Закон о ратификацији Европске повеље о регионалним или
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мањинским језицима („Службени лист СЦГ - Међународни уговори“, број 18/2005), Закон о потврђивању Конвенције о очувању нематеријалног
културног наслеђа (,,Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 1/2010), Закон о потврђивању Оквирне конвенције за заштиту националних
мањина ("Службени лист СРЈ - Међународни уговори", број 6/1998) и Закон о потврђивању Конвенције о заштити и унапређењу разноликости
културних израза („Службени гласник РС“, број 42/2009).
Тренутно стање
У области културе, код установа, финасираних од стране општине Нови Бечеј (Дом Културе, Народна библиотека) неопходно задржати постојећи
ниво, а по могућности увећати заступњеност програма на мањинским језицима.
Постоје локална удружења која су регистрована за очување народних обичаја и традиције, као и културног нематеријалног добра мањинских
заједница на локалном нивоу, чије функционисање треба учинити стабилним, финансијско превидљиво у складу са законом, од стране локалне
самоуправе.
СТРАТЕШКИ ЦИЉ

ОПШТИ РЕЗУЛТАТ

Унапређивање културне понуде,
садржајим од значаја за припаднике
мањинских заједница кроз обезбеђивање
квалитативног, квантитативног,
програма-манифестација на језицима
националних мањина у Новом Бечеју.
Развој културе мањинских заједница и
међукултурног дијалога.
У односу на постојеће стање, обезбедити
континуитет финансирања удружења
националних мањина на територији
општине Нови Бечеј у складу са законом
у циљу побољшања њиховог рада.
Активности
Носилац
активности
4.1 Конкурси за
Локална Управа
финансирање
Удружења
и
грађана
суфинансирање
проjеката из
области заштите

Посебна пажња посвећена културном
стваралаштву националних мањина у
Новом Бечеју.
Обезбеђена заштита културних добара
и елемената нематеријалног културног
наслеђа на локалном нивоу који су од
посебног значаја за националну
мањину.
Унапређена култура међусобног
поштовања и разумевања, сузбијања
предрасуда и сегрегације грађана у
међуетничкој средини,као што је Нови
Бечеј.
Рок
Финансијски
ресурси
Континуирано Буџет локалне управе;
од 01.01.2018 Аплицирати код
Покрајинског
секретаријата за
културу јавно
информисање и

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
Средства за редовно финсирање
локалних културних удружења
националних мањина предвиђена
у буџету.

Показатељи
резултата
Број одржаних манифестација,
програма на локалном нивоу;
Учешће на локалним
манифестацијама у сарадњи са
другим удружењима;
Учешће на Покрајинским и

ИЗВОР
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
Периодично мишљење
општинског Савета за
међунационалне
односе.
Периодично мишљење
Општинског Савета за
буџет и финасије.
Конкурси у области
културног наслеђа
за националне мањине
се расписују.

Статус спровођења
активности
Активност се
делимично реализује.
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4.2

културног
наслеђа
националних
мањина и то у
областима:
заштите,
очувања и
презентације
нематеријалног
културног
наслеђа
(очување
народних
обичаја и
традиција,
сценско
стваралаштво,
тардиционалне
манифестације,
обележавање
значајних датума
за представнике
националних
мањина).
Обезбеђено
просторно
функционисање
удружења
националних
мањина за
неговање
културног
наслеђа (обичај
и традиције), са
инфраструктурал

Месне
заједнице;
Удружења
грађана

Континуирано
од 01.01.2018

односе с верским
заједницма и за
средства националног
савета мађарске
националне мањине.

међународним манифестацијама;
Успех на такмичарским
манифестацијама , оцене стручног
жирија.

Средства
самодоприноса месне
заједницеНови Бечеј;
Буџет локалне
самоуправе;
Аплицирати код
Покрајинског
секретаријата за
образовање, прописе,
управу и националне
мањине – националне

КУД мањинске заједнице
функционише континуирано,
средства се редовно пребацују за
приспеле обавезе за објекат.

Активност се
делимично реализује.
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4.3

4.4

ним-комуналним
услугама (струја,
вода, грејање
итд.)
Пружање
подршке
Организацијама
националних
мањина за
припрему
пројектне
документације
за учешће на
конкурсима за
суфинансирање
културних
програма, као и
за одржавање
објеката.
Усавршавање
пројектног
финасирања на
пољу ултуре,
уважавајући
принцип
позитивне
дискриминације
за националне
мањине.

заједнице

Канцеларија за
ЛЕР.

Континуирано

Остварене донације.

Акивност се не
остварује.

Општинска
управа;
Општински савет
за
међунационалне
односе.

Од 01.01.2018
до 01.05.2018

Средства предвиђена буџетом за
функционисање удружења
националних мањина.

Активност се не
остварује.

V СЛОБОДА ВЕРОИСПОВЕСТИ
Тренутни пресек стања:
Правни оквир: Устав Републике Србије, Закон о заштити права и слобода националних мањина („Службени лист СРЈ“, број 11/2002 и „Службени
гласник РС“, бр. 72/2009 - др. закон и 97/2013 - УС) и Закон о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/2006).
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У домену слободе мисли, савести и вероисповести полазећи од идеје прокламоване у Уставу Републике Србије, у Општини Нови Бечеј, цркве и
верске заједнице су равноправне и слободне да самостално уређују своју унутрашњу организацију, верске послове и да јавно врше верске обреде.
Римокатоличка црква верске обреде врши на мањинском језику (мађарском) и обезбеђено активно учешће представника мађараске националне
мањине у решавњу њиховох специфичних потреба што се тиче функционисања црквене заједнице и имају подршку и локалне управе у санацији
црквених објеката.
СТРАТЕШКИ ЦИЉ
Поштовање слободе вероисповести у
контексту оснивања и регистрације
верских организација, а на темељу
принципа неутралности, односно
одвојености државе од верских
заједница.

Активности
5.1

Подстицање
дијалога, уз
поштовање
принципа
одвојености
државе и цркве,
између
представника
Српске
православне
цркве и
Римокатоличке
цркве на
локалном нивоу
у циљу очувања
верске и
међунационалне

Носилац
активности
Црквени савети;
Локални савет
за
међунационалне
односе.

ОПШТИ РЕЗУЛТАТ

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА

Слобода вероисповести се гарантује у
законодавству и остварује у пракси, у
општини Нови Бечеј.

Број цркава и верских заједница и
њихових организационих јединица
(2) у општини Нови Бечеј у којима
се служба обавља на језику
националне мањине.
Успостављен међу-верски дијалог
у циљу промовисања одређених
аспеката слободе вероисповести.
Показатељи
резултата
Екунемска богослужења

Рок
Континуирано
од 01.01.2018

Финансијски
ресурси
Општински Буџет Активност
занемарљивих
трошкова.

ИЗВОР
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
Периодично мишљење
Општинског Савета за
међунационалне
односе;
Извештај Заштитника
грађана.

Статус спровођења
активности
Минимално реализован.
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толеранције.
VI УПОТРЕБА ЈЕЗИКА И ПИСМА
Тренутни пресек стања:
Правни оквир: Устав Републике Србије, Закон о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС”, бр. 45/1991, 53/1993, 67/1993,
48/1994, 101/2005 и 30/2010), Закон о заштити права и слобода националних мањина („Службени лист СРЈ“, бр. 11/2002 и „Службени лист СЦГ”, бр.
1/2003 – Уставна повеља и „Службени гласник РС”, бр. 72/2009 – др. закон и 97/2013 – УС) и Закон о националним саветима националних мањина
(„Службени гласник РС”, број 72/2009, 20/2014 − УС и 55/2014);
Прописи који у појединим члановима уређују службену употребу језика и писама:
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/2009 и 67/2012 – УС); Закон о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007); Закон о матичним књигама („Службени гласник РС”, број 20/2009); Породични закон
(„Службени гласник РС”, бр. 18/2005 и 72/2011 − др. закон); Закон о личној карти („Службени гласник РС”, бр. 62/2006 и 36/2011); Закон о путним
исправама („Службени гласник РС”, бр. 90/2007, 116/2008, 104/2009, 76/2010 и 62/2014); Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”,
бр. 33/2097 и 31/2001, „Службени гласник РС”, број 30/2010); Закон о парничном поступку („Службени гласник РС”, бр. 72/2011, 49/2013 − УС,
74/2013 − УС и 55/2014); Закон о ванпарничном поступку („Службени гласник СРС”, бр. 25/1982 и 48/1988 и„Службени гласник РС”, бр. 46/1995 −
др. закон, 18/2005 − др. закон, 85/2012, 45/2013 − др. закон и 55/2014); Законик о кривичном поступку („Службени гласник РС”, бр. 72/2011,
101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014); Закон о прекршајима („Службени гласник РС”, број 65/2013); Закон о јавном бележништву
(„Службени гласник РС”, бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - др. закон, 93/2014 - др. закон, 121/2014 и 6/2015), Закон о избору народних
посланика („Службени гласник РС”, бр. 35/2000, 57/2003 − УС, 72/2003 − др. закон, 75/2003 − испр. др. закона, 18/2004, 101/2005 − др. закон,
85/2005 − др. закон, 104/2009 − др. закон, 28/2011 – УС и 36/2011 ); Закон о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010 −
УС и 54/2011), Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС”, број 101/2007) и Закон о Уставном суду („Службени гласник РС”,
број 109/2007, 99/2011, 18/2013 – УС и 103/2015).
Изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама 2010. године постигнута је усаглашеност између овог закона и Закона о
националним саветима националних мањина, након чега је у великом броју додатних општина или насеља у оквиру једне општине, као што је и
Нови Бечеј, дошло до увођења мањинских језика у службену употребу (заједно са српским језиком и ћириличким писмом који су у службеној
употреби у целој Србији). Закон прописује да је јединица локалне самоуправе обавезна да својим статутом уведе у равноправну службену употребу
језик и писмо националне мањине уколико проценат припадника те националне мањине у укупном броју становника на њеној територији достиже
15% према резултатима последњег пописа становништва. Поред наведене обавезе, члан 11. став 1. Закона наводи да на територији јединице
локалне самоуправе где традиционално живе припадници националних мањина, њихов језик и писмо може бити у равноправној службеној
употреби.
Међутим, примена права коришћења мањинских језика у контактима са органима јавне власти је донекле неуједначена у самој општини Нови Бечеј.
С тим у вези, постоји потреба да се обезбеди уједначена примена прописа у службеној употреби језика и писма, која ће се остварити
обезбеђивањем неопходних расположивих ресурса, подизањем нивоа свести, како државних службеника тако и припадника националних мањина,
15

како би се осигурало ефикасно остваривање права у овој области, као и запошљавањем државних службеника на локалном нивоу који знају
односно познају одговарајући мањински језик.
СТРАТЕШКИ ЦИЉ
Пуно поштовање права на употребу
матерњег мањинског језика/говора и
писма уз флексибилну примену увођења
мањинских језика/говора у службену
употребу у јавним институцијама Новог
Бечеја у складу са законом.

Активности
6.1

Унапређење
начина рада
органа јединица

Носилац
активности
Локална
самоуправа.

ОПШТИ РЕЗУЛТАТ
Обезбеђено остваривање права на
слободан избор и коришћење личног
имена припадника националних
мањина и уписивање ових личних
имена у све јавне исправе, службене
евиденције и збирке личних података
према језику и правопису припадника
националне мањине.
Настављена пракса флексибилног
увођења језика и писма националних
мањина у службену употребу.
Обезбеђена средства за остваривања
права на службену употребу језика и
писама.

Рок
Континуирано
од 01.01.2018

Финансијски
ресурси
Општински Буџет Активност
занемарљивих

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
Број уписаних личних имена у
јавне исправе, службене
евиденције и збирке личних
података и издавање исправа са
уписаним податком о личном
имену на језику и писму
националних мањина у складу са
прописима;
Повећан проценат израђених и
постављених табли с називом
органа, назива на путним
правцима, улица и
тргова, као и других обавештења
и упозорења за јавност исписних и
на језицима националних мањина
који су у службеној употреби у
Новом Бечеју.
Број предмета обрађених на
језицима националних мањина;
Повећан проценат финансирања
активности усмерених на
унапређивање остваривања права
на службену употребу језика и
писама националних мањина
путем конкурса.
Показатељи
резултата
Општинска управа, матичар и
заменик матичара излазе у сусрет
грађанима у вези са остваривањем

ИЗВОР
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
Извештаји Управне
инспекције.
Периодично мишљење
општинског савета за
међунационалне
односе.
Извештај Заштитника
грађана.

Статус спровођења
активности
Активност
реализована.
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6.2

локалне
самоуправе у
вршењу
поверених
послова уписа
одређеног
личног имена у
матичне књиге
на језику и
писму
припадника
националне
мањине у складу
са законом.
Подизање свести
припадника
националних
мањина у
погледу
остваривања
права на
употребу
мањинских
језика у
контактима са
локалним
органима и
другим
надлежним
органима јавне
власти у
општини Нови
Бечеј
кроз:
- дужност

Јединице
локалне
самоуправе;
Органи јавне
власти;
Општински
Савет за
Међунационалне
односе.

Континуирано
од 01.01.2018

трошкова

права на упис личног имена у
матичне књиге на језику и писму
припадника националне мањине.

Општински Буџет Активност
занемарљивих
трошкова (Редовна
активност коју
спроводе запослена
лица у оквиру
својих редовних
дужности и које су
у оквиру њихових
стандардних плата).

Повећан број припадника
националних мањина који
остварују права на
употребу језика и писма
националне мањине у контактима
са надлежним
органима.
Број штампаних и дистрибуираних
плаката, брошура и других
штампаних материјала у
органима јавне власти и
националне мањине.

Извештај услужне
канцеларије - није
достављен.
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надлежног
органа да
обавести странку
о праву на
употребу језика
и писма
националне
мањине,
- објављивање
на огласној
табли
информација о
праву на
употребу језика
и писма
националне
мањине,
- спровођење
кампање о праву
на употребу
језика и писма
националне
мањине.
VII ОБРАЗОВАЊЕ
Тренутни пресек стања:
Правни оквир: Устав Републике Србије, Стратегија развоја образовања у Србији 2020+ („Службени гласник РС”, број 107/12), Акциони план
Стратегије развоја образовања, Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 –
аутентично тумачење и 68/15), Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 68/15), Закон о основном образовању и васпитању („Службени
гласник РС“, број 55/13), Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 55/13), Закон о високом образовању („Службени
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење и 68/15), Закон о
предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број 18/10), Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“,
бр. 18/10 и 55/13), Закон о заштити права и слобода националних мањина („Службени лист СРЈ”, број 11/02, „Службени лист СЦГ”, број 1/03 −
Уставна повеља и „Службени гласник РС”, бр. 72/09 − др. закон и 97/13 − УС) и Закон о националним саветима националних мањина („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 20/14 - УС и 55/14).
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Образовање се реализује кроз два модела наставе на језицима националних мањина на територије Општине Нови Бечеј : а) целокупна настава на
језицима националне мањине (мађарски језик) - за основно образовање, б) реализација изборног предмета Матерњи језик /говор са елементима
националне културе.
На мађарском наставном језику се одвија настава од I-VIII разреда у ОШ “Милоје Чиплић“ у Новом Бечеју, а делимично од I-IV разреда, у ОШ “др
Ђорђе Јоановић“ у Новом Милошеву.
У погледу наставног кадра, већина предмета је заступњена на језику националне мањине (изузетак један наставни предмет ). Стручно усавршавање
није посебно издвојено за наставнике на језицима националних мањина на локалном нивоу, али постоји могућност усваршавања у организацији
националних савета. Доступност уџбеника на језицима националних мањина представља један од мањих проблема. На језицима националних
мањина постоје уџбеници, али избор уџбеника је ограничен.
Посебни асистенти за ромску децу не постоје и ромски језик се не подучава у основним школама, а у предшколском васпитању постије посебне
групе за децу припадника мађарске националне мањине, где се васпитно-образовни рад одвија на мађарском језику и у Новом Бечеју и у Новом
Милошеву, осим за најмалђу групу.
Постоји ромски асистент.
СТРАТЕШКИ ЦИЉ

ОПШТИ РЕЗУЛТАТ

Унапређивање положаја и подстицање
остварења права припадника мањинских
заједница у сфери образовања на
територији општине Нови Бечеј.

Омогућена доступност образовања на
матерњем језику.
Све облике наставе на језицима
националних мањина изводи
одговарајући квалитетан наставни
кадар на језику националне мањине.
Достигнути су квалитетни услови за
реализацију наставе на језицима
националних мањина.
Унапређене језичке компетенције
ученика који наставу похађају на
неком од језика националних мањина
са циљем лакшег укључивања на
тржиште рада или наставка
школовања.
Обезбеђени уџбеници за извођење
наставе на језицима националних
мањина.

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
Број ученика/одељења/школа
обухваћених неким од модела
образовања на језицима
националних мањина.
Процентуална заступљеност
наставног кадра стручног за
извођење наставе на језицима
националних мањина.
Број уџбеника на језицима
националних мањина.
Проценат ученика на појединим
нивоима знања српског језика.

ИЗВОР
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
Регистар наставника и
Ученика
(информациони
системи);
Регистар уџбеника
(информациони
систем);
Регистар школа и
предшколских установа
(информациони
систем);
Извештај Општинског
инспектора за
образовање;
Каталог одобрених
уџбеника.
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Активности
7.1

7.2

7.3

Обезбеђивање у
што већем броју
припадника
националних
мањина,
ученицима
основно
школског
узраста на
терторији
Општини Нови
Бечеј да се
школују на
матерњем
језику;
Обезбеђивање
школских
аутобуса за
децу из Новог
Милошева и
Врањева.
Обезбедити
услове да
предсшколске
установе
прошире број
група на језику
националне
мањине.
Обезбеђивање
стручног
кадра за рад на
мањинским

Носилац
активности
Локална
самоуправа;
Мађарски
Нациионални
Савет.

Рок
Континуирано

Финансијски
ресурси
Део средстава је
обезбеђен
општинским буџетом у
складу са Одлуком о
остваривању права на
основну и додатну
подршку ученицима и
студентима са
територије општине
Нови Бечеј;
Део обезбеђује
Мађарски Национални
Савет.

Показатељи
Статус спровођења
резултата
активности
Број ученика припадника
Реализује се.
националних мањина, који користе
услугу превоза до школе
Извештај Општинског Инспектора
за образовање.

Локална
самоуправа;
Мађарски
Нациионални
Савет.

Континуирано
од 01.06.2018

Општински Буџет и Национални Савет;
Средства ће бити
обезбеђена учешћем у
пројектима.

Број полазника у предшколској
установи који су припадници
националних мањина;
Извештај Општинског инспектора
за образовање.

Не реализује се.

Школска управа

Континуирано

Редовна
активност коју
спроводе запослена
лица у оквиру

Број стручних наставниика који
реализују образовање на језику
националне мањине.

Делимично се
реализује.

20

7.4

7.5

језицима
(Извођење
наставе на
матерњем језику
ученика)
Развијање
програма
стручног
усавршавања
наставника и
сарадника који
изводе наставу
на језику
националних
мањина.
Реализација
програма у
оквиру наставе и
ваннаставне
активности који
подстичу учење
српског као
нематерњег
језика.

својих редовних
дужности и које су
у оквиру њихових
стандардних плата.
Локална
самоуправа;
Мађарски
Национални
Савет.

Континуирано

Општински Буџет Број наставниика који учествују на
Кроз редовно
семинарима на језику националне
финансирање
мањине.
стручног усавршавања
свих наставника и
сарадника.

Не реализује се.

Школске
Установе.

Континуирано

Активност
занемарљивих
трошкова (Редовна
активност коју
спроводе запослена
лица у оквиру
својих редовних
дужности и које су у
оквиру њихових
стандардних плата).

Делимично се
реализује.

Организација наставе српског
језика као нематерњег језика
усаглашена са потребама сваког
ученика.
Број ваннаставних активности које
подстичу учење српског као
нематерњег језика.

VIII ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА
Тренутни пресек стања:
Правни оквир: Устав Републике Србије, Закон о избору народних посланика („Службени гласник РС“, бр. 35/00, 57/03 - УС, 72/03 - др. закон, 75/03
- испр. др. закона, 18/04, 101/05 - др. закон, 85/05 - др. закон, 28/11 – УС, 36/11 и 104/09 - др. закон), Закон о локалним изборима („Службени
гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 - УС и 54/11)
Законодавство Републике Србије садржи одредбе којима се промовише заступљеност националних мањина у изабраним телима на националном,
покрајинском и локалном нивоу. Закон о локалним изборима измењен је и допуњен 2011. године како би се у јединицама локалне самоуправе где је
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становништво етнички мешовито водило рачуна о заступљености политичких странака националних мањина у локалној скупштини када се бирају
чланови локалних изборних одбора (бирачких одбора).
Истовремено, неопходно је размотрити постојеће одредбе које се тичу избора представника како би се избегле злоупотребе флексибилнијих
одредаба о странкама националних мањина и обезбедило ефикасније учешће малобројних националних мањина у изборним телима на свим
нивоима.
СТРАТЕШКИ ЦИЉ

ОПШТИ РЕЗУЛТАТ

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА

Развијање ефикасних механизама
демократске партиципације националних
мањина у локалној самоуправи.

Остварено ефикасно учешће
националних мањина у изборном
процесу.
Остварена одговарајућа заступљеност
националних мањина у
представничким телима на локалном
нивоу.
Рок
Финансијски
ресурси
Континуирано Општински Буџет (Редовна активност
коју спроводе
запослена лица у
оквиру својих
редовних дужности и
које су у оквиру
њихових стандардних
плата).

Идентификовани модели
демократске партиципације
националних мањина у изборном
процесу и адекватне
заступљености националних
мањина у представничким телима
на локалном .нивоу
Показатељи
резултата
Периодично мишљење локалног
савета за међунационалне односе
којим се констатује да је
остварена одговарајућа.
Заступљеност националних
мањина, укључујући и бројчано
мање националне мањине у
представничким телима
на локалном нивоу.

Активности
8.1

Остварена
заступљеност
националних
мањина,
укључујући и
бројчано мање
националне
мањине, у
представничка
тела на
локалном нивоу.

Носилац
активности
Локална
самоуправа.

ИЗВОР
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
Периодично мишљење
Општинског Савета за
међунационалне
односе.

Статус спровођења
активности
Активност делимично
реализована.

I X. ОДГОВАРАЈУЋА ЗАСТУПЉЕНОСТ ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ И ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
Тренутни пресек стања:
Правни оквир: Устав Републике Србије, Закон о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - испр, 83/05 - испр, 64/07,
67/07 - испр, 116/08, 104/09 и 99/14), Закон о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 - др. закон, 78/11 - др.
закон, 101/11 и 101/13); Закон о судијама („Службени гласник РС“, бр. 116/08, 58/09 - УС, 104/09, 101/10, 8/12 - УС, 121/12, 124/12 - УС, 101/13,
111/14 - УС, 117/14, 40/15 и 63/15 - УС); Закон о јавном тужилаштву („Службени гласник РС“, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 - др. закон, 101/11,
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38/12 - УС, 121/12, 101/13, 111/14 - УС и 117/14); Закон о јавном бележништву(„Службени гласник РС”, бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14 - др. закон,
93/14 - др. закон, 121/14 и 6/15), Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 31/11, 99/11 - др. закон, 109/13 - УС, 55/14 и
139/14); Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС", број 22/09); Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и
ангажованих лица код корисника јавних средстава („Службени гласник РС", број 68/15) и Закон о полицији („Службени гласник РС“, бр. 101/05,
63/09 - УС, 92/11 и 64/15).
Право на одговарајућу заступљеност припадника националних мањина у јавном сектору и јавним предузећима заснива се на члану 77. Устава
Републике Србије, према коме је гарантовано право националних мањина да се при запошљавању у државним органима, јавним службама,
органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе води рачуна о националном саставу становништва и одговарајућој заступљености
припадника националних мањина. Члан 21. став 4. Устава прописује да се не сматрају дискриминацијом посебне мере које Република Србија може
увести ради постизања равноправности лица или групе лица која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима. Закон о забрани
дискриминације у члану 14. такође прописује да се не сматрају дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности,
заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.
Имајући у виду да не постоје релевантни подаци о заступљености националних мањина у јавном сектору и јавним предузећима, неопходно је
успоставити систем прикупљања података о нивоу заступљености националних мањина, поштујући принцип добровољности и прописа о заштити
података о личности. Усвајањем Закона о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних
средстава, створени су услови да се прикупе подаци о нивоу заступљености националних мањина у јавном сектору и јавним предузећима.
За Општину Нови Бечлеј јуна 2017. године прикупљањени су следећи релевантни подаци о заступљености националних мањина у јавном сектору:
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

НАЗИВ УСТАНОВЕ
Општинска управа Нови Бечеј
Месна заједница Нови Бечеј
Месна заједница Ново Милошево
Месна заједница Кумане
Месна заједница Бочар
Народна библиотека
Дом културе општине Н. Бечеј
Туристичка организација Н.Бечеј
ЈУ „СРЦ Јединство“ Н. Бечеј
Центар за социјални рад Н.Бечеј
ПУ „Пава Судаски“ Н. Бечеј
ЈП „Урбанизам и путеви“ Н.Бечеј
ЈП „Комуналац“ Н. Бечеј

СРБИ
48
5
4
2
1
5
6
3
3
8
38
9
40

МАЂАРИ
2
0
0
0
0
2
3
2
2
0
14
1
12

РОМИ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

ОСТАЛИ
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0

НЕОПРЕДЕЉЕНО
16
5
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

УКУПНО
68
5
4
2
1
8
9
5
5
10
52
10
54
23

УКУПНО

172
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ
Предузети мере за прикупљање
свеобухватних информација о
заступљености националних мањина у
јавном сектору и јавним предузећима на
свим нивоима, у потпуности поштујући
стандарде у области заштите личних
података и спровести одлучне мере у
циљу постизања одговарајуће
заступљености националних мањина у
јавном сектору и јавним предузећима.
Активности
Носилац
активности
9.1 Примена Закона Локална
о запосленима у самоуправа.
јединицама
локалне
самоуправе,
којим се
-начело једнаке
доступности
радних места и
прописује да се
код
запошљавања
мора водити
рачуна о томе
да, поред
осталих
критеријума,
национални
састав

2

4

ОПШТИ РЕЗУЛТАТ
Предузете мере за прикупљање
свеобухватних информација о
заступљености националних мањина у
јавној управи на свим нивоима,
поштујући стандарде у области
заштите личних података.
Остварена одговарајућа/сразмерна
заступљеност националних мањина у
јавној управи на свим нивоима.
Рок
Континуирано

Финансијски
ресурси
Општински Буџет (Редовна активност
коју спроводе
запослена лица у
оквиру својих
редовних дужности и
које су у оквиру
њихових стандардних
плата).

15
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ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
Постепено повећање
заступљености националних
мањина у јавној управи на свим
нивоима, до постизања
одговарајуће/сразмерне
структуре запослених.

Показатељи
резултата
Примењује се закон о запосленима
у јединицама локалне
самоуправе.

ИЗВОР
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
Извештај локалне
самоуправе на
основу Регистра
запослених, изабраних,
именованих,
постављених и
ангажованих лица код
корисника јавних
средстава.
Статус спровођења
активности
Делимично се
реализује.
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9.2

одражава, у
највећој
могућој мери,
структуру
становништва;
-предвиђа
вођење
кадровске
евиденције код
послодавца, у
оквиру које се
наводе и
подаци о
образовању и
језицима
националних
мањина.
Израда
четворогодишње
г плана
запошљавања
припадника
националних
мањина, на
основу
прикупљених
свеобухватних
информација о
заступљености
националних
мањина, у
складуса
усвојеним
афирмативним
мерама, до

Локална
самоуправа.

У току 2018.
година, након
успостављања
регистра.

Општински Буџет (Редовна активност
коју спроводе
запослена лица у
оквиру својих
редовних дужности и
које су у оквиру
њихових стандардних
плата).

План запошљавања којим се
постиже одговарајућа структура
запослених припадника
националних мањина израђен и
континуирано се спроводи.
Одговарајућа структура
запослених припадника
националних мањина се
постепено остварује у складу са
планом.

Није започета
реализација.
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постизања
одговарајуће
структуре
запослених у
јавном сектору и
јавним
предузећима, у
складу са
подацима из
централног
регистра
запослених у
јавном сектору и
јавним
предузећима.
X ЕКОНОМСКИ ПОЛОЖАЈ ПРИПАДНИКА МАЊИНСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
Тренутни пресек стања:
Jедан број припадника националних мањина налази се посебно тешком друштвено-економски положају у нашој општини која је сврстана у IV групу
по развијености у складу са Законом о регионалном развоју. У том смислу, потребно је предузети кораке ка убрзаном економском оснаживању целе
општине, са посебним нагласком и на промовисању учешћа припадника националних мањина у економском животу Општине Нови Бечеј.
Припадници Ромске националне мањине су једна од најрањивијих група, чији тешки друштвено-економски положај захтева посебне мере, за
социјално укључивање Рома и Ромкиња у друштвено-економски живот Општине Нови Бечеј
СТРАТЕШКИ ЦИЉ
Унапређивање економског положаја
припадника мањинских заједница на
територији Општине Нови Бечеј.

ОПШТИ РЕЗУЛТАТ
Економски положај Рома унапређен у
складу са стратешким циљевима
Стратегије за социјално укључивање
Рома и Ромкиња у Републици Србији
за период 2016 – 2025.
Унапређен економски положај у
Општини Нови Бечеј, уз социјалну
инклузију Рома.

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
Унапређење запошљивости и
конкурентности на тржишту рада
припадника ромске националне
мањине.
Реализација програма за доделу
средстава за субвенције
припадницима Ромске мањине.

ИЗВОР
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
Извештаји о
спровођењу Акционог
плана за спровођење
нове Стратегије за
социјално укључивање
Рома и Ромкиња у
Новом Бечеју за период
2016 –2025.;
Извештаји
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Активности
10.1

10.2

Јачање
економског
положаја
ромске
националне
мањине
кроз пуну
примену
Акционог плана
за спровођење
нове Стратегије
за социјално
укључивање
Рома и
Ромкиња у
Републици
Србији за
период 2016 –
2025.
Унапређење
запошљивости
и подстицање
запошљавања
незапослених
припадника
националних
мањина,
превасходно из
категорије
теже
запошљивих,

Носилац
активности
Субјекти
надлежни по
Акционом плану;
Савет за
унапређење
положаја Рома.

НСЗ;
Локална
самоуправа;
Социјални
Партнери.

Рок
Континуирано

Током 2018.
године, након
успостављања
регистра.

Финасијски
ресуси
Буџет Републике
Србије;
Аплицирати за
Покрајинске и
Републичке фондове.

Показатењи
резултата
Акциони план за спровођење
нове Стратегије за социјално
укључивање Рома и Ромкиња у
Републици Србији усвојен и
спроводи се на локалном нивоу.

Општински Буџет (Редовна активност
коју спроводе
запослена лица у
оквиру својих
редовних дужности и
које су у оквиру
њихових стандардних
плата).

Буџет Републике Србије;
Буџет Аутономне Покрајине
Војводине -Трошкове сноси
Влада АПВ;
Буџет Општине Нови Бечеј.

Координационог тела
за општину Нови Бечеј.
Статус спровођења
активности
Делимично се
реализује.

Делимично се
реализује.
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спровођењем
мера активне
политике
запошљавања.
XI МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Тренутни пресек стања:
Правни оквир: Устав Републике Србије; Споразум између Србије и Црне Горе и Републике Мађарске о заштити права мађарске националне
мањине која живи у Србији и Црној Гори и српске националне мањине која живи у Републици Мађарској; Оквирна конвенција за заштиту
националних мањина; Европска повеља о регионалним или мањинским језицима; Закон о заштити права и слобода националних мањина; Закон о
националним саветима националних мањина. Република Србија је до сада потписала билатералне уговоре релевантне за остваривање мањинских
права са Мађарском. У циљу унапређења положаја националних мањина, потребно је интензивирати неформалну прекограничну сарадњу,
проширити облике сарадње и промовисати толеранцију, просперитет, стабилност и мир у региону. Нови Бечеј за сада, има потписану повељу о
братимљењу само са Мезотуром -Мађарска, као представником матице, мађарске националне заједнице и негује изузетно добре односе (пројектна
сарадња) са Шандорфалвом (Мађарска).
СТРАТЕШКИ ЦИЉ
Унапређење међународне сарадње
између Општине Нови Бечеј, градова и
матичних држава националних мањина.

Активности
11.1

Наставак
међународне
сарадње са
Мезетуром:
- закључивање
и спровођење
билатералних
докумената о

Носилац
активности
Општина Нови
Бечеј;
Културна
удружења
Мађарске
националне
мањине у Новом
Бечеју.

ОПШТИ РЕЗУЛТАТ
Настављене започете сарадње и
Успостављање нове активне
међународне сарадње између Новог
Бечеје-Мезетура и Новог БечејаШандорфалве.

Рок
Континуирано

Финасијски
ресуси
Буџет Општине
у складу са програмом
финансирања
братских општина.

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА
Број састанака;
Број реализованих заједничких
активности (културних, спортских,
економских);
Број радионица конференција за
размену искустава, важних за
националне мањине.
Показатењи
резултата
Број закључених билатералних
докумената, број сатанака;
Учешће националне мањине у
активностима;
Број заједничких успешних
програма.

ИЗВОР
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
Записници са
састанака.
Закључци са
конференција/радиони
ца доступни јавности.

Статус спровођења
активности
Активност се реализује.
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11.2

даљој
културноекономској
сарадњи са
наглашеним
учешћем
мађарске
националне
мањине;
-формирање
заједничке
комисије за
пројектну
сарадњу.
Развој
међународне
сарадње са
Шандорфалвом
- закључивање
и спровођење
билатералних
докумената о
даљој
културноекономској
сарадњи са
наглашеним
учешћем
мађарске
националне
мањине;
-формирање
заједничке
комисија за
пројектну

Општина Нови
Бечеј;
Културна
удружења
Мађарске
националне
мањине у Новом
Бечеју.

Томом 2018.
Године

Буџет Општине
у складу са програмом
финансирања
братских општина.

Број закључених билатералних
докумената, број сатанака;
Учешће националне мањине у
активностима;
Број заједничких успешних
програма;
Потписана повеља о братимљењу.

Активност у фази
реализације.
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сарадњу;
- потписивање
повеље о
братимљењу
Новог Бечеја и
Шандорфалве.
XII Локални савет за међунационалну сарадњу
Тренутно стање
Законски оквир: Члан 98. Закона o локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 – др. закон) , члан
43. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 17/2017 – пречишћен текст).
Савет за међунационалне односе је тело предвиђено законом које се оснива у општинама са мешовитим националним саставом становништва,
према условима које прописује Закон о локалној самоуправи. У Новом Бечеју Савет за међунационалне односе основан је 2008 године. Има 6
чланова , 2 из редова срске националне зајенице, 2 из мађарске националне заједнице и 2 из ромске националне заједнице.
Савета за међунационалне односе, је општинско саветодавно тело чија је главна надлежност да штите и унапређују међуетничке односе у Новом
Бечеју. Значај Савета за међунационалне односе огледа се не само у њиховој могућности да помажу мирну коегзистенцију различитих заједница у
Новом Бечеју, већ и у механизмима пружања савета на локалном нивоу, што промовише међунационалну толеранцију, као и решавање
потенцијалних међунационалних локалних проблема.
СТРАТЕШКИ ЦИЉ
Унапређење међнационалних,
међуетничких односа на територији
општине Нови Бечеј у духу
међунационалне толернције.

Активности
12.1

-разматрање
питања
остваривања
националне
равноправност

Носилац
активности
Општински савет
за
међунационалне
односе Нови
Бечеј

ОПШТИ РЕЗУЛТАТ
Ојачан рад међунационалног савета
Међунационални савет даје предлоге
за унапређене међунационалних
односа и заштите права националних
мањина локалној скупштини и
извршној власти у Новом Бечеју.
Рок
Финансијски
ресурси
Континуирано Буџет Општине.
Конкурисање код АПВ
за остваривање
акционог плана.

ИНДИКАТОР УТИЦАЈА

ИЗВОР
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
Број састанака.
Записници са састанака
Број предложених мера и број
савета за
реализованих активности из совоје међунационалне
надлежности.
односе, као записници
Скупштине Општине
Нови Бечеј.
Показатељи
Статус спровођења
резултата
активности
Формиран савет за
Активност се реализује.
међунационалне односе;
Усвојен акциони план за рад
савета за међунационалне
односеке;
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и заштите и
унапређење
права
националних
заједница
посебно у
областима
образовања,
информисања,
службене
употребе језика
и писама и
културе у
Новом Бечеју;
- Анализа
правних аката
општине и
разматрање да
ли постоје
повреде
мањинских
права.
- Учествовање
у утврђивању
општинских
планова и
програма који
су од значаја
за остваривање
националне
равноправност
и.
- Праћење и
разматрање
могућности за

Савет реализује акциони план;
Одржано стручно усаврашавање
за чланове савета за
међунационалне односе.
Извршна власт, као и скупштина
Општине Нови Бечеј разматра
предлоге и усваја предлога савета
за међунационалне односе.
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стицање
образовања на
мањинским
језицима,
нарочито у
предшколским
установама,
основним
школама на
територији
општине Нови
Бечеј.
-Анализа
стања, да ли
постоји било
који вид
националне
неравноправно
сти у
образовном
процесу на
локалном
нивоу.
- Праћење, под
којим условима
се остварује
право на
информисање
на матерњем
језику на
локалном
нивоу.
- Праћење рада
локалних
медија и
32

анализира
њиховог
садржаја са
аспекта
могућег
угрожавања
културе и
толеранције у
локалној
средини.
- Анализа
статута
општине Нови
Бечеј да ли се
у њему налазе
одредбе којима
су језици и
писма
националних
мањина
уведени
у службену
употребу у
општини Нови
Бечеј и да ли је
скупштина у
вези са тим
донела
одговарајуће
одлуке. Савет
посебну пажњу
посвећује
питању начина
и квалитета
остваривања
33

права на
службену
употребу језика
и писама на
територији
општине Нови
Бечеј.
- Разматрање
неопходних
услова за
неометан
развој култура
свих
националних
заједница
заступљених на
територији
општине Нови
Бечеј и
адекватне
политике
локалних
власти када је
у питању
финансирање
културног
стваралаштва
националних
заједница.
-Разматрање
општинске
одлуке о
буџету и даје
мишљење о
средставима
34

опредељеним
за остваривање
националне
равноправност
и и мањинских
права.
- Прати и
разматра да ли
су све
националне
заједнице на
територији
општине Нови
Бечеј
равноправно
заступљене у
органима
локалне
самоуправе,
администрациј
и, јавним
предузећима,
и установама
којима је
поверено
вршење јавних
овлашћења од
стране
општине Нови
Бечеј.
- Разматра да
ли постоји неки
вид економске
неравноправно
сти на етничкој
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основи, а
посебно
разматра
положај и
проблеме
вишеструко
дискриминисан
их група.
- Разматра да
ли се у
општини
поштују
законске
одредбе о
истицање
симбола
мањинских
заједница у
општини Нови
Бечеј.
- Прати да ли
постоје
инциденти на
националној
основи који
нарушавају
стабилност
међунационалн
их односа на
територији
општине Нови
Бечеј
- Предузима
одговарајуће
активности с
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циљем
подстицања
међуетничке и
међуверске
толеранције и
промовише
међусобно
разумевање и
добре односе
међу свим
заједницама
које живе у
Новом Бечеју.
- Обављање и
других послова
у вези са
заштитом
националних и
етничких
заједница на
територији
опшине Нови
Бечеј.
-Покретање
поступака пред
Уставним судом
за оцену
уставности и
законитости
одлуке или
другог општег
акта скупштине
општине Нови
Бечеј, ако
сматра да су
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њиме
непосредно
повређена
права
припадника
српског народа
и националних
мањина.
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