CSELEKVÉSI TERV
A NEMZETI KISEBBSÉGEK JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE

BEVEZETŐ
A 23. tárgyalási fejezethez kapcsolódó cselekvési terv elfogadásával (a továbbiakban 23. TF CST) a Szerb Köztársaság az alapvető emberi és kisebbségi jogok és
szabadságok intézményes és törvényhozási kereteinek stratégiai előmozdítása mellett kötelezte el magát. A 23. TF CST megállapítja a nemzeti kisebbségek
helyzete előmozdításának szükségességét és tartalmazza a nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítására vonatkozó külön cselekvési terv kidolgozását (a
továbbiakban: Cselekvési terv).
A cselekvési terv kidolgozásának alapját az Európa Tanács nemzeti kisebbségvédelmi keretegyezménye, a Regionális és kisebbségi nyelvekről szóló európai
egyezmény, valamint az Európai Bizottság nemzeti kisebbségi szakértői missziójának jelentése képezi.
A vonatkozó nemzetközi jogi keretekből kiindulva - az Európa Tanács nemzeti kisebbségvédelmi keretegyezménye, valamint a Regionális és kisebbségi
nyelvekről szóló európai egyezmény - a Szerb Köztársaság létrehozta a nemzeti kisebbségek jogai és szabadságai védelmének átfogó alkotmányos és
törvényhozási keretét. Az Európa Tanács keretegyezményének Tanácsadói Bizottsága időszakos tájékoztatási ciklusai, valamint az Európai Bizottság
szakértőinek missziója során a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak megvalósítási rendszere működésében bizonyos hiányosságok mutatkoztak,
melyeket ki kell küszöbölni.

A cselekvési terv középtávú stratégiai dokumentum, amely tartalmazza az Európa Tanács keretegyezménye Tanácsadói Bizottságának ajánlásaival összhangban
kitűzött stratégiai célokat, melyeket meg kell valósítani nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak végrehajtása során észlelt hiányosságok elhárítása
érdekében.
A cselekvési terv teljes mértékben összehangolásra került a 23. TF CST stratégiai keretdokumentummal, valamint a többi vonatkozó stratégiai dokumentummal:
a szerb köztársasági romák 2016-2025. évi szociális felzárkóztatási stratégiájával, A hátrányos megkülönböztetés megelőzésére és a hátrányos
megkülönböztetéstől való megóvás stratégiájának alkalmazására vonatkozó 2014-2018. cselekvési tervvel, a Közigazgatási reform stratégiájával és a kapcsolódó
cselekvési tervvel, valamint a Háborús bűnök eljárás alá vonásának nemzeti stratégiájával (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 19/16. szám).
A CSELEKVÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK METODOLÓGIÁJA
A cselekvési terv kidolgozásának érdekében az illetékes állami és tartományi szervek, a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai és az Európa Tanács, valamint
civil társadalmi szervezetek képviselőiből összeállított tárcaközi munkacsoport alakult. A cselekvési terv átfogó inklúziós folyamat által jött létre, hogy
biztosíthassa valamennyi szereplőjének lehető legmagasabb fokú egyetértéssel létrejövő megállapodását és a nemzeti kisebbségek számára a lehetőséget, hogy
képviselőik által a lehető legnagyobb mértékben vegyenek részt ennek a nemzeti kisebbségek jogainak megvalósításában kulcsfontosságú jelentőséggel bíró
dokumentumnak a létrehozásában.
Az Igazságügyi Minisztérium, 23. fejezet tárgyalócsoportjának tevékenysége és a cselekvési terven folytatott munka közti teljes koordináció érdekében, átvállalta
az ennek a kivételesen fontos stratégiai dokumentumnak a kidolgozására irányuló munka koordinálást. A munkacsoportot az Európa Tanács hazai és nemzetközi
szakértők alkalmazásával támogatta.
Az Európa Tanács Tanácsadói Bizottsága harmadik véleményében megfogalmazott ajánlásokból kiindulva, kidolgozásra kerültek a cselekvési terv materiális
elemei, amelyek alapját a konkrét stratégiai célok és az azok megvalósítására irányuló cselekvések képezték. A materiális elemek elfogadása a munkacsoport
valamennyi tagjának egyetértésével történt, és a nemzeti tanácsok Koordinációja írásbeli javaslata képezte kidolgozásuk alapját.
A munkacsoport konszenzusa alapján, az állami szervek képviselői, az Európa Tanács hazai szakértőjének támogatásával elkészült a cselekvési terv első vázlat,
mely a nemzeti kisebbségek tanácsainak Koordinációs Tanácsa és a munkacsoport elé került, véleményezés és javaslatok megtétele céljából.
A cselekvési terv első vázlatát ezután a munkacsoport, számos megtartott értekezletén dolgozta át a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak véleményei és
javaslatai mentén. Az első változat kapcsán benyújtott minden vélemény eljutott a munkacsoporthoz, és a munkajellegű dokumentum szövegében eszközölt
változások konszenzus alapján épültek be.
A cselekvési terv első összehangolt vázlatát ezt követően megküldték az Európa Tanács független nemzetközi szakértőjéhez, előzetes véleményezésre.
A cselekvési terv 11 fejezetből áll:
I.
II.
III.

Személyes jogállás
A hátrányos megkülönböztetés tilalma
Kultúra és tájékoztatási eszközök
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IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Vallásszabadság
Nyelv- és íráshasználat
Oktatás
Demokratikus részvétel
A nemzeti kisebbségek megfelelő részarányos jelenléte a közszférában és közvállalatokban
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai
A kisebbségi közösségek gazdasági helyzete
Nemzetközi együttműködés

Minden fejezet tartalmaz a jelenlegi helyzet áttekintéséről szóló rövid bevezető részt, melyben bemutatásra kerülnek az adott területről rendelkező hatályos
jogszabályok, a nemzeti kisebbségek jogai és szabadságai megvalósulása jelenlegi mértékének leírásával.
A cselekvési terv minden fejezete tartalmaz stratégiai célt, amelyek legnagyobb mértékben az Európa Tanács keretegyezményének tanácsadó bizottsága
ajánlásain alapulnak. A fejezetek a stratégiai célok mellett az adott fejezet cselekményeinek összessége megvalósulásából eredő általános eredményt is
tartalmazzák. Az általános eredményt hatásmutatók és hitelességi források követik. Az általános eredmények megállapítása az adatok és a hatásmutatók lehető
legnagyobb mértékű pontosságának szempontja mentén történt, a cselekvési terv megvalósulása maximális mérhetősége érdekében.
A cselekvések megállapítását illetően a terv készítői arra törekedtek, hogy azok biztosítsák a normatív és intézményi keret elengedhetetlen módosításainak
világos, pontos és időbeli sorrendjének meghatározását, az adminisztratív kapacitások előmozdítását, valamint a gyakorlat és a tudatosítás fejlesztésének
szükségességét, a pillanatnyilag lehetséges legmagasabb fokú pontossággal. Az illetékes szereplők meghatározása a lehető legnagyobb pontosítással történt, hogy
ki lehessen alakítani a cselekvési terv megvalósításának folyamatában a felelősség hatékony rendszerét. Külön figyelmet szenteltek a cselekmények
eredménymutatói meghatározásának, hogy biztosítani lehessen a foganatosított tevékenységek hatásának mérési mechanizmusait, illetve a kívánt eredmények
elérhetőségi szintjébe való betekintést. A terv készítői ragaszkodtak hozzá, hogy a mutatókat, különösen a mennyiségi mutatókat minden olyan cselekvésre (vagy
részeikre) megállapítsák, ahol ez megtehető.
A cselekvési terv kidolgozása során különös figyelmet kaptak a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak javaslatai, tekintettel arra, hogy ők mutathatnak rá a
legnagyobb mértékben a nemzeti kisebbségek beazonosított igényeire. Ezzel egyidejűleg a terv előirányozza a nemzeti kisebbségek képviselőinek aktív
részvételét minden olyan munkacsoport tevékenységében, amelyek teljes mértékben, vagy részben a kisebbségeket érintő törvények módosításán dolgoznak. A
nemzeti kisebbségek képviselőit ez a cselekvési terv az állami szervek által végzett számos cselekmény partnereként nevezi meg, mindazokban, amelyekről úgy
ítélte meg, hogy hozzájárulhatnak annak minél jobb átláthatóságához, vagy minél hatékonyabb lebonyolításához. A nemzeti kisebbségek képviselőinek a
cselekvési terv kidolgozásában, a cselekmények végrehajtásában és a cselekvési terv megvalósításának felügyeletében való tevékeny részvétele a nemzeti
kisebbségeknek a szerb társadalom szerves részeként való jelenlétének megvalósítása, és a társadalmi integráció egészének előmozdítása.
Nagy kihívást jelentett a meglehetősen rövid, mégis valószerű határidők meghatározása, a mindenképpen tiszteletben tartott reformlépések logikai sorrendje,
valamint az intézményi, az adminisztratív és az évenkénti költségvetési leterhelésre tekintettel. A határidők megállapítása negyedévenkénti lebontásban történt, a
tevékenységnek a negyedév leteltéig meg kell valósulnia. A negyedévek:
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Első negyedév: a naptári év január 1. – március 31.
Második negyedév: a naptári év április 1. – június 30.
Harmadik negyedév: a naptári év július 1. – szeptember 30.
Negyedik negyedév: a naptári év október 1. – december 31.
A cselekmények megvalósításához rendelt határidőket tartalmazó oszlopban szereplő „folyamatosan” szó azokra a cselekményekre vonatkozik, amelyek
időszakosan ismétlődnek, vagy folyamatosan megvalósuló cselekményeket jelentenek. A cselekvési tervben szereplő egyes tevékenységek a 2015. évben
valósultak meg vagy a terv elfogadása előtt.
A CSELEKVÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ESZKÖZEI
A cselekvési terv pontosan tartalmazza a tevékenységek felelőseit, akik elkülönített eszközökben részesülnek, és a pénzeszközök forrása is pontosított. A
cselekvési terv tartalmazza a tevékenységek költségei becsült értékének kimutatását, a cselekvési tervben szereplő tevékenységenkénti pénzeszközök becsült
összegének fajlagos ráfordításai kimutatásának standard metodológiájával összhangban. A cselekvési terv szövegében euróban kimutatott költségvetési eszközök
dinárellenértékének összegeit kell tekinteni.
A cselekvési terv megvalósítására előirányzott eszközöket a Szerb Köztársaság költségvetése, Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetése, a helyi
önkormányzatok költségvetései biztosítják, valamint adományalapok, IPA előcsatlakozási források és kétoldalú támogatások.
A CSELEKVÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÖVETÉSE
A cselekvési terv tevékenységei megvalósításának követésére a Nemzeti Kisebbségek Tanácsa kap felhatalmazást, a nemzeti kisebbségeknek a megfigyelési
folyamatba való teljes mértékű bevonása céljából, valamint az állami szervek munkája teljes körű koordinációja és a tervezett tevékenységek végrehajtásához
nyújtott legmagasabb fokú támogatás biztosítása érdekében. A Nemzeti Kisebbségek Tanácsa a Szerb Köztársaság kormányának munkatestülete, melynek
összetételét az illetékes állami szervek és a nemzeti kisebbségek valamennyi nemzeti tanácsának elnökei képezik. A Nemzeti Kisebbségek Tanácsa évente
legalább négyszer ülésezik (negyedévente).
A megvalósítás figyelemmel követésének folyamatában, a Nemzeti Kisebbségek Tanácsának az Emberi és Kisebbségi Jogok Irodája nyújt adminisztrációs és
technikai támogatást. Minden tevékenységfelelős meghatározza a cselekvési tervben szereplő tevékenységek lebonyolítására vonatkozó tájékoztatással
foglalkozó kapcsolattartó személyeket és a szükséges adatokat megküldi az Emberi és Kisebbségi Jogok Irodájának.
Az Emberi és Kisebbségi Jogok Irodája negyedévente gyűjt adatokat a tevékenységek végrehajtásáról, és háromhavi beszámolót készít a cselekvési terv
végrehajtásáról. Az Emberi és Kisebbségi Jogok Irodája a cselekvési terv végrehajtásáról szóló beszámolóit megküldi a Nemzeti Kisebbségek Tanácsának. A 23.
tárgyalási fejezettel kapcsolatos cselekvési terv végrehajtása megvalósításának követése és azon része megvalósulásának követése érdekében, amelyben
tartalmilag átfedések vannak a 23. TF CST-vel, meg kell küldeni a 23. TF cselekvési tervének végrehajtásával megbízott tanácsnak is. A civil társadalmi
szervezetek a cselekvési terv végrehajtásának ellenőrzésébe a 23. tárgyalási fejezet tárgyalócsoportjának az EU csatlakozás nemzeti tanácsával tartott ülésein
keresztül kapcsolódnak be, melyek egyik témája a cselekvési terv lesz. Amennyiben késedelmet, vagy fennakadást észlelnek a cselekvési terv végrehajtásában, a
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Nemzeti Kisebbségek Tanácsa azonosítja be a megvalósításban mutatkozó fennakadás okait, és tekintélyével élve biztosítja a megvalósításban mutatkozó
fennakadások kiküszöbölése lehető legrövidebb időn belüli leküzdésének módját.

I. SZEMÉLYI STÁTUSBELI HELYZET
Pillanatnyi helyzetkép:

Jogi keret:
A Szerb Köztársaság alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2006. szám), A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvény
(A JSZK Hivatalos Lapja, 11/2002. szám, Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám – más törvények és 97/2013. szám – AB határozat), A személyi
adatvédelemről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 97/08. és 104/09. szám – más törvény), A Szerb Köztársaság állampolgársági törvénye (Az SZK
Hivatalos Közlönye, 135/04. és 90/07. szám), A polgárok lakhelyéről és tartózkodási helyéről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 87/11. szám), A
személyi igazolványról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06. és 36/11. szám), Az anyakönyvekről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye,
20/09. és 145/14. szám), a Családtörvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 18/05., 72/11. – más törvény és 6/11. szám), A lakossági népszámlálásról szóló törvény
(Az SZK Hivatalos Közlönye, 104/09. és 24/11. szám) és A hivatalos statisztikáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 104/09. szám).
A nemzeti kisebbség fogalmát a törvény a párhuzamos jogi tapasztalatokkal összhangban definiálja.
A 2011. évi népszámlálás alkalmával jelentős erőfeszítések történtek annak érdekében, hogy teljes mértékben szavatolják a szabad önazonosítási jogot. A
népszámlálás előzőleg definiált listák nélkül foglalta magában a nemzeti hovatartozásról, az anyanyelvről és a vallási hovatartozásról szóló nyílt kérdéseket, a
népszámlálást végzők pedig olyan útmutatást kaptak, hogy a szóban forgó kérdésekre adott válaszokat pontosan jegyezzék fel. A személyi adatvédelemről szóló
törvény téves értelmezése miatt a gyakorlatban gyakran ellehetetlenül a nemzeti kisebbségekről szóló statisztikai adatok összegyűjtése. A közigazgatási szervek
és szervezetek, valamint a közigazgatási rendszerben foglalkoztatottak elektronikus nyilvántartásának létrehozásával bevezetik a közigazgatási szervekben
foglalkoztatottak nemzeti hovatartozásáról való önkéntes nyilatkozás lehetőségét, melynek célja a nemzeti kisebbségek tagjainak a közigazgatási szervekben, a
helyhatósági szervekben, a rendőrségen és az igazságszolgáltatásban való képviseltségére vonatkozó adatok összegyűjtése. Az anyakönyvekről szóló törvény
módosítása lehetővé teszi, hogy személyes kérelemre a nemzeti hovatartozást is bejegyezzék a törzsnyilvántartásba. Úgyszintén, a nemzeti kisebbségi külön
választói névjegyzék létrehozásával a nemzeti kisebbségek szavazati joggal rendelkező tagjaira vonatkozó adatok minél pontosabb frissítése céljából kibővül a
jelenlegi alkalmazás, a külön választói névjegyzékbe való bejegyzés önkéntességi elvének tiszteletben tartásával.
A Szerb Köztársaságban még mindig időszerűek az egyes nemzeti kisebbségek tagadásának és az önazonosság rákényszerítésének kísérletei, azon tény ellenére
is, hogy megalakultak az adott nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai. Még mindig tartanak a viták a bunyevácok és a horvátok, az oláhok és a románok nemzeti
önazonosságáról. A Szerb Köztársaság szervei tevékenységükben szigorúan betartják a Keretegyezmény 3. szakasza szerinti szabad önazonosság kinyilvánítási
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elvet, nem döntőbíráskodnak az erről folyó vitákban, és nem erőszakolják rá egyetlen közösségre sem a nemzeti önazonosságot.
A személyi állapotok területén az egyik legnagyobb problémát a Kosovóról kitelepített romák, egyiptomiak és askálik helyzete jelenti, akik nem rendelkeztek
személyi okmányokkal és emiatt a jogi láthatatlanság/tényszerű apatrida állapotába kerültek. Ebben a helyzetben lehetetlenné vált számukra, hogy érvényesítsék
alapvető polgári, valamint nemzeti kisebbségi jogaikat, hiszen a nemzeti kisebbségi jog érvényesítésének egyik alapvető kritériuma az állampolgárság. A Romák
szociális integrálása témáról 2015-ben megtartott szeminárium záró határozatai szerint a személyi okmányok kiadásának területén jelentős haladás történt.
Normatív és szervezési értelemben lépéseket tettek az anyakönyvi bejegyzéshez való jog érvényesítésében, valamint együttműködés jött létre a kormányszektor,
a nemzetközi szervezetek és a nem kormányzati szektor között az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium, a polgári jogvédő és az UNCHR
között megkötött Egyetértési Megállapodás keretében, amelynek nyomán lényegesen csökkent a nyilvántartásban nem szereplő személyek száma, a probléma
teljes körű áthidalására irányuló további tevékenységek a születési anyakönyvbe még be nem jegyzett személyek további azonosítását és e tény bejegyzéséhez
szükséges eljárás megindítását célozzák a jogszabályokkal összhangban.
Lépésekre került sor a szerb állampolgárság egyszerűsített megszerzése céljából azon személyek esetében, akik az egykori Jugoszláv Szövetségi Köztársaság
állampolgárai voltak és eleget tettek A nemzeti kisebbségekről szóló törvény 2. szakaszában foglalt „nemzeti kisebbség” kifejezés definíciójában foglalt
kritériumoknak. Ebben az értelemben, a Szerb Köztársaság állampolgárságáról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban, az állampolgárság tényének
bejegyzése, a szerb köztársasági romák helyzetének javítására irányuló 2016-2025. évi új stratégiával összhangban történik, a Stratégia végrehajtására vonatkozó
Cselekvési terv révén, a kérelmezőknek nyújtandó jogsegélyre irányuló intézkedések bevezetésével és a Szerb Köztársaság állampolgárságának megállapítására
vonatkozó eljárások lefolytatásában a prioritások biztosításával. Ugyanakkor, a Kormány éves jelentése által, folytatni kell a születés, a lakcím, illetve
tartózkodási hely bejelentése tényének a születési anyakönyvbe való utólagos bejegyzés jogának érvényesítése területén fennálló helyzet figyelmemmel kísérését,
ideértve az ezen nyilvántartásokba bejegyzett személyek számát is, éspedig Az anyakönyvekről szóló törvényben, A peren kívüli eljárásról szóló törvényt
kiegészítő törvényben és A polgárok lakcíméről és tartózkodási helyéről szóló törvényben előírt eljárások alapján.
A 2011. évi népszámlálás bojkottálása miatt Preševo, Bujanovac és Medveđa községekben a lakosság számára vonatkozó adatok nem nyújtottak reális képet a
szóban forgó dél-szerbiai községek lakosságának tényszerű számáról. A nemzetközi közösség támogatásával a szakemberek olyan módszert dolgoztak ki,
melynek alapján felmérhető volt az említett községek lakossági létszáma. Preševo, Bujanovac és Medveđa községek lakossági létszámának becslését a
Köztársasági Statisztikai Intézet támogatásával szakértők dolgozták ki, tiszteletben tartva a Szerb Köztársaság jogszabályait és a nemzetközi szabványokat. A
becslés eredményeit a statisztikai adatokhoz kapcsolódó eszközök tervezésének minden területén, illetve eljárásban fel fogják használni. A metodológiát a
lakosság létszámára vonatkozó átfogó adatbegyűjtés céljából dolgozták ki független szakértők bevonásával és a jövőben ezeket az adatokat használják majd
egyidejűleg az albán nemzeti kisebbség képviselőivel való konstruktív párbeszéd folytatásával.
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A nemzeti önazonosság önkéntes
alapon
való
szabad
kinyilvánításának
tiszteletben
tartása.

A személyi elv, valamint a kisebbségi közösségek tagjai
önazonosságának autonóm meghatározására irányuló
elv érvényesítése a nemzeti kisebbségek helyzetéről szóló
jogi szabályok alkalmazásában. A nemzeti közösségek
tagjai összeírási mechanizmusainak előmozdítása és a
nemzeti közösségek tagjai személyi adatainak védelme.

TEVÉKENYSÉGEK

1.1.

A nemzeti kisebbségek jogainak és
szabadságjogainak védelméről szóló törvény
módosítása és kiegészítése a nemzeti
kisebbségek tagjai nemzeti hovatartozásáról
szóló adatoknak a közokiratokba, hivatalos
nyilvántartásokba és a személyi adatok
gyűjteményeibe való bejegyzéshez való
jogának szabályozása céljából, a nemzeti
hovatartozás szabad kinyilvánításának
alkotmányos elvével összhangban.

A TEVÉKENYSÉG
HORDOZÓI
az
államigazgatási
és
a
helyi
önkormányzati
teendőkben
illetékes
minisztérium
- a Nemzetgyűlés
- Partnerek:

A
kisebbségi
közösségek
önazonosságának
kérdéseiben
folytatott semleges politika.
Az illetékes szervek számára a
nemzeti kisebbségek tagjainak
létszámára vonatkozó adatokhoz
való
hozzáférhetőség,
a
kisebbségi jogok érvényesítési
fokának figyelemmel kísérése és
elemzése céljából, a személyi
adatok
védelméről
szóló
jogszabályok
tiszteletben
tartásával.
HATÁRIDŐK
Elfogadása:
2016.
negyedéve

II.

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
a 2016. évben

Alkalmazása:
folyamatos,
hatályba
lépésétől
kezdve.

PÉNZÜGYI
ERŐFORRÁ
SOK

Az illetékes szervek
statisztikai adatai a
Szerb Köztársaságban
élő nemzeti kisebbségek
tagjainak számáról
A
személyi
elv
következetes
alkalmazása a nemzeti
kisebbségek
helyzete
tekintetében, valamint a
nemzeti
közösségek
tagjai önazonosságának
autonóm
meghatározására
irányuló elv tiszteletben
tartása.

EREDMÉNYMUTAT
ÓK

A közigazgatási szervek
és szervezetek, valamint
a
közigazgatási
rendszerben
foglalkoztatottak
nyilvántartása.
Az
ET
Tanácsadó
Bizottságának időszakos
véleménye A nemzeti
kisebbségek védelméről
szóló keretegyezmény
végrehajtásáról.

A TEVÉKENYSÉG
VÉGREHAJTÁSÁNAK STÁTUSA

A nemzeti kisebbségek
jogainak
és
szabadságjogainak
védelméről szóló törvény
elfogadott módosításai és
kiegészítései.

a

a
nemzeti
kisebbségi
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nemzeti tanácsok
1.2.

Az anyakönyvekről szóló törvény
kiegészítése, a nemzeti hovatartozásra
vonatkozó adatoknak a születési
anyakönyvbe való bejegyzési módjának
szabályozása céljából.

az
államigazgatási
ügyekben
illetékes
minisztérium

2016.
negyedéve

IV.

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
– 48.900 €

Az anyakönyvekről szóló
törvény
kiegészítéséről
elfogadott törvény.

a 2016. évben

- a Nemzetgyűlés
- Partnerek:
a
nemzeti
kisebbségi
nemzeti tanácsok
1.3.

Az anyakönyvekről szóló törvény
alapján
meghozott
törvénynél
alacsonyabb rendű aktusok módosítása
és
kiegészítése
a
törvény
kiegészítésével való összehangolása
céljából,
valamint
a
nemzeti
hovatartozásra vonatkozó adatoknak a
születési anyakönyvbe való bejegyzését
szabályozó
jogszabályok
alkalmazásához szükséges feltételek
biztosítása.

az
államigazgatási
ügyekben
illetékes
minisztérium

2017.
negyedéve

IV.

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
– 426 €
a 2017. évben

Útmutatás
Az
anyakönyvek
és
az
anyakönyvek
formanyomtatványainak
vezetéséről
szóló
útmutatás módosításáról
és
kiegészítéséről,
valamint alkalmazásának
megkezdése.
Kialakított
anyakönyv
vezetési
rendszer
a
nemzeti hovatartozásra
vonatkozó adatoknak a
születési anyakönyvbe
való
bejegyzésének
biztosítása céljából.
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1.4.

A nemzeti kisebbségi Külön Választói
Névjegyzék fejlesztése a Külön
Választói
Névjegyzék
meglevő
alkalmazásának
továbbépítése
és
fejlesztése tekintetében, mégpedig az
adatok minél pontosabb frissítése
céljából - a bizalmasság biztosításával.

az
államigazgatási
és
a
helyi
önkormányzati
ügyekben
illetékes
minisztérium

2015. IV.
negyedéve

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
– 37 951 €

1.5.

A nemzeti kisebbségi Külön Választói
Névjegyzéket
rábízott
feladatként
vezető helyi önkormányzati egység
munkavállalóinak képzése az adatok
frissítése céljából, összhangban a
személyi adatok mint kivételesen
érzékeny
adatok
védelmével
kapcsolatos jogszabályokkal.

az
államigazgatási
és
a
helyi
önkormányzati
ügyekben
illetékes
minisztérium

2016. IV.
negyedéve

A Szerb
Köztársaság
költségvetése

1.6.

Az Államigazgatási és a Helyi
Önkormányzati Minisztérium, a Polgári
Jogvédő és az Egyesült Nemzetek
Menekültügyi Főbiztosának – Szerbiai
Képviselete
között
megkötött
Egyetértési
Megállapodás
végrehajtásával kapcsolatos tevékenység
teljes mértékű teljesítésének biztosítása,
különös tekintettel a tények és az adatok
anyakönyvbe való bejegyzését és a
személyeknek a polgárok személyi
állapotával
kapcsolatban
folytatott
különféle eljárásokban való segítségnyújtást szabályozó részre.

-

Kapcsolódás

a

romák

szociális

az
államigazgatási
ügyekben
illetékes
minisztérium
a
jogvédő

Polgári

2016. IV.
negyedéve

Kifejlesztett és frissített
nemzeti
kisebbségi
Külön
Választói
Névjegyzék, a személyi
adatok mint kivételesen
érzékeny
adatok
védelmével kapcsolatos
jogszabályokkal
összhangban
A megtartott
száma

képzések

- 3252 €

Minden egyes megtartott
képzés
szerinti
helyi
önkormányzati egységek
munkavállalóinak
százalékaránya.

UNHCR

Az
igazgatóbizottság
megvalósított 2015. és
2016. évi Tevékenységi
terve.

Kapcsolódás
a Cselekvési
terv
3.8.1.27.
tevékenységéh
ez

- UNHCR (az
ENSZ
Menekültügyi
Főbiztosa)

UNHCR –
összesen
21.900 € és a
3.8.2.11.
tevékenység

- a belügyekben
illetékes

Rendes
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felzárkóztatásáról szóló szeminárium
operatív záró határozataihoz

1.7.

Az anyakönyvvezetők és a születés
tényének a születési anyakönyvbe való
bejegyzése eljárásában résztvevő egyéb
szervek és intézmények közötti adat- és
dokumentumcsere
elektronikus
eljárásának fejlesztése és végrehajtása, a
születés
tényének
a
születési
anyakönyvbe e tény bejelentésére
előirányozott határidőben való bejegyzési
jogosultság törvényes és hatékony
érvényesítése céljából.

- Kapcsolódás a romák szociális
felzárkóztatásáról szóló szeminárium
operatív záró határozataihoz

minisztérium

tevékenység
és
kapcsolódás a
Cselekvési
terv 3.7.1.3.
intézkedéseih
ez – 23.
tárgyalási
fejezet

a
munkaügyekben,
a
foglalkoztatásban,
a
harcos-és
szociális
kérdésekben
illetékes
minisztérium

az
államigazgatási
ügyekben
illetékes
minisztérium

Jogsegélynyúj
tás az
Ingyenes jogsegélynyújtásról szóló törvénnyel összhangban

2017.
negyedéve

IV.
A Szerb
Köztársaság
költségvetése
–
- 94 218 €

- a belügyekben
illetékes
minisztérium
a
munkaügyekben,
a
foglalkoztatásban,
a
harcos-és
szociális

Kapcsolódás
a Cselekvési
terv 3.8.2.12.
intézkedéseih
ez – 23.
tárgyalási
fejezet

Az
elektronikus
dokumentum- és adatcsere
kialakított
rendszere,
amelynek
alapján
a
születési anyakönyvbe való
bejegyzést végzik.
A születés tényének a
születési anyakönyvbe való
bejegyzése
elektronikus
közigazgatási eljárása.
A születés tényének a
születési anyakönyvbe való
bejegyzésébe
bevont
szervek
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kérdésekben
illetékes
minisztérium

munkaszervezésének
és
munkamódjának
irányításáról
készült
útmutató,
amelyeket
eljuttattak a városi és
községi
közigazgatási
hivatalok részére.

az
egészségügyben
illetékes
minisztérium
1.8.

A születés tényének a születési
anyakönyvbe
való
bejegyzésére
vonatkozó jogérvényesítés figyelemmel
kísérése.

Folyamatos
az
államigazgatási
ügyekben
illetékes
minisztérium

- a Közigazgatási
Felügyelőség
- Kapcsolódás a romák szociális
felzárkóztatásáról szóló szeminárium
operatív záró határozataihoz

A Szerb
Köztársaság
költségvetése

Kapcsolódás
a Cselekvési
terv 3.8.1.26.
intézkedéseih
ez – 23.
tárgyalási
fejezet

A községi és városi
közigazgatási hivatalokban
az anyakönyvek vezetése
rábízott teendők végzése
feletti felügyeletek száma.
Az elrendelt intézkedések
száma.
A megtett
száma.

intézkedések

A születés tényének a
születési anyakönyvbe az
utólagos bejegyzési eljárás
és a születés ideje és helye
megállapításának eljárása
szerinti
bejegyzése
a
születési anyakönyvbe való
bejegyzések éves szintű
teljes
számához
viszonyítva.
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1.9.
A romák, az egyiptomiak és az askálik
folyamatos tájékoztatása a személyi
státusuk rendezésével kapcsolatos
jogaikról. Az illetékes szervek, az
emberi és kisebbségi jogvédő civil
szervezetek részéről az említett
közösségek tagjai számára a szóban
forgó eljárásokra vonatkozó ingyenes
jogsegélynyújtás.
Az ingyenes jogsegélynyújtásról szóló
törvénnyel összhangban az ingyenes
jogsegélynyújtáshoz való minél jobb
hozzáférés lehetővé tétele, a roma, az
egyiptomi és az askáli közösség tagjai
számára
teljes
körű
hozzáférés
biztosítása.

helyi
önkormányzati
egységek
- a belügyekben
illetékes
minisztérium
az
igazságügyben
illetékes
minisztérium
a
civil
szervezetek

Az illetékes
szervek és a
civil
szervezetek
részéről való
ingyenes
jogsegélynyújtás:
folyamatosa
Jogsegélynyújtás az Ingyenes
jogsegélynyújtásról szóló
törvénnyel
összhangban:
folyamatos
2017. I. negyedévétől
kezdve

A Szerb Köztársaság költségvetése
Kapcsolódás a
Cselekvési
terv 3.8.2.9. és
3.7.1.3.
intézkedéseihe
z – 23.
tárgyalási
fejezet.

Jogsegélynyújt
ás az Ingyenes
jogsegélynyújtásról szóló törvénnyel összhangban

Az illetékes szervek és
emberi és kisebbségi
jogok védelmével foglalkozó civil szervezetek
rendszeresen tájékoztatják a romákat, az
egyiptomiakat,
az
askálikat a személyes
státusuk
rendezésével
kapcsolatos jogaikról és
ingyenes
jogsegélyt
nyújtanak
a
roma
közösség
tagjainak
ezekben az eljárásokban.
Az
ingyenes
jogsegélynyújtásról
szóló törvény elfogadása
és végrehajtása.

A Szerb Köztársaság költségvetése
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II. A DISZKRIMINÁCIÓ TILALMA
Pillanatnyi helyzetkép:
Jogi keret:
A Szerb Köztársaság alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2006. szám), Az emberi jogokról és alapvető szabadságjogokról szóló európai egyezmény
megerősítéséről szóló törvény (Szerbia és Montenegró Hivatalos Lapja – Nemzetközi szerződések, 9/2003., 5/2005. és 7/2005 – helyesbítés, valamint az SZK
Hivatalos Közlönye – Nemzetközi szerződések, 12/2010. és 10/2015. szám), A polgári és politikai jogokról szóló nemzetközi paktum megerősítéséről szóló
törvény (A JSZSZK Hivatalos Lapja, 7/71. szám), A diszkrimináció tilalmáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 22/2009. szám), A nemzeti
kisebbségek jogainak és szabadságainak védelméről szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/2002. szám, Szerbia és Montenegró Hivatalos Lapja, 1/2003. –
Alkotmányos Alapokmány és az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. – egyéb törvény, 97/2013. – Alkotmánybíróság határozata), a Büntető Törvénykönyv (Az SZK
Hivatalos Közlönye, 85/2005., 88/2005. - helyesbítés, 107/2005. - helyesbítés, 72/2009., 111/2009., 121/2012., 104/2013. és 108/2014. szám).
A Szerb Köztársaság kormánya elfogadta A diszkrimináció megelőzési és védelmi stratégia alkalmazásáról szóló 2014-2018. évi Cselekvési tervet, hiszen annak
következetes alkalmazásával és monitoringjával javítani lehetne a legsérülékenyebb társadalmi csoportok helyzetén, köztük is legjobban a nemzeti kisebbségek
ismerhetők fel. Az implementáció monitoringja céljából Tanács alakult, amely figyelemmel kíséri a diszkrimináció megelőzési és védelmi stratégia
alkalmazásáról szóló Cselekvési terv teljesítését. A diszkrimináció tilalmáról szóló törvény 2009. évi elfogadásával és hatálybalépésével jelentősen megerősödött
az egyenlőség hirdetése és a diszkriminációval szembeni védelem jogi kerete, így a nemzeti hovatartozás szerinti is. Az egyenlőségvédelmi biztos, a
diszkrimináció minden fajtája és formája elleni küzdelemre szakosított központi nemzeti testület a fenti törvény értelmében alakult meg. A bírák, ügyészek és
rendőrségi hivatalnokok számára szervezett képzések biztosítják majd a gyűlöletből elkövetett bűncselekmények hatékony üldözéséhez nélkülözhetetlen tudás és
készségek fejlesztését, az edukációs anyag kidolgozásával és terjesztésével, éves tribünök megszervezésével, valamint aktív médiakampánnyal a bűnözés és a
gyűlölet sikeres megelőzéséhez szükséges magasabb szintű tolerancia valósul meg.
A Szerb Köztársaság kormánya tudatában van annak, hogy a háborús bűnök delicta contra juris gentium és a velük kapcsolatos eljárás az egész nemzetközi
közösség, nem csupán a nemzeti igazságügy gondja. A Kormány azon álláspontja, hogy minden súlyos, tömeges és rendszeresen elkövetett háborús bűnt ki kell
vizsgálni, az elkövetőket pedig, tekintet nélkül nemzeti, etnikai és vallási hovatartozásukra vagy az elkövető és az áldozat státusára, a nemzetközi szabványokkal
összhangban kell elítélni. A Kormány mély meggyőződése, hogy a kilencvenes évek fegyveres összetűzései során elkövetett háborús bűnökkel kapcsolatos hazai
ítélkezés az egyik legfontosabb lépés az egykori Jugoszlávia régiójában a megbékélés, a jószomszédi kapcsolatok fellendítésének és a tartós béke
megteremtésének folyamatában. A háborús bűnökkel kapcsolatos hatékony ítélkezés szintén a joguralom és a humanitárius jog, valamint a mai emberiség
vívmányai tiszteletben tartása révén való teljes társadalmi demokratizálódás előfeltétele. A hatékony ítélkezés céljából a Kormány meghozza a háborús bűnök
feletti ítélkezés nemzeti stratégiáját.

STRATÉGIAI CÉL

ÁLTALÁNOS
EREDMÉNYEK

HATÁSMUTATÓK

HITELESÍTÉSI
FORRÁSOK

12

A nemzeti kisebbségek tagjai
számára
a
szerzett
jogok
megőrzött szintje és a jogok és
szabadságjogok
egyforma
feltételekkel
t
történő
érvényesítése a Szerb Köztársaság
egész területén.
A nemzeti kisebbségek tagjai számára a jogok és szabadságjogok
azonos feltételekkel való érvényesítése a Szerb Köztársaság egész
területén, valamint a tolerancia fejlesztése és a diszkrimináció
megakadályozása.

A diszkrimináció megelőzését
célzó aktív intézkedéseket a
társadalmi élet minden fontos
szférájában.
A Polgári Jogvédő, a Tartományi
Ombudsman
és
az
Egyenlőségvédelmi
Biztos
ajánlásai szerinti teljes körű
eljárás.

A közszolgálati adókon a
műsoridő hossza/a nemzeti
kisebbségek
jogaira
vonatkozó
ismeretszint
emelésének
szentelt
nyomtatott brosúrák és
egyéb nyomtatott anyag
száma.
Minden szinten az állami
hivatalnokok
számára
megtartott
képzések
száma.
Képzések száma - a
büntetőjogi rendszer összes
szereplőjének tudatosítását
célzó képzés a gyűlöletből
elkövetett
bűncselekmények
elleni
eljárás jelentőségéről.

A
diszkrimináció
megelőzési és a vele
szembeni
védelmi
stratégia
alkalmazására
irányuló Cselekvési
terv
teljesítését
figyelemmel kísérő
Tanács jelentése.
Az ET Tanácsadói
Bizottságának
A
nemzeti kisebbségek
védelméről
szóló
keretegyezmény
végrehajtására
vonatkozó időszaki
véleménye.
A Rasszizmus és az
Intolerancia
Elleni
Európai
Bizottság
(ECRI) jelentése.
A Polgári
jelentése.

Jogvédő

A
Tartományi
Ombudsman
jelentése.
Az
Egyenlőségvédelmi
Biztos jelentése.
TEVÉKENYSÉGEK

A TEVÉKENYSÉG
HORDOZÓI

HATÁRIDŐK

PÉNZÜGYI
ERŐFORRÁ

EREDMÉNYMUTATÓ
K

A TEVÉKENYSÉG
VÉGREHAJTÁSÁN
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AK STÁTUSA

SOK

2.1.

A Polgári Jogvédő, a Tartományi
Ombudsman és az Egyenlőség
Védelmi
Biztos
leleteire
és
ajánlásaira adott gyors és részletes
válasz a nemzeti kisebbségek
tagjainak jogaira kiható minden
esetben, és az említett intézmények
részére nyújtott megfelelő támogatás
a benyújtott panaszok hatékony
feldolgozásának és a nemzeti
kisebbségek
tagjai
számára
elérhetőségük biztosítása érdekében.

- ellenőrzött szerv
- a Polgári Jogvédő
a
Tartományi
Ombudsman
az
Egyenlőségvédelmi
Biztos

Folyamatos

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
– 159 563 €
2014- 2018.
31 913 €
évente
Kapcsolódás
a Cselekvési
terv 3.2.1.6.
intézkedéseih
ez – 23.
tárgyalási
fejezet
(Polgári
jogvédő)
Ellenőrzött
szerv –
rendes
tevékenység

A Polgári Jogvédő részéről
a közhatalmi szervekhez
intézett
ajánlások
száma/azon
ajánlások
száma,
amelyeket
a
közigazgatási
hatósági
szervek
maradéktalanul
alkalmaztak.
A
fenti
intézmények
számára nyújtott megfelelő
támogatás
céljából
foganatosított
intézkedések, a beérkezett
panaszok
hatékony
feldolgozása céljából.
A nemzeti kisebbségek
tagjai számára a Polgári
Jogvédő, a Tartományi
Ombudsman
és
az
Egyenlőségvédelmi Biztos
leleteihez
való
folyamatosan
biztosított
hozzáférés.
A más szervek előtt
indított eljárások száma.
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2.2.
A széles körű nyilvánosság, a
nemzeti kisebbségek tagjai, a
tisztségviselők és közhatalmi szervek
minden
szintjén
dolgozók
tudatszintjének emelése az országban
élő
nemzeti
kisebbségekről,
jogaikról,
valamint
megerősítő
intézkedésekhez
való
jogaikról
minden elengedhetetlen esetben.

- az Emberi Jogi és
Kisebbségjogi Iroda

Folyamatos

- az államigazgatási
ügyekben
illetékes
minisztérium
a
Káderügyi
Szolgálat
- a
média

Tréningek és
nyilvános
viták: A Szerb
Köztársaság
költségvetése
28 000 €
2015-2018.
7000 € évente

közszolgálati

Tevékenysége
k a nemzeti
kisebbségek
jogairól való
tudatszint
emelése
céljából: IPA
2016

- Partnerek:
a nemzeti kisebbségi
nemzeti tanácsok

Meg kell
pályázni az
IPA
2016
Meg kell
pályázni a
bilaterális
segélyt

2.3.

A gyűlöletbeszéd megszüntetése a

-

az

Elektronikus

Folyamatos

Az

A közszolgálati adókon a
műsoridő időtartama a
nemzeti
kisebbségek
jogaira
vonatkozó
tudatszint
emelésére,
általánosságban és a szerb
nyelvű
központi
tájékoztató
műsorok
keretében is.
Közvélemény-kutatás
a
polgárok elégedettségéről a
közszolgálati adókon a
nemzeti kisebbségek jogai
tudatosításának
szentelt
műsorokkal kapcsolatban.
A közhatalmi szervek
tisztségviselői
és
hivatalnokai
számára
minden szinten megtartott
képzések és a rajtuk
résztvevők száma.
A nemzeti kisebbségek
jogait hirdető nyilvános
viták, nyomtatott brosúrák,
plakátok,
információs
nyomtatványok és egyéb
anyag száma, amelyet a
közhatalmi szervek és a
nemzeti tanácsok számára
terjesztenek.
A médiában és a közösség
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médiában és a közösségi hálókon

Kapcsolódás
a
Diszkriminációellenes
Cselekvési
terv 3.2.3. számú intézkedéséhez

2.4.

A
gyűlöletbeszéddel
szembeni
védelem eljárásának megindítása

Médiát
Testület

Szabályozó

Elektronikus
Médiát
Szabályozó
Testület
költségvetése

- újságíró egyesületek
- sajtótanács

Adományozó
k

a
nemzeti
kisebbségek nemzeti
tanácsai

Folyamatos

hálózatokon
a
gyűlöletbeszéd
megakadályozására
tett
intézkedések száma és a
média és a közösségi
hálózatok által terjesztett
gyűlöletbeszéd
esetei
számának csökkenése.

Kapcsolódás
a
Diszkriminác
ióellenes
Cselekvési
terv 3.2.3.
számú
intézkedéséhe
z 2016-ban –
800 000 dinár

A gyűlöletbeszédet elítélő
tartalmak nagyobb száma a
médiában.

A nemzeti
kisebbségek
nemzeti
tanácsainak
költségvetése
–

A nemzeti kisebbségek
nemzeti
tanácsainak
kezdeményezésére indított
eljárások száma.

Független
elemzések/tanulmányok
megerősítik, hogy a média
és a közösségi hálók által
terjesztett gyűlöletbeszéd
eseteinek száma csökkent.

Rendes
tevékenység
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2.5.

2.6.

A büntetőjogi rendszer minden fontos
szereplője tudatszintjének növelését
célzó képzések a gyűlöletből
elkövetett bűncselekmények büntető
eljárásba vonásának jelentőségéről.

A polgárok tudatának erősítése a
gyűlöletből
elkövetett
bűncselekmények
okairól
és
következményeiről és az ilyen
cselekményekkel szemben tanúsított
zéró toleranciáról.

a
Belügyminisztérium

Folyamatos

- a Köztársasági
Ügyészség

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
– 4 076 500 €

- az Igazságügyi
Akadémia

Adományok

- Partnerek: a nemzeti
kisebbségek nemzeti
tanácsai

Kapcsolódás
a 3.10.1.3
intézkedéshez

Folyamatos
- az Emberi Jogi és
Kisebbségjogi Iroda
a
Belügyminisztérium
- a Köztársasági
Ügyészség
- a közszolgálati
média;
- Partner: a nemzeti
kisebbségek nemzeti
tanácsai

Kapcsolódás
a Cselekvési
terv3.10.1.
intézkedéséhe
z – 23.
tárgyalási
fejezet
IPA
2013203 440 €
2015-2018
évente 50 860
€

A büntetőjogi rendszer
minden fontos szereplője
tudatának erősítését célzó
képzések
száma
a
gyűlöletből
elkövetett
bűncselekmények büntető
eljárásba
vonásának
jelentőségéről
és
a
részvevők száma.

A gyűlöletből elkövetett
bűncselekmények okaira és
következményeire
vonatkozó
tudatszint
emelését célzó adásidő
időtartama a közszolgálati
médiában és az ilyen
cselekményekkel szemben
tanúsított zéró toleranciáról
éves
szinten
–
általánosságban és a szerb
nyelvű
központi
tájékoztató
műsorok
keretében.
A nemzeti kisebbségekkel
szembeni
erőszakos
cselekmények
és
gyűlöletbeszéd számának
csökkenése.
Az illetékes állami szervek
és
más
intézmények
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munkájának bemutatása.

2.7.

Hatékony vizsgálat lefolytatása, a
cselekmények megfelelő minősítése
és hatékony bűnüldözése a nemzeti
gyűlölet és türelmetlenség, faji,
vallási és más diszkrimináció jegyeit
viselő cselekmények elkövetőivel
szemben, beleértve az interneten, a
közösségi hálókon és a nyilvános
szereplések alkalmával elkövetett
cselekményeket is.
A nemzeti gyűlölet és türelmetlenség,
faji, vallási és más diszkrimináció
jegyeit
viselő
cselekmények
elkövetőivel szembeni nyomozás és
bűnüldözés előmozdítása, beleértve
az interneten, a közösségi hálókon és
a nyilvános szereplések alkalmával
elkövetett cselekményeket is, az
eljárás hatékonyságának növelése,
külön nyilvántartás vezetése és
képzések révén.

- a Köztársasági
Ügyészség
a
Belügyminisztérium
a
Legfelsőbb
Semmítőszék

Folyamatos
A Szerb
Köztársaság
Költségvetése
– 4085 €

Rendes
költségvetési
eszközök
Kapcsolódás a
Cselekvési
terv3.8.1.15
intézkedéséhe
z – 23.
tárgyalási
fejezet

A gyűlöletből elkövetett
bűncselekmények eljárás
alá vonásának céljából a
büntetőjogi
rendszer
keretében
foganatosított
cselekmények
(az
ügyészség
által
kezdeményezett
vizsgálatok
és
cselekmények
száma)
megerősítik,
hogy
a
gyűlöletből
elkövetett
bűncselekményeket
megfelelő módon leküzdik.
A vádiratok száma.
A jogerős ítéletek száma és
struktúrája.
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2.8.

Meg kell vitatni az Alkotmánynak a
megerősítő
intézkedések
alkalmazására vonatkozó részét az
esetleges bizonytalanságok elhárítása
és a rendelkezések összehangolása
céljából

Nemzetgyűlés
Politikai
Rendszerügyi
Reformjának
Akciócsoportja

2017 IV.
negyedéve

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
560 543 €
*Összesen
költségvetésb
ől
finanszírozott
eszközök
felölelik az
Alkotmánnya
l kapcsolatos
tevékenysége
ket is,
amelyeket
bontásban
mutat ki a
2015-2017.
évi
időszakban

Az
új
Alkotmány
egyértelmű
szabályokat
tartalmaz a megerősítő
intézkedések
alkalmazásáról
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III. A MŰVELŐDÉS ÉS A MÉDIA TERÜLETE
Pillanatnyi helyzetkép:
Jogi keret:
A Szerb Köztársaság alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2006. szám), A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak
védelméről szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/2002. szám, Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám – más törvények és
97/2013. szám – AB határozat), A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09., 20/14 – AB
határozat és 55/14. szám), A tömegtájékoztatásról és a médiáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 83/2014. szám), Az
elektronikus médiáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 83/2014. szám) és A közszolgálati médiáról szóló törvény (Az SZK
Hivatalos Közlönye, 83/2014. szám), A művelődési törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09. szám), A kulturális javakról szóló törvény
(Az SZK Hivatalos Közlönye, 71/94., 52/11. - más törvények és 99/2011. szám – más törvény). A közérdekű információkhoz való szabad
hozzáférésről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 120/04. szám), A közzétételről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye,
79/2005. szám), Az elektronikus kommunikációról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 44/10. szám), A helyi önkormányzatokról
szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám), A könyvtári és információs tevékenységről szóló törvény (Az SZK
Hivatalos Közlönye, 52/11. szám), A régi és ritka könyvtári állományról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 52/11. szám), A
regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának ratifikálásáról szóló törvény (Szerbia és Montenegró Hivatalos Lapja, Nemzetközi
szerződések, 18/05. szám), A nem anyagi kulturális örökség megőrzéséről szóló konvenció megerősítéséről szóló törvény (Az SZK
Hivatalos Közlönye – Nemzetközi szerződések 1/10. szám) és A filmművészetről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 99/2011.,
2/2012. – kiigazítás és 46/2014. szám – Alkotmánybíróság határozata), A kiadványok kötelező példányáról szóló törvény (Az SZK
Hivatalos Közlönye, 52/11. szám), A kiadványok kiadásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 37/91., 53/93. – másik törvény,
67/93. – másik törvény, 48/94. – másik törvény, 135/04. és 101/05. szám – másik törvény), A nemzeti kisebbségek védelméről szóló
keretegyezmény megerősítéséről szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja – Nemzetközi szerződések, 6/98. szám), A kulturális
kifejezőkészség sokféleségének védelméről és előmozdításáról szóló konvenció megerősítéséről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye,
42/09. szám)
A nemzeti tanácsok a művelődés, az oktatás, a tájékoztatás és a nyelv- és íráshasználat területén folytatott tevékenységének
finanszírozását A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény szabályozza. A média szabályozása, az alkotmányos
garanciákból és az állam stratégiai irányvételéből kiindulva, olyan normákat tartalmaz, amelyek biztosítják a nemzeti kisebbségek
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tagjainak tájékoztatáshoz való jogát. Az új média törvényekkel összhangban, a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai által alapított média
esetében, előirányoztuk, hogy közvetve (intézmények, alapítványok és gazdasági társaságok által, amelyek azokat megalakítják) a nemzeti
tanácsok lehessenek a média alapítói. A tömegtájékoztatásról és a médiáról szóló törvény előirányozza, hogy a média magánosítását oly

módon kell végezni, amely biztosítja a közérdekű média-tartalmak kialakításában a folytonosságot, éspedig a tőke értékesítéséről szóló
szerződés megkötésének napjától számított ötéves időszakban. A média-tartalmak kialakításában való folytonosság az egyes nemzeti
kisebbségi nyelveken folyó programidő aránya, illetve a tájékoztató, az oktatási, a tudományos, a művelődési és művészeti, gyermek-,
szórakoztató, sport és az egyes nemzeti kisebbségi nyelveken folyó egyéb közérdekű program-tartalmak aránya megtartásának
kötelezettségét is jelenti, összhangban azon programsémával, amely A tömegtájékoztatásról és a médiáról szóló törvény hatályba
lépésének napja előtti egyéves időszakban volt érvényben. Továbbá, a törvények megállapítják a Szerb Köztársaság, az autonóm
tartomány és a helyi önkormányzatok nemzeti kisebbségi nyelvű projekt- és programfinanszírozási kötelezettségét. A nemzeti kisebbségek
tájékoztatási színvonalának javítása céljából mellékelt projektumok esetében kötelező az adott nemzeti kisebbség nemzeti tanácsa
véleményének beszerzése, amelyet meg kell küldeni a pályázati bizottságnak. A civil szférában még nem alakult elegendő számú média és
nem élveznek megfelelő mértékű támogatottságot sem. Nyitott a tere e területen a projektumok társfinanszírozását szolgáló eszközök
elosztásában a tényszerűség további előrelendítésének.
Folyamatos nyilvános támogatást élveznek a vajdasági kisebbségi nyelveken megjelenő különféle nyomtatott médiumok, míg a Szerb
Köztársaság autonóm tartományokon kívüli területén nem azonos szintű a támogatottságuk.
A nemzeti kisebbségi nyelvű tartalmakat megjelentető médiumok magánosítási folyamatában egy csoportjukat sikeresen magánosították,
míg a másik csoport továbbra is vár a privatizációs folyamat befejezésére, amelyben a tőkeátvitel a foglalkoztatottaknak való térítés
kifizetése nélkül történik, míg a médiumok harmadik csoportjában leállt a privatizációs folyamat.
A nemzeti kisebbségek részvételét Az elektronikus médiáról szóló törvény is biztosítja, amely előirányozza, hogy az Elektronikus
Médiaszabályozó Testülete Tanácsának egy tagja a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsának képviselője legyen. A Szerb Köztársaság
törvényben két közszolgálati médiát alakított: a Szerbiai Rádió és Televízió Közszolgálati Média Intézményt és a Vajdasági Rádió és
Televízió Közszolgálati Média Intézményt. A Szerb Köztársaság törvényben szavatolja és biztosítja a közszolgálati médiaszolgáltatók
elegendő és biztos finanszírozási forrását. A közszolgálati médiaszolgáltatók kötelezettsége, hogy a program-tartalmaik révén
érvényesítsék a közérdeket, amely a többi között, a polgárok olyan program-tartalmak iránti szükségleteinek kielégítését jelenti, amelyek
biztosítják mind a szerb nép, mind pedig a nemzeti kisebbség kulturális önazonosságának megőrzését és kinyilvánítását. A közszolgálati
médiaszolgáltató vezérigazgatója, mielőtt az igazgatóbizottságnak benyújtaná a nemzeti kisebbségi nyelvű program felelős szerkesztői
jelöltjére vonatkozó javaslatot, erről be kell szereznie a nemzeti kisebbség nemzeti tanácsának véleményét.
A művelődés terén feltétlenül fel kell gyorsítani a Szerb Köztársaság művelődésfejlesztési stratégiájának kidolgozásán folyó befejezetlen
munkát, amely tiszteletben tartja a kisebbségi népek sajátosságait és őket is bevonja a munkába. A meglevő informatív kereten belül
lehetőség van a nemzeti kisebbségi nyelven kiadott összes könyvnek - tekintet nélkül kiadójuk honossági országára - megfelelő
katalogizálására (CIP), szabványosítási számmal való ellátására és a Szerb Köztársaság területén a könyvtárak számára kiadványok
felvásárlásra kiírt pályázatokon a Szerb Köztársaságban a szóban forgó tevékenységre bejegyzett jogosult terjesztő révén történő
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részvételre.
STRATÉGIAI CÉL

A kisebbségi közösségek tagjai számára jelentős média
helyzetének javítása és a médiatartalmak fejlesztése, a
nemzeti kisebbségi nyelven mennyiségi és minőségi,
valamint földrajzi tekintetben hozzáférhető, állami
támogatással
anyagilag
fenntartható
tájékoztatás
biztosítása. A kisebbségi közösségek művelődésének
fellendítése és kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása. A
fennálló helyzethez viszonyítva Vajdaság AT területén a
törvénnyel összhangban biztosítani kell a nemzeti
kisebbségi
nyelvű
média
finanszírozásának
folyamatosságát, és a Szerb Köztársaság többi részében
emelni kell a nemzeti kisebbségi média finanszírozási
szintjét a jelenlegi finanszírozási szint közötti különbségek
csökkentése céljából.

ÁLTALÁNOS
EREDMÉNYEK

HATÁSMUTATÓK

A nemzeti kisebbségi nyelven
való fenntartható tájékoztatási
rendszer kialakítása, amely
minőségileg, mennyiségileg és
földrajzilag megfelel a nemzeti
kisebbségek
tagjai
szükségleteinek.

A nemzeti kisebbségek
nyelvén
megjelenő
médiatartalmak
hozzáférhetősége,
összhangban a nemzeti
kisebbségek
tagjainak
szükségleteivel.

A média külön figyelmet fordít
a nemzeti kisebbségek nemzeti
lefedettségére.

A
nemzeti
kisebbség
tekintetében külön jelentőségű
kulturális javak és nem anyagi
kulturális örökség elemeinek
biztosított védelme.

A kölcsönös tiszteletben tartás
és
megértés
kultúrájának
fejlesztése, az előítéletek és az
elkülönülés megakadályozása,
különös tekintettel az vegyes
etnikumú környezetekben és a
fiatalok viszonyaiban.

A
közszolgálati
médiaszolgáltatók
megfelelő
mértékben
biztosítják a nemzeti
kisebbségi
nyelvű
média-tartalmakat és a
tájékoztató műsorokat.

A nemzeti kisebbségek
művelődési
és
művészeti fejlődéséhez
szükséges
eszközök
odaítélésére
irányuló
pályázatok rendszeres
kiírása.

HITELESÍTÉSI
FORRÁSOK
Az
ET
Tanácsadói
Bizottságának időszakos
véleménye A nemzeti
kisebbség
védelméről
szóló keretegyezmény
végrehajtásáról.
A Szerb Köztársaság
Polgári
Jogvédőjének
éves jelentése.
A Tartományi Polgári
Jogvédő – Ombudsman
éves jelentése.
Az
illetékes
állami
szervek jelentései a
nemzeti
kisebbségi
nyelvű
média
finanszírozásáról és a
nemzeti
kisebbségi
nyelvű
médiaprojektumok
társfinanszírozására kiírt
pályázatok
megvalósításáról.
A nemzeti kisebbségi
nemzeti
tanácsok
jelentései a médiában a
nemzeti
kisebbségi
nyelvű médiatartalmak
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mennyiségéről.
Rendszeres
pályázatkiírás
a
kulturális
örökség
területén (a többi között
pályázatok
eszközök
odaítélésre a nemzeti
kisebbségek
szempontjából jelentős
ingatlan, ingó és nem
anyagi
örökség
védelmére, a könyvtáriinformációs tevékenység
fejlesztésére).
A Szerb Köztársaságban
a
kortárs
alkotótevékenység
területén
készült
projektek
finanszírozására
és
társfinanszírozására és a
könyvtárak
számára
publikációk
felvásárlásra
kiírt
pályázat eredményei.
TEVÉKENYSÉGEK

A
TEVÉKENYSÉG
HORDOZÓI

HATÁRIDŐ
K

PÉNZÜGYI
ERŐFORRÁ
SOK

EREDMÉNYMUTATÓK

A TEVÉKENYSÉG
VÉGREHAJTÁSÁNA
K STÁTUSA
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3.1.

A Keretegyezmény 6. és 9. szakasza és
az Európai alapokmány 11. szakasza
alkalmazásának biztosítása a nemzeti
kisebbségek nyelvén működő média
finanszírozásához
a
különféle
módozatok között megfelelő modell
beazonosítása révén, mint amilyenek:

- a tájékoztatásban
illetékes
minisztérium
az
államigazgatási
ügyekben illetékes
minisztérium

- a projektek társfinanszírozás normatív
modelljének
fejlesztése,
különös
tekintettel a nemzeti kisebbségek
nemzeti tanácsainak szerepére,

- az Elektronikus
Médiaszabályozó
Testület

- a nemzeti kisebbségek nemzeti
tanácsai által alapított média / a kiadók
programfinanszírozása,

a
nemzeti
kisebbségek
nemzeti tanácsai

- a nemzeti kisebbségek nemzeti
tanácsainak tulajdonában levő média
kivételezése
a
magánosítási
folyamatból,

- a közszolgálati
médiaszolgáltatók

2016. I. és II.
negyedéve

TAIEX
- 2250 €
2016- ban

Megfelelő modell, amely
biztosítja a nemzeti
kisebbségi nyelvű média
pénzügyi
fenntarthatóságát és a
nemzeti
kisebbségi
nyelven
való
tájékoztatásra irányuló
jog
jelenlegi
érvényesítési szintjének
megőrzését, amelyet a
felzárkóztatási folyamat
révén
a
nemzeti
kisebbségekkel
folyó
konzultációk által kell
identifikálni.

- a nemzeti kisebbségi nyelvű tartalmak
mennyiségének
növelése
a
közszolgálati rádió és televíziós
szolgáltatóknál (RTSZ/RTV), az ilyen
tartalom
sugárzásának
közérdek
teljesítésévé nyilvánításával,
- a média magánosításának az
Elektronikus Médiaszabályozó Testület
általi
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tanúsítványozása feltételeként kell
megszabni
bizonyos
terjedelmű
nemzeti kisebbségi nyelvű program
sugározásának kötelezettségét.
Ugyanakkor
elemezni
kell
a
magánosításnak és a digitalizálásnak a
nemzeti
kisebbségi
nyelveken
tartalmakat sugárzó médiára gyakorolt
hatását,
éspedig
a
nemzeti
kisebbségekkel való konzultáció során,
a nemzeti kisebbségi nyelvű média
pénzügyi
fenntarthatóságának
biztosítása, a nemzeti kisebbségek
képviselőivel
való
felzárkóztatási
folyamatok révén, hogy biztosítani
lehessen a nemzeti kisebbségi nyelven
történő tájékoztatáshoz való jog
jelenlegi érvényesítési szintjét.
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3.2.
A nemzeti kisebbségi nemzeti tanácsok
által közvetve alapított médiumok és a
gyártás fenntarthatóságának biztosítása
a
nemzeti
kisebbségi
nemzeti
tanácsokról
szóló
új
törvény
alkalmazásának
kezdetéig
tartó
átmeneti időszakban.

- a Kormány

2016. I.
negyedévévét
ől A nemzeti
kisebbségi
nemzeti
tanácsokról
szóló új
törvény
alkalmazásának kezdetéig

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
– 200 000 €

A nemzeti kisebbségi
nemzeti tanácsok által
alapított média/gyártás
száma.

2016-ban

Az eszközök terjedelme.

Pályázás az
EU
programjaira,
- Kreatív
Európa
Médiapályázat
ok
Bilaterális
adományok
Az IPA
megpályázása
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3.3.
A nemzeti kisebbségi nemzeti tanácsok
által közvetve alapított médiumok és a
gyártás fenntarthatóságának biztosítása
a nemzeti kisebbségi nemzeti tanácsok
tevékenységi
formáit
szabályozó
törvénnyel összhangban levő különféle
finanszírozási módozatok révén.

az
államigazgatási és
helyi
önkormányzati
ügyekben illetékes
minisztérium

2017. II.
negyedéve

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
– a Nemzeti
Kisebbségi
Költségvetési
Alap révén

A nemzeti kisebbségi
nemzeti tanácsok által
alapított média/gyártás
száma.
Az eszközök terjedelme.

Vajdaság
Autonóm
Tartomány
költségvetése
A helyi
önkormányza
tok
költségvetése
Adományok
„Az eszközök
terjedelme és
struktúrája
az új
törvényben
előirányzandó
megoldásoktó
l függ”

3.4.
Megfelelő
mértékű
és
stabil
finanszírozás biztosítása, amely az
alábbiak révén szavatolja a nemzeti

- a tájékoztatásban
illetékes
minisztérium

Folyamatos

A Nemzeti
Kisebbségi
Költségvetési

- A nemzeti kisebbségek
nemzeti
tanácsainak
tulajdonában
levő
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kisebbségi
nyelvű
fenntarthatóságát:

médiák

a
projektek
társfinanszírozásával
kapcsolatos
törvényen
alapuló
szabályozás
előmozdítása, különös tekintettel a
nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai
szerepére,
amellyel
a
nemzeti
kisebbségek
számára
fontos
médiatartalmak gyártásának stabil és
folyamatos finanszírozása biztosítható;
- a nemzeti kisebbségek nemzeti
tanácsai által alapított / kiadott média
tartalmak programfinanszírozása;
- a nemzeti kisebbségek nemzeti
tanácsainak tulajdonában levő médiák
költségvetési támogatásának folytatása;
- a nemzeti tanácsok tulajdonában levő
médiák
magánosításból
való
kivételezése, A tömegtájékoztatásról és
médiáról
szóló
törvénnyel
összhangban;
- a nemzeti kisebbségi nyelvű
médiatartalmak
társfinanszírozására
irányuló pályázatok kiírása, a nemzeti
tanácsok az eszközfelosztás módjával
kapcsolatos
véleményének
teljes
mértékű tiszteletben tartásával;
- a nemzeti kisebbségi nyelvű médiák

- az Emberjogi és
Kisebbségjogi
Iroda
az
államigazgatási
ügyekben illetékes
minisztérium
- a Tartományi
Tájékoztatási
Titkárság
a
helyi
önkormányzatok
- az Elektronikus
Médiaszabályozó
Testület

Alap – az
eszközöket
éves szinten
állapítják meg
operacionalizál
ásuktól kezdve
A Szerb
Köztársaság
költségvetése
– rendes
tevékenység
- A helyi
önkormányza
ti egységek
költségvetései
– a költségeket
a helyi
önkormányzati
egységek
viselik

médiumok költségvetési
támogatásának
terjedelme.
- A nemzeti tanácsok
tulajdonában
levő
médiumok
A
tömegtájékoztatásról és a
médiáról
szóló
törvénnyel összhangban
kivételt képeznek a
magánosítás alól.
- Módosított törvényen
alapuló
aktusok,
amelyek pontosítják és
kiegészítik
a
finanszírozási
mechanizmusokat.

Vajdaság
Autonóm
Tartomány
költségvetése
- a költségeket
Vajdaság
Autonóm
Tartomány
kormánya
viseli

- A nemzeti kisebbségi
nyelvű médiatartalmak
társfinanszírozására
irányuló
rendszeresen
kiírt
pályázatokra
megállapított
eszközkeret - a nemzeti
tanácsok
az
eszközfelosztás
módjával
kapcsolatos
véleményének
teljes
mértékű
tiszteletben
tartásával.

Kapcsolódás
a Cselekvési

- A nemzeti tanácsok
figyelembe
vett
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társfinanszírozásának biztosítása;

terv 3.8.1.4
intézkedéséhe
z – 23.
tárgyalási
fejezet

- a nemzeti kisebbségek nemzeti
tanácsai részvételének a választás
világos kritériumain alapuló biztosítása
az
Elektronikus
Médiaszabályozó
Testület tanácsának munkájában.

véleményének száma és
struktúrája.
- A nemzeti kisebbségi
nyelvű
médiumok
társfinanszírozására
biztosított eszközkeret;
- A nemzeti kisebbségek
nemzeti tanácsai részt
vesznek az Elektronikus
Médiaszabályozó
Testület
tanácsának
munkájában.

3.5.
A nyilvánosság tudatosítása a nemzeti
kisebbségek jogairól és a művelődési és
nyelvi különbözőségek tiszteletben
tartásáról
az
egyenlő
jogok
érvényesítését lehetővé tevő médiatartalmak gyártásának támogatása
révén, továbbá a nemzeti kisebbségek
kultúrája mint az egész társadalom
alkotó része megértésének erősítése.

- a tájékoztatási
ügyekben illetékes
minisztérium
- a közszolgálati
rádió és televízió
- a tartományi
közigazgatás
a
helyi
önkormányzatok

Folyamatos éves
pályázatok
kiírása révén

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
2014-2016 –
218 074 €
évente
2017-2018pillanatnyilag
még
ismeretlen
Vajdaság
Autonóm
Tartomány
költségvetése
a költségeket
Vajdaság

Több médiajelentés a
nemzet kisebbségekről
és a kulturális és nyelvi
különbözőségről
való
tudat erősítése céljából.
A közszolgálati rádió és
televízió
központi
informatív műsoraiban a
nemzeti
kisebbségek
jogaira vonatkozó tudat
erősítésére, valamint a
kulturális
és
nyelvi
különbözőségek és a
tolerancia kultúrájának
bemutatására
összpontosító műsoridő
perceinek száma.
Külön

figyelmet
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Autonóm
Tartomány
kormánya
viseli
A helyi
önkormányza
tok
költségvetése
–
a költségeket
a helyi
önkormányza
t viseli

fordítanak a nemzeti
kisebbségek
nemzeti
tanácsainak javaslataira
és
véleményére
az
eszközöknek a nemzeti
kisebbségek
jogaira
vonatkozó
média
tartalmakra
szánt
eszközök felosztásának
folyamatában
és
a
kulturális
és
nyelvi
különbségek
és
a
tolerancia kultúrájának
bemutatásában.

Kapcsolódás
a Cselekvési
terv 3.8.1.5.
intézkedéshez
– 23.
tárgyalási
fejezet
3.6.

Támogatás
nyújtása
a
nemzeti
kisebbségi szervezetek számára a
nemzeti kisebbségi nyelvű médiatartalmak társfinanszírozására irányuló
pályázatokon
való
részvételéhez
szükséges
projekt
dokumentáció
előkészítésében.

- a tájékoztatási
ügyekben illetékes
minisztérium
- a Tartományi
Művelődési
és
Tájékoztatási
Titkárság
- Partnerek:
- a civil társadalmi

Folyamatos
2016 I.
negyedévétől
kezdve

Adományok
*Az
adományok
értéke a
pályázó
nemzeti
kisebbségi
szervezetek
számától függ

A nemzeti kisebbségi
szervezetek
megnövekedett
kapacitásai a nemzeti
kisebbségi
nyelvű
média-tartalmak
társfinanszírozására kiírt
pályázatokon
való
részvételhez szükséges
projekt-dokumentáció
előkészítése céljából.
A

nemzeti

kisebbségi
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szervezetek jóváhagyott
projektum javaslatainak
száma.

szervezetek
a
nemzeti
kisebbségi nemzeti
tanácsok

3.7.

A nemzeti kisebbségi nyelvű tartalmak
mennyiségének
növelése
a
közszolgálati rádió és televízió adókon
(RTSZ), összhangban A közszolgálati
média-szolgáltatókról szóló törvény 7.
szakaszával és A nemzeti kisebbségi
jogok és szabadságjogok védelméről
szóló
törvény
17.
szakaszával,
mégpedig a nemzeti kisebbségi nyelvű
maradéktalan
és
pártatlan
tájékoztatáshoz
való
jog
érvényesítésének
céljából,
a
következők révén:
nemzeti
kisebbségi
nyelvű
programszerkesztőségek létrehozása;
- nemzeti kisebbségi nyelvű tájékoztató
tartalmak (hírek vagy híradó kisebbségi nyelveken) biztosítása;
- művelődési és oktatási programok
sugárzása
nemzeti
kisebbségi
nyelveken;

- a Szerbiai Rádió
és
Televízió/Vajdasági Rádió és
Televízió
- az Elektronikus
média szabályozó
testület

Folyamatos
2016. I.
negyedévétől
kezdve

A Szerbiai
Rádió és
Televízió
költségvetése
–a
költségeket a
Szerbiai
Rádió és
Televízió
viseli

Megalakult
nemzeti
kisebbségi
nyelvű
programszerkesztőségek.
Nagyobb számú nemzeti
kisebbségi
nyelven
tájékoztató
informatív
jelentés.
A Szerbiai RTV-n a
különféle
nemzeti
kisebbségi
nyelveken
sugárzott percek száma.

A Vajdasági
Rádió és
Televízió
költségvetése
–
a költségeket
a Vajdasági
Rádió és
Televízió
viseli

- a Szerbiában élő nemzeti kisebbségek
anyaországainak közszolgálati médiaszolgáltatóival való együttműködés
kibővítése;
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- együttműködést kell kialakítani a
független kisebbségi gyártással, a
független
gyártás
tartalmai
közzétételévek kapcsolatos törvényi
kötelezettséggel összhangban, átvéve a
kisebbségi tartalmakat.

3.8.

A közszolgálati tévéállomások műsora
láthatóságának biztosítása a Szerb
Köztársaság
egész
területén
a
kábeltévés
operátorok
rendszere
keretében.

2016
negyedéve

I.

- az Elektronikus
Média Szabályozó
Testület
- a tájékoztatási
ügyekben illetékes
minisztérium.

Az
Elektronikus
Média
Szabályozó
Testület
költségvetése
–

A
közszolgálati
tévéállomások
műsorának láthatósága a
Szerb Köztársaság egész
területén a kábeltévés
operátorok
rendszere
keretében.

*Rendes
tevékenység,
amelyet
rendes
feladatkörük
keretében,
megszabott
fizetésükért a
foglalkoztatot
tak hajtanak
végre.
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3.9.
A nemzeti kisebbségek részvételének
érvényesítése
az
Elektronikus
Médiaszabályozó Testület Tanácsa
tagjainak és a nemzeti kisebbségi
nyelvű
programok
felelős
szerkesztőinek megválasztásában.

- Szerbiai Rádió és
Televízió/Vajdasági Rádió és
Televízió

Folyamatos

- az Elektronikus
Média Szabályozó
Testület

A Szerbiai
Rádió és
Televízió
költségvetése
Az
Elektronikus
Média
Szabályozó
Testület
költségvetése
Elhanyagolha
tó költségű
tevékenységek

3.10.

A nemzeti kisebbségek művelődésének
és
művészetének
a
modern
alkotótevékenység
és
művelődési
tevékenység területén való fejlesztésére
szánt eszközök odaítélésére kiírt
pályázatok.
Pályázatok a kulturális örökség
területéhez
tartozó
projektek
finanszírozására és társfinanszírozására,
mégpedig az alábbi területeken:
- a könyvtári-információs tevékenység,
- a régészeti örökség
megőrzése és bemutatása,

védelme,

- a levéltári anyag védelme, megőrzése
és bemutatása,
- a múzeumi örökség
megőrzése és bemutatása,

védelme,

- a művelődési
ügyekben illetékes
minisztérium

- a Tartományi
Művelődési
és
Tájékoztatási
Titkárság
a
helyi
önkormányzatok

Folyamatos,
éves
pályázatok
kiírása révén

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
évi átlagban –
1 823 540 €
*Az
összköltségek
a pályázatok
számától
függnek

A nemzeti kisebbségek
nemzeti
tanácsának
képviselője
az
Elektronikus
Média
Szabályozó
Testület
tagja.
A nemzeti kisebbségek
nemzeti
tanácsainak
közös
véleménye
a
nemzeti
kisebbségi
nyelvű
programszerkesztők
megválasztásában.
A nemzeti kisebbségek
művelődésének
és
művészetének a modern
alkotótevékenység
és
művelődési tevékenység
területén
való
fejlesztésére
szánt
eszközök odaítélésére a
pályázatok éves szintű
kiírásának száma.
A nemzeti kisebbségekre
vonatkozó
támogatott
projektek
száma
a
kulturális
projektek
finanszírozására
és
társfinanszírozására kiírt
pályázatokon.
Az

eszközkeret
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- a nem anyagi kulturális örökség
védelme, megőrzése és bemutatása,

területekre és egy adott
területen
a
nemzeti
kisebbségre
való
bontásban.

- az ingatlan kulturális javak védelme,
megőrzése és bemutatása,
- a régi és ritka könyvtári állomány
védelme, megőrzése és bemutatása.
3.11.
A kortárs alkotótevékenység területén a
nemzeti kisebbségi nyelvű könyvek
beszerzésének ösztönzése.

a
nemzeti
kisebbségi nemzeti
tanácsok

Folyamatos
A Szerb
Köztársaság
költségvetése
– rendes
tevékenység

- Partnerek:
A
Szerb
Köztársaság
területén
levő
közkönyvtári
rendszer a Szerb
Nemzeti
Könyvtárral mint
anyaintézménnyel
és a kiadóházak

A megvásárolt nemzeti
kisebbségi
nyelvű
kiadványok száma.

- a művelődési
ügyekben illetékes
minisztérium

3.12.
Az újságírók és más médiahivatásúak
szakmai
továbbképzése
a
médiumoknak a kisebbségi kérdésekről
való tájékoztatásának előmozdítása a
kiegyensúlyozott
és
objektív
tájékoztatás ösztönzése céljából

az
újságíró
egyesületek
- a civil társadalmi
szervezetek
-

a

Folyamatos
a 2017. év I.
negyedévétől

Adományok
*Az adomány
értéke a

A képzések száma és
struktúrája.
A részvevők száma.

nemzeti
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kisebbségi nemzeti
tanácsok
3.13.
Költségelemzés a nemzeti kisebbségi
nyelvű műsorok szerb nyelvű fordítása
esetleges
bevezetéséről
annak
érdekében, hogy minden polgár
számára hozzáférhetővé váljanak a
nemzeti
kisebbségi
nyelvű
médiatartalmak, ideértve:

- a Szerbiai RTV/a
Vajdasági RTV

részvevők
számától függ

a 2017 év I.
negyedévétől
A Szerb
Köztársaság
költségvetése
8642 €

Kidolgozott
költségelemzés
A külön területek/témák
azonosítása

a 2017. évben

- a külön területeket/témákat
- a fenntarthatóságot
- a társadalmi integrálódás jólétét és az
egész
multikulturális
társadalom
fejlődését

IV. VALLÁSSZABADSÁG
Pillanatnyi helyzetkép:
Jogi keret:
A Szerb Köztársaság alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2006. szám), A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló
törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/2002. szám, Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. – egyéb törvény és 97/2013. szám – az Alkotmánybíróság határozata),
Az egyházakról és vallási közösségekről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/06. szám)
A gondolat-, a lelkiismereti és vallásszabadság területén a Szerb Köztársaság alkotmányában kinyilvánított elképzelésből kiindulva, mely szerint az egyházak és
a vallási közösségek egyenlők és szabadon szabályozzák belső szervezetüket, vallási ügyeiket, nyilvánosan tartják vallási szertartásaikat, ennek során szem előtt
tartva az európai joghagyományok és azon régió kulturális sajátosságait, amelyhez Szerbia tartozik, feltétlenül el kell végezni az egyházak és a vallási
közösségek helyzetének részletes és párhuzamos jogi elemzését, amely felölelné a Szerb Köztársasággal határos országokat, amelyek már eleget tettek az EUtagság kritériumainak. Az említett megközelítés a régióbeli országok kulturális hasonlatosságaiból és azon tényből indul ki, hogy a vallási közösségek
valamennyi országban léteznek, de abból a tényből is, hogy feltétlenül élni kell az integráció folyamatokon már túl levő országok tapasztalataival. Az elvégzett
elemzés nyomán minden szükséges intézkedést meg kell tenni az elemzés ajánlásainak alkalmazására az azonosított szabványokkal és a legjobb gyakorlatokkal
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való teljes körű összehangolás és azonosítás céljából. A Szerb Pravoszláv Egyházzal párbeszédet kell nyitni a szertartások kisebbségi nyelveken való tartásának
ösztönzése céljából, a lehetőségekkel és szükségeltekkel összhangban, szem előtt tartva az államvallási kérdésekben való semlegességének elvét, annak
érdekében, hogy ne legyenek indokolatlan korlátozások a nemzeti kisebbségek tagjainak a vallási szertartásokon való részvételében. A Szerb Köztársaság szervei
a szóban forgó párbeszéd során időszaki üléseken és felhívások révén fogják tájékoztatni a nemzeti kisebbségek képviselőit, ily módon biztosítva a nemzeti
kisebbségek képviselőinek aktív részvételét és annak lehetőségét, hogy vegyék figyelembe sajátos szükségleteiket.00

STRATÉGIAI CÉL

ÁLTALÁNOS EREDMÉNYEK

A vallásszabadság tiszteletben tartása a vallási
szervezetek létrehozása és bejegyzése értelmében, az
állam semlegességi elve, illetve az állam és a vallási
közösségek különvált működésének alapján.

TEVÉKENYSÉGEK

A
TEVÉKENYSÉG
HORDOZÓI

A vallásszabadságot a törvényalkotás
szavatolja, és a gyakorlatban jut
érvényre, a vallási szervezetek
létrehozása és bejegyzése értelmében
аz állam semlegességi elve, illetve az
állam és a vallási közösségek
különvált működése alapján.
Az egyházak közötti párbeszéd révén
pragmatikus megoldás fellelése a
nemzeti kisebbségek számára a
vallási szertartásokhoz a nemzeti
kisebbségek nyelvén/beszédmódján
való
hozzáférésének
megkönnyítésére.

HATÁRIDŐK

PÉNZÜGYI
ERŐFORRÁ
SOK

HATÁSMUTATÓK

Az
egyházak,
vallási
közösségek és szervezeteik
száma
a
Szerb
Köztársaságban,
amelyek
nemzeti kisebbségi nyelven
tartják szertartásaikat.

Létrejött vallásközi párbeszéd
a
vallásszabadság
meghatározott szempontjainak
bemutatása céljából.

EREDMÉNYMUTATÓK

HITELESÍTÉS
I FORRÁSOK
Az ET Tanácsadó
Bizottságnak
időszaki
véleménye
A
nemzeti
kisebbségek
védelméről szóló
keretegyezmény
végrehajtásáról.
A Polgári Jogvédő
jelentése.
Az
Egyenlőségvédel
mi
Biztos
jelentése.
A
TEVÉKENYSÉ
G
VÉGREHAJTÁS
ÁNAK
STÁTUSA
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4.1.

4.2.

Az összehasonlító jogszakértői
elemzés az egyházak és a vallási
közösségek
helyzete
szabályozásának
tekintetében,
sajátos mércék megállapítása
céljából a régióbeli európai uniós
tagországok
(pl.
Románia,
Horvátország,
Szlovénia,
Magyarország)
legjobb
gyakorlata
és
a
régióban
elfogadott
és
alkalmazott
megoldások alapján.

- az Egyházakkal és
Vallási
Közösségekkel
Együttműködő
Igazgatóság

A régióbeli európai uniós
tagországok
legjobb
gyakorlatának elemzéséből eredő
ajánlások
végrehajtása
az
egyházak és a vallási közösségek
helyzetének
szabályozásának
tekintetében.

- az Egyházakkal és
Vallási
Közösségekkel
Együttműködő
Igazgatóság

2015 IV.
negyedéve

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
–
Kapcsolódás
a Cselekvési
terv 3.4.1.1.
intézkedéséhe
z – 23.
tárgyalási
fejezet

Folyamatos - 2015
IV. negyedévétől
kezdve

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
Pillanatnyilag
ismeretlen,
amíg az
elemzés el
nem készül

a
Szerb
Köztársaság
kormánya

A régióbeli európai uniós
tagországok
legjobb
gyakorlatának
kidolgozott
összehasonlító elemzése az
egyházak
és
a
vallási
közösségek
helyzetének
szabályozása tekintetében.

A régióbeli európai uniós
tagországok
legjobb
gyakorlatának
elemzéséből
eredő végrehajtott ajánlások az
egyházak
és
a
vallási
közösségek
helyzete
szabályozásának tekintetében.

a
Népképviselőház
4.3.

Intenzív dialógus ösztönzése a
Szerb Pravoszláv Egyház és a
Román
Pravoszláv
Egyház
között az állam és az egyház
különvált működése elvének
tiszteletben tartásával, olyan
pragmatikus
megoldás
fellelésének érdekében, amely
megkönnyíti
a
nemzeti
kisebbségek számára a vallási

a
Szerb
Köztársaság
kormánya

Folyamatos - 2015.
IV. negyedévétől
kezdve

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
–
Elhanyagolha
tó költségű
tevékenységek

Az
egyházak
közötti
párbeszéddel
fellelt
pragmatikus megoldás, amely
megkönnyíti
a
nemzeti
kisebbségek számára a vallási
szertartásokhoz
nemzeti
kisebbségi
nyelvén
való
hozzáférést.
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szertartásokhoz
nemzeti
kisebbségi
nyelvén
való
hozzáférést.

V. NYELV- ÉS ÍRÁSHASZNÁLAT
Pillanatnyi helyzetkép:

Jogi keret: A Szerb Köztársaság alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2006. szám); A hivatalos nyelv- és íráshasználatról szóló törvény (Az SZK
Hivatalos Közlönye, 45/91., 53/93., 67/93., 48/94., 101/2005. és 30/2010. szám); A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló
törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/2002., Szerbia és Montenegró Hivatalos Lapja, 1/2003. – Alkotmányos Alapokmány és Az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009. – egyéb törvény és 97/2013. – az Alkotmánybíróság határozata); A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (Az SZK Hivatalos
Közlönye, 72/2009., 20/2014. − az Alkotmánybíróság határozata és 55/2014. szám);
Jogszabályok, amelyeknek az egyes rendelkezései szabályozzák a nyelv- és íráshasználatot:
A Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek megállapításáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 99/2009. és 67/2012. szám – az Alkotmányíróság
határozata), A helyi önkormányzatokról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. szám), Az anyakönyvekről szóló törvény (Az SZK Hivatalos
Közlönye, 20/2009. szám), a Családjogi törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 18/2005. és 72/2011. szám – más törvény), A személyi igazolványról szóló
törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006. és 36/2011. szám), A úti okmányokról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 90/2007., 116/2008.,
104/2009., 76/2010. és 62/2014. szám), Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 33/97. és 31/2001. szám, a Szerb SZK
Hivatalos Közlönye, 30/2010. szám), A peres eljárásról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011., 49/2013. – az Alkotmánybíróság határozata,
74/2013. – az Alkotmánybíróság határozata és 55/2014. szám); A peren kívüli eljárásról szóló törvény (Az SZSZK Hivatalos Közlönye, 25/82. és 48/88. szám
és az SZK Hivatalos Közlönye, 46/95. – más törvény, 18/2005. − más törvény, 85/2012., 45/2013. − más törvény és 55/2014. szám); A büntetőeljárásról szóló
törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011., 101/2011., 121/2012., 32/2013., 45/2013. és 55/2014. szám), A szabálysértési törvény (Az SZK Hivatalos
Közlönye, 65/2013. szám), A közjegyzőkről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 31/2011., 85/2012., 19/2013., 55/2014. – egyéb törvény, 93/2014. egyéb törvény, 121/2014. és 6/2015. szám), A népképviselők megválasztásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 35/2000., 57/2003. – az SZK
Alkotmánybíróságának határozata, 72/2003. – más törvény, 75/2003. – más törvény helyesbítése, 18/2004., 101/2005. – más törvény, 85/2005. − más törvény,
104/09. – más törvény, 28/2011. – az Alkotmánybíróság határozata, 36/2011. szám); A helyhatósági választásokról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye,
129/2007., 34/2010. – az Alkotmánybíróság határozata és 54/2011. szám), Az állami és más szervek pecsétjéről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye,
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101/07. szám), Az Alkotmánybíróságról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Lapja, 109/2007., 99/2011. és 18/2013. – az Alkotmánybíróság határozata, 103/15.
szám).
A hivatalos nyelv- és íráshasználatról szóló törvény 2010. évi kiegészítésével és módosításával e törvényt összehangolták A nemzeti kisebbségek nemzeti
tanácsairól szóló törvénnyel, ezt követően számos községben, vagy pedig egy községhez tartozó számos településen bevezették a kisebbségi nyelv hivatalos
használatát (az egész Szerbiában hivatalos használatban lévő szerb nyelvvel és a cirill írásmóddal együtt). A törvény előírja, hogy a helyi önkormányzat
köteles a statútumába a nemzeti kisebbség nyelvét és írását egyenrangú hivatalos használatba beiktatni, ha e nemzeti kisebbség aránya eléri a területén
élő összlakosság 15%-át. A fenti kötelezettségen túl a törvény 11. szakaszának 1. bekezdése előírja, hogy azon helyi önkormányzat területén, ahol
hagyományosan a nemzeti kisebbségek tagjai élnek, nyelvük és írásuk lehet egyenrangú hivatalos használatban.
A kisebbségi nyelvek használatához való jog alkalmazása azonban a közhatalmi szervekkel való kapcsolatokban egész Szerbia szintjén kiegyensúlyozatlan.
Ezzel kapcsolatban, szükségessé vált a hivatalos nyelv- és íráshasználatról szóló jogszabály kiegyensúlyozott alkalmazásának biztosítása, amelyet a
nélkülözhetetlen rendelkezésre álló erőforrások biztosításával, mind az állami hivatalnokok, mind a nemzeti kisebbségek e téren való tudatosításával, valamint a
megfelelő nyelvtudással rendelkező állami hivatalnokok helyi szinten való foglalkoztatásával érhető el, e jogok hatékony érvényesítése végett.

STRATÉGIAI CÉL

Az anyanyelv/beszéd és írás használatához való jog
maradéktalan tiszteletben tartása, a kisebbségi
nyelv/beszéd hivatalos használatba való rugalmas
bevezetésével
a
megerősített
nemzetközi
egyezményekkel összhangban, és a finanszírozáshoz
szükséges költségvetési eszközök biztosításával.

ÁLTALÁNOS
EREDMÉNYEK
A nemzeti kisebbségek tagjai
számára a személyi név szabad
kiválasztásához és használatához
való jog, valamint ezeknek a
neveknek
valamennyi
közokiratba,
hivatalos
nyilvántartásba és a személyi
adatok gyűjteményébe a nemzeti
kisebbség nyelve és helyesírása
szerinti bejegyzéséhez való jog.
A kisebbségi nemzetek nyelvének
és írásának hivatalos használatba
való
rugalmas
bevezetése
gyakorlatának folytatása.
Biztosított eszközök a hivatalos
nyelv- és íráshasználathoz való

HATÁSMUTATÓK

A nemzeti kisebbségi
nyelven
bejegyzett
személynevek száma a
közokiratba, hivatalos
nyilvántartásba és a
személyi
adatok
gyűjteményébe,
az
okiratok
kiadása
a
személyi
névnek
a
nemzeti
kisebbség
nyelvén és írásmódja
szerinti beírásával, a
jogszabályokkal
összhangban.
A

szervek

HITELESÍTÉSI
FORRÁSOK

A
Közigazgatási
Felügyelőség jelentései.
Az
ET
Tanácsadó
Bizottságnak időszaki
véleménye A nemzeti
kisebbségek védelméről
szóló keretegyezmény
végrehajtásáról.
A
Polgári
jelentése.

Jogvédő

és
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jog érvényesítéséhez.

szervezetek, az út menti
táblákon a település és
egyéb földrajzi nevek,
az utca és tér nevek,
valamint
a
nyilvánosságnak szánt
értesítések és felhívások
nagyobb arányú kiírása
és kitűzése a nemzeti
kisebbségek hivatalos
használatban
lévő
nyelvén, több két- vagy
többnyelvű
formanyomtatvány.
A nemzeti kisebbségi
nyelveken feldolgozott
ügyek száma.
A nemzeti kisebbségek
hivatalos
nyelv- és
íráshasználatához való
jog
érvényesítésének
előmozdítását
célzó
tevékenységek nagyobb
arányának
finanszírozása
pályázatok útján.

TEVÉKENYSÉGEK

A TEVÉKENYSÉG
HORDOZÓI

HATÁRIDŐK

PÉNZÜGYI
ERŐFORRÁSOK

EREDMÉNYMUTATÓK

A TEVÉKENYSÉG
VÉGREHAJTÁSÁNAK STÁTUSA
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5.1.
A helyi önkormányzati egységek
(községi és városi) munkamódjának
előmozdítása a Szerb Köztársaság
egész területén, tekintet nélkül a
helyi önkormányzatban hivatalos
használatban levő nyelvre, a
személyneveknek
az
anyakönyvekbe,
a
törvénnyel
összhangban. nemzeti kisebbségi
nyelvén és írásmódján való
bejegyzése rábízott teendőként való
ellátásában.

5.2.

5.3.

Az
anyakönyvvezetők
és
helyetteseik képzése a nemzeti
kisebbségek tagjai személynevének
az
anyakönyvbe
a
nemzeti
kisebbségek nyelvén és írásmódján
való bejegyzéséhez való jog
érvényesítését szabályozó törvény és
egyéb jogszabályok alkalmazására.

Fokozott felügyelet a nemzeti
kisebbségek tagjai személynevének
az
anyakönyvbe
a
nemzeti
kisebbségek nyelvén és írásmódján
való bejegyzéséhez való jog
érvényesítése felett.

- az államigazgatási
ügyekben
illetékes
minisztérium

Kidolgozás:
2015 IV.
negyedéve

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
–
681 €
2015-2017.
170 € évente
2018- 171 €
Kapcsolódás
a Cselekvési
terv 3. 8.1.25.
intézkedéséhe
z – 23.
tárgyalási
fejezet

- az államigazgatási
ügyekben
illetékes
minisztérium

- az államigazgatási
ügyekben
illetékes
minisztérium
-

a

Közigazgatási

2015. IV.
negyedéve

Folyamatos
tevékenység

UNCHR
21.900 €

Útmutató a községi és
városi
közigazgatási
szervek
számára
a
nemzeti
kisebbségek
tagjai személynevének az
anyakönyvbe a nemzeti
kisebbség nyelvén és
írásmódjával
való
bejegyzéséhez való jog
érvényesítésével
kapcsolatban
az
anyakönyvvezetők
és
helyetteseik munkájának
szervezésére és módjára
vonatkozóan.

A megtartott
száma.

képzések

Kapcsolódás
a Cselekvési
terv 3. 8.1.25.
intézkedéséhe
z – 23.
tárgyalási
fejezet

Az anyakönyvvezetők és
helyetteseik
száma
képzésenként bontásban

A Szerb
Köztársaság
költségvetése

A községi és városi
közigazgatási
szervek
munkájának
az
anyakönyvvezetés rábízott
teendőként való végzése

*Rendes
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Felügyelőség

tevékenység,
amelyet
rendes
feladatkörük
keretében,
megszabott
fizetésükért a
foglalkoztatot
tak hajtanak
végre.

feletti felügyeletek száma,
különös
tekintettel
a
nemzeti kisebbségek tagjai
személynevének
az
anyakönyvekbe
való
bejegyzési módjára.
Az elrendelt intézkedések
száma
A teljesített intézkedések
száma

5.4.

Eszközök biztosítása és odaítélése
azon
helyi
önkormányzatok
területén lévő szerveknek és
szervezeteknek,
amelyekben
legalább egy nemzeti kisebbség
nyelve hivatalos használatban van,
a hivatalos nyelv- és íráshasználat
érvényesítésére
való
jog
előmozdítása érdekében, éspedig
az SZK költségvetésében - a
Vajdaság AT területén kívüli helyi
önkormányzatoknak, és Vajdaság
AT költségvetésében a Vajdaság
autonóm
tartományi
helyi
önkormányzatoknak, valamint a
helyi önkormányzatoknak a saját
területükön
a
költségvetési
eszközök közvetlen odaítélése
révén,
valamint
pályázatok
kiírására és megvalósítására.

- az államigazgatási
és
helyi
önkormányzati
ügyekben
illetékes
minisztérium
- Vajdaság AT –
a
Tartományi
Pénzügyi Titkárság
a
Tartományi
Oktatási, Jogalkotási,
Közigazgatási
és
Nemzeti Kisebbségi –
Nemzeti Közösségi
Titkárság
a
helyi
önkormányzatok

Pályázatokra:
folyamatos,
2017-től kezdve
A közvetlen
költségvetési
eszközökre
2017-től

Kapcsolódás
a 3. 8.1.34.
intézkedéséhe
z
Vajdaság AT
költségvetése
– 87 230 €
A Szerb
Köztársaság
költségvetése
– a költségek
pillanatnyilag
ismeretlenek
*A költségek
a pályázó
helyi
önkormányza
tok számától
függvényében

A
költségvetési
összege.

közvetlen
eszközök

A
költségvetési
eszközökre
vonatkozó
pályázatokat éves szinten
írják ki.
A lefolytatott pályázatok
száma.
Az odaítélt eszközök
rendeltetésszerű
felhasználásának
ellenőrzése.
A nemzeti kisebbségek
hivatalos
nyelvés
íráshasználatához való
jog
érvényesítését
előmozdító
tevékenységek
megnövelt százalékban
történő
finanszírozása
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pályázatok révén.

5.5.

5.6

A kisebbségi nyelvek hivatalos
használatba
való
bevezetése
rugalmas
alkalmazásának
ösztönzése
azokon
a
hagyományosan
nemzeti
kisebbségek lakta területeken, a
hivatalos nyelv- és íráshasználatról
szóló törvény 11. szakaszának 1.
bekezdésével
összhangban,
valamint
e
tevékenységek
finanszírozására szolgáló eszközök
költségvetésből való biztosítása.

a
helyi
önkormányzatok

A nemzeti kisebbségek jogainak és
szabadságjogainak
védelméről
szóló törvény, A hivatalos nyelvés íráshasználatról szóló törvény
módosítása és kiegészítése olyan
értelemben, hogy abban a helyi
önkormányzatban, amelyben nincs
hivatalos használatban a nemzeti
kisebbség nyelve, az egyes
településeken tegyék lehetővé a
helynevek és más jelzések nemzeti

- a Köztársasági
Törvényalkotási
Titkárság

Folyamatos

A Szerb
Köztársaság
költségvetése

- nemzetek közötti
kapcsolatok tanácsai

A helyi
önkormányza
t
költségvetése
–
a költségeket
a helyi
önkormányza
tok viselik

- az államigazgatási
és
helyi
önkormányzati
ügyekben
illetékes
minisztérium

2017
negyedéve

I.

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
– 48 900 €

Több
helyi
önkormányzat, amelyben
bevezették a kisebbségi
nyelv
hivatalos
használatát.
Több
helyi
önkormányzat, amelyben
alkalmazzák a kisebbségi
nyelv
hivatalos
használatát.

A nemzeti kisebbségek
jogainak
és
szabadságjogainak
védelméről szóló törvény
és A hivatalos nyelv- és
íráshasználatról
szóló
törvény
elfogadott
módosításai
és
kiegészítései.

Partner:
-

a

nemzeti
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5.7.

kisebbségi nyelven- és írásával
való feltüntetését, ha az adott
nemzeti kisebbség számaránya - az
utolsó népszámlálás adatai szerint az összlakosság létszámában eléri
a 15%-ot.

kisebbségi nemzeti
tanácsok képviselői

A nemzeti kisebbségek tagjainak
tudatosítása a kisebbségi nyelvek
használatához
való
joguk
érvényesítése tekintetében a helyi
szervekkel és más illetékes
közhatalmi
szervekkel
való
kapcsolatokban
azon
környezetekben, ahol nemzeti
kisebbségek élnek, az alábbiak
révén:

a
helyi
önkormányzatok
a
szervek

Folyamatos

közhatalmi

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
–
*Rendes
tevékenység,
amelyet
rendes
feladatkörük
keretében,
megszabott
fizetésükért a
foglalkoztatot
tak hajtanak
végre.

- a nemzetek közötti
viszonyügyi tanácsok

- az illetékes szerv kötelessége,
hogy az ügyfelet tájékoztassa a
nemzeti kisebbségi nyelv- és
íráshasználathoz való jogáról,
tájékoztató
közzététele
a
hirdetőtáblán a nemzeti kisebbségi
nyelv- és íráshasználathoz való
jogról,

A nemzeti kisebbség
több tagja érvényesíti a
nemzeti kisebbség nyelvés íráshasználathoz való
jogát
az
illetékes
szervekkel
való
kapcsolattartásban.
A
nyomtatott
és
terjesztett
plakátok,
brosúrák
és
egyéb
nyomtatott
anyagok
száma a közhatalmi
szervekben,
ahol
a
kisebbségi
nyelvek
hivatalos használatban
vannak.

- kampány folytatása a nemzeti
kisebbségi
nyelvés
íráshasználathoz való jogról.
5.8.

A bírósági eljárások felvételének
lehetővé tétele az igazságügyi
reform
Nemzeti
stratégiája
végrehajtásának
Cselekvési

- az igazságügyben
illetékes
minisztérium

Törvénymódosí
tás – 2016. IV.
negyedéve

A Szerb
Köztársaság
költségvetése

A bírósági eljárások
felvételének
lehetővé
tétele révén növekedett
az
eljárások
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tervével összhangban, hogy a
nemzeti
kisebbségek
tagjait
motiválják az eljárásoknak a
nemzeti kisebbségek hivatalos
használatban levő nyelvén való
lefolytatása iránti igényre.

a
Legfelső
Semmítőszék

Kapcsolódás a Cselekvési terv
1.3.6.1 tevékenységéhez – 23.
tárgyalási fejezet
5.9.

A
helyi
önkormányzati
egységekben területi elven kell
biztosítani a fordítást a nemzeti
kisebbségek
hivatalos
használatban lévő nyelveire (egy
vagy több összekapcsolt helyi
önkormányzati egységre).

a
helyi
önkormányzati
ügyekben
illetékes
minisztérium

Alkalmazás:
negyedévi
jelentés
a
törvénymódosít
ások hatásáról
2017
I.
negyedévétől
kezdődően

Folyamatos
2017
I.
negyedévétől
kezdődően

a
helyi
önkormányzatok
- az e-Közigazgatás
- Partnerek:
a nemzeti kisebbségek
nemzeti tanácsai

5.10.

Az
e-Közigazgatás
portálján
elektronikus
információk,
szolgáltatások és dokumentumok
biztosítása a nemzeti kisebbségi
nyelveken,
azokban
az
önkormányzati
egységekben,
amelyekben ezek a nyelvek
hivatalos használatban vannak.

- az Elektronikus
Közigazgatási
Igazgatóság

Folyamatos
2017.
I.
negyedévétől
kezdődően

Kapcsolódás
a Cselekvési
terv
1.3.6.1.
intézkedéseih
ez – 23.
tárgyalási
fejezet

A Szerb
Köztársaság
költségvetése –
*Rendes
tevékenység,
amelyet rendes
feladatkörük
keretében,
megszabott
fizetésükért a
foglalkoztatottak
hajtanak végre.

A Szerb
Köztársaság
költségvetése –
Költségvetési
finanszírozás az
e-közigazgatás
fejlesztése révén
történik, amely

hatékonysága,
amelyekben a szerb
nyelv mellett a nemzeti
kisebbség nyelvét is
használják.

A helyi önkormányzati
egységekben a nemzeti
kisebbségek hivatalos
használatban
lévő
nyelveire
történő
működő fordítás.

Elektronikus
információk,
szolgáltatások
és
dokumentumok
a
nemzeti
kisebbségi
nyelveken
létrehozott
funkcionális cseréje az eKözigazgatás portálján
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5.11.

A bírósági és közigazgatási
eljárásokban a hivatalos nyelv- és
íráshasználatot
szabályozó
normatív keretek elemzése a
nemzeti kisebbségek nyelv- és
íráshasználatának szélesebb körű
alkalmazása céljából.

- az igazságügyben
illetékes minisztérium

2017
negyedéve

I.

- az államigazgatási
ügyekben
illetékes
minisztérium,

részletes
tervekkel
rendelkezik
minden hatalmi
szintre

azokban
az
önkormányzati
egységekben,
amelyekben
ezek
a
nyelvek
hivatalos
használatban vannak.

A Szerb
Köztársaság
költségvetése –

A
bírósági
és
közigazgatási
eljárásokban a hivatalos
nyelv- és íráshasználatot
szabályozó
normatív
keretek
elkészült
elemzése.

8642 € a 2017.
évre

a
Köztársasági
Törvényalkotási
Titkárság,

Kidolgozott ajánlások,
amelyek lehetővé teszik
a nemzeti kisebbségi
nyelveknek a bírósági és
közigazgatási
eljárásokban
való
szélesebb
körű
használatát.

a
Tartományi
Titkárság

5. 12.

A
pénzbírság
megelőző
szerepének
erősítése
azon
szabálysértések pontosítása révén,
amelyekre pénzbírságot rónak ki
és a hivatalos nyelv- és
íráshasználatról szóló törvény
rendelkezései
megszegésének
hatékonyabb büntetése.

a
Köztársasági
Törvényalkotási
Titkárság
- az államigazgatási
ügyekben
illetékes
minisztérium

2017
negyedéve

I.

A Szerb
Köztársaság
költségvetése –
8642 € a 2017.
évre

A hivatalos nyelv- és
íráshasználatról
szóló
törvény
rendelkezéseinek
megszegése miatt kirótt
pénzbírságok száma.

- az Igazságügyi
Minisztérium
a
törvény
alkalmazását
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felügyelő
minisztérium
5.13.

5.14.

többi

A
jogszabályok
nemzeti
kisebbségi
nyelveken
való
közzététel az Európa Tanácsnak a
regionális
és
kisebbségi
nyelvekről szóló konvenciójával
összhangban.

a
Köztársasági
Törvényalkotási
Titkárság

A bírósági hálózat felülvizsgálása
olyan értelemben, hogy a nemzeti
kisebbségek
számára
hozzáférhetőbbé
tegye
a
bíróságokat
azokon
a
településeken, amelyeken nagyobb
számban élnek, a hivatalos nyelvés
íráshasználatról
szóló
jogszabályokkal összhangban.

- az Igazságügyi
Minisztérium

2017
negyedéve

I.

- az államigazgatási
ügyekben
illetékes
minisztérium

A Szerb
Köztársaság
költségvetése pillanatnyilag
ismeretlen
*Ennek a
tevékenységnek
az értéke
dokumentumok
oldalszámától és
megjelentetési a
nyelvek
számától függ

2018-ban
az
igazságügyi
reformmal
összhangban

A Szerb
Köztársaság
költségvetése –

A nemzeti kisebbségi
nyelveken
közzétett
jogszabályok száma az
Európa Tanácsnak a
regionális és kisebbségi
nyelvekről
szóló
konvenciójával
összhangban

Elvégezték a bírósági
hálózat elemzését.

8642 € a 2018.
évre

VI. OKTATÁS
Pillanatnyi helyzetkép:

Jogi keret:
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A Szerb Köztársaság alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2006. szám); A szerbiai oktatás fejlesztési stratégiája 2020+ (Az SZK Hivatalos Közlönye,
107/12. szám), Az oktatás fejlesztési stratégiájának Cselekvési terve, Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. – hiteles magyarázat és 68/15. szám), A tankönyvekről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 68/2015. szám), Az
általános iskolai oktatásról és nevelésről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 55/2013. szám), A középiskolai oktatásról és nevelésről szóló törvény (Az
SZK Hivatalos Közlönye, 55/2013. szám), A felsőoktatásról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 76/05-, 100/07. – hiteles értelmezés, 97/08., 44/10.,
93/12., 89/13., 99/14., 45/15. – hiteles tolmácsolás és 68/15. szám), Az iskoláskor előtti nevelésről és oktatásról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye,
18/10. - szám), A diák és hallgatói jólétről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 18/10. és 55/13. szám) A nemzeti kisebbségek jogainak és
szabadságjogainak védelméről szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/2002. szám, Szerbia és Montenegró Hivatalos Lapja, 1/2003. – Alkotmányos
Alapokmány és Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. – más törvény és 97/2013. szám – az Alkotmánybíróság határozata), A nemzeti kisebbségek nemzeti
tanácsairól szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 20/2014. – az Alkotmánybíróság határozata és 55/2014. szám).
Az oktatás a nemzeti kisebbségek nyelvén való két tanítási modell révén valósul meg: а) a tanítás teljes menete a nemzeti kisebbségi nyelven (8 nyelv) történik,
b) anyanyelv/beszéd a nemzeti kultúra elemeivel, választható tantárgy tanítása. A tanügyi káderállomány tekintetében, a nemzeti kisebbségtől függően minőségi
különbség tapasztalható. A nemzeti kisebbségi nyelven előadó tanárok számára nincs külön szakmai továbbképzés, a tanügyi káderállomány egy részénél a szerb
nyelv elégtelen ismerete tapasztalható. A nemzeti kisebbségi nyelvű tankönyvek hozzáférhetősége az egyik alapvető akadály a nemzeti kisebbségi nyelven folyó
oktatásban. Az egyes nemzeti kisebbségi nyelveken hiányoznak a tankönyvek vagy pedig, elsősorban a középiskolákra vonatkozóan nem elég színvonalasak, és a
tankönyvek fordításának minősége sem minden esetben megfelelő. A felsorolt akadályok áthidalására 2015 júliusában elfogadták a Tankönyvekről szóló új
törvényt, amely megfelelő megoldásokat biztosít valamennyi nemzeti kisebbségi iskoláskor előtti, általános és középiskolai tankönyv hozzáférhetőségéhez, és
bevezeti a nemzeti kisebbségi nyelvű tankönyvek néhány módozatát (3. szakasz). Végső soron pedig, rámutat a szerb nyelvtudás fejlesztésének szükségességére.
Mivel a középiskolát befejezett különböző nemzeti kisebbségi tanulóknál a szerb nyelv elégtelen ismerete észlelhető, terv készül a szerb nyelv mint nem
anyanyelv oktatása megfelelő modelljének bevezetésére.
A jogi keret elemzését követően leszögezhető, hogy a problémát a jogszabályok elégtelen alkalmazása jelenti. A tényleges probléma a gyakorlati alkalmazás,
valamint az e területen felmerülő egyes sajátos kérdések pótlólagos szabályozása iránti szükséglet.

STRATÉGIAI CÉL

A nemzeti kisebbségi közösségek tagjai az
oktatás
területén
elfoglalt
helyzetének
előmozdítása és jogérvényesítésük ösztönzése.

ÁLTALÁNOS
EREDMÉNYEK
Több
nemzeti
kisebbségi
nyelvű
oktatási
modell
bevezetése, amely lehetővé
teszi az anyanyelvű oktatás
nagyobb
fokú
hozzáférhetőségét.
A nemzeti kisebbségi nyelven

HITELESÍTÉS
FORRÁSOK

HATÁSMUTATÓK
Az
alkalmazott
nemzeti
kisebbségi nyelvű különféle
oktatási modellek száma.
A nemzeti kisebbségi nyelvű
oktatási
modellek

-

az
ET
Miniszteri
Tanácsadó Bizottságának
időszakos jelentése A
nemzeti
kisebbségek
védelméről
szóló
keretegyezmény
végrehajtásáról,
Hivatalos Közlöny,
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folyó
tanítás
valamennyi
formáját megfelelően képzett
tanügyi káder végzi.

valamelyikével
felölelt
tanulók/tagozatok/iskolák
száma.

A nemzeti kisebbségi nyelven
folyó tanítás megvalósításához
létrejött magas színvonalú
feltételek.

A nemzeti kisebbségi nyelven
tanító előadói szakkáderek
százalékarányos képviseltsége.

Hosszú távú együttműködés
kialakítása azoknak a szerbiai
nemzeti kisebbségeknek az
anyaországaival,
amelyek
Szerbiában
részesülnek
oktatásban és fordítva.

Az
országok
száma,
amelyekkel az oktatás területén
bilaterális egyezményt írtak
alá.

A nemzeti kisebbségi nyelven
tanuló
tanulók
nyelvi
kompetenciájának fejlesztése, a
munkaerő
piacra
való
könnyebb
belépés
és
tanulmányaik akadálymentes
folytatása céljából.
Biztosított
tankönyvek
a
nemzeti kisebbségi nyelven
folyó oktatáshoz.

TEVÉKENYSÉGEK

A TEVÉKENYSÉG HORDOZÓI

HATÁRIDŐK

A nemzeti kisebbségi nyelvű
tankönyvek száma.

Az oktatás területén bilaterális
egyezményeken
alapuló
megvalósult
tevékenység
száma.

-

-

-

a tanárok és tanulók
nyilvántartása
(információs rendszerek),
a tankönyvek jegyzéke
(információs rendszerek),
az iskolák nyilvántartása
(információs rendszerek),
az SZK kormányülésén
elfogadott
aláírt
egyezmények,
a Köztársasági Tanügyi,
Tudományügyi
és
Technológiai Fejlesztési
Minisztériumnak
a
nemzetközi
együttműködésről
szóló
éves jelentései
a Tartományi Oktatási
Titkárság jelentése
a jóváhagyott tankönyvek
katalógusa

A szerb nyelvtudás egyes
szintjeit
elért
tanulók
százalékaránya.
A
szerb
nyelv
nem
anyanyelvként való tanulását
serkentő különféle programok
száma.

PÉNZÜGYI
ERŐFORRÁSO
K

EREDMÉNYMUTATÓ
K

A TEVÉKENYSÉG
VÉGREHAJTÁSÁNAK STÁTUSA
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Elemzések:
6.1.

párhuzamos
jogi
elemzések az Európai
Unióban
a
nemzeti
kisebbségi nyelven folyó
oktatási modellekről,
- a jelenlegi helyzet
elemzése
Szerb
Köztársaságban és
új
modellek
bevezetésére vonatkozó
ajánlások elemzése.

- az oktatásban
illetékes
minisztérium

2016. III. negyedévéig

a
Nemzeti
Tanügyi Tanács

A Szerb
Köztársaság
költségvetése – 8
642 €
a 2016. évre

- az Oktatás- és
Nevelésfejlesztési
Intézet

Az Európai Unióban a
nemzeti
kisebbségek
nyelvén folyó oktatási
modellek elemzése és a
szerb köztársasági jelenlegi
helyzet elemzése.
Új modellek bevezetésére
irányuló
kidolgozott
ajánlások.

- a Tartományi
Oktatási Titkárság
a
Vajdasági
Pedagógiai Intézet
Partnerek:
a
nemzeti
kisebbségek
nemzeti tanácsai

6. 2.

6.3.

A
Nemzeti
Tanügyi
Tanácsban a nemzeti
kisebbségi
nyelveken
folyó
oktatással
foglalkozó
csoport
megalakítása.

a
Nemzeti
Tanügyi Tanács

A nemzeti kisebbségi
nyelvű oktatási modellek
fejlesztése és alkalmazása,
a törvényalkotási keret
módosítása révén

- az oktatásban
illetékes
minisztérium

2016. I. negyedéve

A Szerb
Köztársaság
költségvetése –
89 966 €
a 2016. évre

a
Nemzeti
Tanügyi Tanács,
- az Oktatás- és

2016.
III
negyedéve

–

IV.

A Szerb
Köztársaság
költségvetése –
48 900 €
a 2016. évre

A
Nemzeti
Tanügyi
Tanácsban megalakult a
nemzeti
kisebbségi
nyelveken folyó oktatással
foglalkozó csoport.

A törvényi keret elfogadott
módosítása
A 2016/2017. évi tanévtől
a
nemzeti
kisebbségi
nyelvű oktatás különféle
modelljeinek bevezetése.
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Nevelésfejlesztési
Intézet
- a Tartományi
Oktatási Titkárság
a
Vajdasági
Pedagógiai Intézet
6.4.

A nemzeti kisebbségi
nyelveken folyó oktatás
színvonalának
figyelemmel kísérése.

- az oktatásban
illetékes
minisztérium,

Folyamatos

- az Oktatás - és
Nevelésminőség
Értékelő Intézet,

A Szerb
Köztársaság
költségvetése – 6
127 €
2016 – 2042 €
2017 – 2042 €

- a Tartományi
Oktatási Titkárság,

2018 – 2043 €

a
Vajdasági
Pedagógiai Intézet

6.5.

A
tanárok
kezdő
oktatásának
megszilárdítása, amellyel
biztosítani kell a nemzeti
kisebbségi nyelvű és
szerb
nyelvű
kompetenciákat.
A kisebbségi nyelven
folyó
munkához
szakkáder biztosítása a
Szerb Köztársaság 2020ig szóló Oktatásfejlesztési
Stratégiájával
és
a
kapcsolódó
Cselekvési

- az oktatásban
illetékes
minisztérium
- a Felsőoktatási
Nemzeti Tanács,
- a felsőoktatási
intézmények
- a Tartományi
Oktatási Titkárság

2017. III. negyedévéig

a Szerb
Köztársaság
költségvetése
Kapcsolódás a
Szerb
Köztársaság
2020-ig szóló
oktatásfejlesztési
stratégiájához és
a kísérő
Cselekvési
tervhez,
összhangban a

A tanulók záróvizsgán
elért eredményeiről szóló
jelentések.
A
tanulók
nyelvi
kompetenciára kifejlesztett
eszközök száma.
A tanulók és szülők
tanítással
való
elégedettségére vonatkozó
körkérdések eredményei.

A nemzeti kisebbségi és a
szerb nyelvi kompetenciát
biztosító tanárok kezdő
oktatására
kifejlesztett
modell.
A tanulmányi programok
akkreditációjára vonatkozó
kiegészített szabványok.
Az új oktatási modellt
realizáló tanárképző karok
száma, illetve a nemzeti
kisebbség anyaországában
levő egyetemi karokkal
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tervvel összhangban.

6.6.

A
tanítást
nemzeti
kisebbségi nyelven előadó
tanárok és munkatársak
szakmai
továbbképzési
programjainak
további
fejlesztése.

- az oktatásban
illetékes
minisztérium

Folyamatos

- az Oktatás- és
Nevelésminőség
Értékelő Intézet

- a felsőoktatási
intézmények
a
Vajdasági
Pedagógiai Intézet.

Tanárok továbbképzése a
szerb
nyelv
nem
anyanyelvként
való
tanítására, az alábbiak
révén:
- a szükségletekről és a
pillanatnyi
állapotról
szóló elemzések,
-

a

beazonosított

- az oktatásban
illetékes
minisztérium

együttműködő
száma.

a Szerb
Köztársaság
költségvetése

A nemzeti kisebbségi
nyelven tanító tanárok és
munkatárak
számára
jelentős
szakmai
továbbképzési programok
száma.

Kapcsolódás a
Szerb
Köztársaság
2020-ig szóló
oktatásfejlesztési
stratégiájához és
a kísérő
Cselekvési
tervhez,
összhangban a
PD-ON04
akcióval

- az Oktatás- és
Nevelésfejlesztési
Intézet

6.7.

PD-ON01 és a
PD-ON07
akcióval

Elemzésre:
2016. II. negyedévének
végéig

- az Oktatás- és
Nevelésminőség
Értékelő Intézet

Beiratkozásra:

a
Nemzeti
Tanügyi Tanács

a
felsőoktatási
intézménybe
való

karok

A hallgatói ösztöndíjak
megszerzésének szabályai.

A megfelelő programokat
látogató
tanárok
százalékaránya.

A Szerb
Köztársaság
költségvetése –
8642 €

A
pillanatnyi
szükségletekről
és
minőségszintről
kidolgozott jelentések.

a 2016. évre

A
tanároknak
a
szükségletekkel
összehangolt beiratkozása
a
felsőoktatási
intézményekbe.
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6.8.

szükségletekkel
összhangban, a tanárok
felsőoktatási
intézménybe
való
beiratkozása.

- a felsőoktatási
intézmények

beiratkozási ütemmel
összhangban

A szerb nyelv mint nem
anyanyelv szabványainak
fejlesztése és az általános
és középiskolában a
szerb
nyelv
nem
anyanyelvként
való
tanítása új tantervének
alkalmazása, szem előtt
tartva a szerb nyelv
kezdő
szinten
való
értését.

- az oktatásban
illetékes
minisztérium

2017. III. negyedéve

- az Oktatás- és
Nevelésfejlesztési
Intézet,
- Oktatás - és
Nevelésminőség
Értékelő Intézet
- a Tartományi
Oktatási Titkárság
a
Vajdasági
Pedagógiai Intézet

A Szerb
Köztársaság
költségvetése

A szerb nyelv mint nem
anyanyelv
elfogadott
szabványai.

Kapcsolódás a
Szerb
Köztársaság
2020-ig szóló
oktatásfejlesztési
stratégiájához és
a kísérő
Cselekvési
tervhez,
összhangban a
PU-OŠ02
akcióval

A szerb nyelv mint nem
anyanyelv
elfogadott
tanterve és tanmenete.
A tantárgytanításhoz kész
tankönyvek.

a
Nemzeti
Tanügyi Tanács
6.9.

A tantervnek a tanítási és
a szabadidős tevékenység
keretében a szerb nyelv
nem anyanyelvként való
tanulását
ösztönző
teljesítése.

- az oktatásban
illetékes
minisztérium
- az Oktatás- és
Nevelésminőség
Értékelő Intézet
az
oktatási
intézmények

2017. IV. negyedéve

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
Kapcsolódás a
Szerb
Köztársaság
2020-ig szóló
oktatásfejlesztési
stratégiájához és
a kísérő
Cselekvési

A
szerb
felméréséhez
eszközök.

nyelvtudás
kifejlesztett

A szerb nyelv nem
anyanyelvként a tanulók
szükségleteivel
összehangolt tanítása.
A szerb nyelv nem
anyanyelvként
való
tanulását
ösztönző
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6.10.

Külföldi
felsőoktatási
okmányok elismerése az
Enic-Naric
Külföldi
Tanulmányi
Program
Értékelő
Központ
megalakítása által.

- az oktatásban
illetékes
minisztérium (ЕnicNaric Központ)

Megalakítás: 2015. IV.
negyedéve
Oklevelek elismerése:
folyamatos, a központ
megalakításától kezdve

tervhez,
összhangban a
PU-OŠ06 és PUOŠ07 akcióval

szabadidős tevékenységek
száma.

Enic-Naric
Központ
megalakulása a
külföldi
tanulmányi
programok
értékelésére

Az
oklevelek
elismerésének megkezdése
az Enic-Naric Központ
révén,
a
Lisszaboni
egyezménnyel
összehangolva.

Az oklevelek
elismerése:

A tantárgy tanító tanárok
elismert
okleveleinek
száma.

A Szerb
Köztársaság
költségvetése –
30.638 €
2016-2018 – évi
10 212 €

6.11.

Tankönyvek
és
a
tankönyvtervekben
tervezett
taneszközök
biztosítása:
- A tankönyvekről szóló
új törvény teljes körű
alkalmazása,

- az oktatásban
illetékes
minisztérium
- az Oktatás- és
Nevelésfejlesztési
Intézet
-

a

Nemzeti

Tankönyvjóváhagyás:
2016. III. negyedéve
Az általános iskolai
tankönyvek biztosítása:
2016. III. negyedéve
2017. IV. negyedéve

a Szerb
Köztársaság
költségvetése – 1
138 211 €
a 2016. évre

Nemzeti kisebbségenként a
tankönyvek minőségének
jelenlegi állapotáról és a
hozzáférhetőségükről szóló
jelentés.
A nemzeti kisebbségenként
nemzeti
kisebbségi
nyelven
megjelent
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- elegendő számú nemzeti
kisebbségi
nyelvű
tankönyv biztosítása,
- színvonalas fordítás
biztosítási
rendszer
kialakítása révén.

Tanügyi Tanács

tankönyvek száma.

a
nemzeti
kisebbségek
nemzeti tanácsai

A
megjelent
nemzeti
jellegű adalékok száma a
nemzeti kisebbségenként
elfogadott tervekkel és
programokkal
összhangban.

– a Tankönyvkiadó
Intézet

Kapcsolódás a Cselekvési
terv
3.8.1.6.
intézkedéséhez
- 23.
tárgyalási fejezet

Színvonalas
biztosító
rendszer.

fordítást
kialakult

A
hozzáférhető
tankkönyvek
száma
nemzeti kisebbségenként a szükséges tankönyvek
számához viszonyítva.
6. 12.

A nyelvi kapacitások
erősítése és a nemzeti
kisebbségi
tanulók
számára
a
szakterminológia nemzeti
kisebbségi nyelvén való
elsajátítása, a munkaerő
piacra való belépés és
hivatásbeli előrehaladás
céljából.

a
felsőoktatási
intézmények
az
oktatásban
illetékes minisztérium

Folyamatos, 2016. I.
negyedévétől kezdve

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
Előadónkénti
szabvány: 6127 €

- a tanfolyamok
modulok száma

és

- a taneszközök száma és
struktúrája

A teljes összeg
azoknak a
felsőoktatási
intézményeknek
a számától függ,
amelyek
bevezetik a
szakterminológiá
nak a nemzeti
kisebbségi
nyelven való
tanítását.
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Európai
Programok:
CEPUS,
ERASMUS+ és
egyéb
IPA pályázás
6.13.

Az iskolahálózat és azon
tagozatok optimalizálása,
amelyekben a nemzeti
kisebbségi nyelven folyik
a tanítás, a 2020-ig szóló
Oktatásfejlesztési
stratégiával és a kísérő
Cselekvési
tervvel,
valamint minden egyes
hely társadalmi környezet
sajátosságaival
összhangban, oly módon,
hogy:
- meg kell állapítani a
nemzeti
kisebbségek
tagjai
számára
az
anyanyelvű
oktatáshoz
való jogukat biztosító
iskoláskor előtti, általános
iskolai és középiskolai
intézmények hálózatának
kritériumait,

- az oktatásban
illetékes
minisztérium
- a Tartományi
Oktatási Titkárság
a
helyi
önkormányzatok
a
nemzetek
közötti
viszonyokkal
foglalkozó tanácsok

2018. IV. negyedéve

A Szerb
Köztársaság
költségvetése

Valamennyi
oktatási
modell áráról kidolgozott
jelentés.

Kapcsolódás a
Szerb
Köztársaság
2020-ig szóló
oktatásfejlesztési
stratégiájához és
a kísérő
Cselekvési
tervhez,
összhangban a
PU-OŠ03 és a
PU SO03
akcióval

A szükségletek elvégzett
elemzése.
Kész terve az iskolák és
tagozatok
hálózatának
optimalizálására.
A
megerősítő
intézkedésekkel
és
a
nemzeti
kisebbségi
tagozatok
megnyitására
megállapított
külön
kritériumokkal
összhangban
megnyitott
tagozatok száma.
A
Nemzetek
Közötti
Viszonyokkal Foglalkozó
Tanács határozata

- külön kritériumokat kell
megállapítani a nemzeti
kisebbségi
tagozatok
megnyitására,
az
megerősítő intézkedések
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biztosításának
összhangban.

6.14.

elvével

A
szakmai
és
felügyelőségi szolgálatok
kapacitásainak erősítése.

- az oktatásban
illetékes
minisztérium
a
helyi
önkormányzatok

2017. IV. negyedéve

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
Kapcsolódás a
Szerb
Köztársaság
2020-ig szóló
oktatásfejlesztési
stratégiájához és
a kísérő
Cselekvési
tervhez,
összhangban a
PD-ON03
akcióval

Minden egyes nemzeti
kisebbségre jutó nemzeti
kisebbségi
nyelvet/beszédet használó
tanügyi tanácsos száma.
A nemzeti kisebbségi
nyelven folyó munkát
ellenőrző
felügyelők
száma.

A helyi
önkormányzatok
költségvetése – A
költségeket a
helyi
önkormányzatok
viselik
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6.15.

Az
iskola
nevelési
szerepének
megszilárdítása
a
tolerancia
előmozdításával és a
szegregáció
megakadályozásával,
a
következők segítségével:
- a toleranciát ösztönző
szabadidős
programok
kifejlesztésével,
- a multikulturalizmust
ösztönző
programok
fejlesztésével.

6.16.

6.17.

- az oktatásban
illetékes
minisztérium

Folyamatos

- az Oktatás- és
Nevelésfejlesztési
Intézet
a
Nemzeti
Tanügyi Tanács
a
nemzeti
kisebbségek
nemzeti tanácsai
a
nemzetek
közötti
viszonyokkal
foglalkozó tanácsok

Egyezmények megkötése
a Szerbiában anyanyelvi
oktatásban részesülő a
nemzeti
kisebbségek
anyaországaival

- az oktatásban
illetékes
minisztérium,

Együttműködés
kialakítása a tanárok
kezdő
oktatásának
területén.

- az oktatásban
illetékes
minisztérium

2016. II. negyedéve

a
Külügyminisztérium

- a felsőoktatási
intézmények

2018. II. negyedéve

A Szerb
Köztársaság
költségvetése

A toleranciát ösztönző
kifejlesztett és alkalmazott
szabadidős programok.

Kapcsolódás a
Szerb
Köztársaság
2020-ig szóló
oktatásfejlesztési
stratégiájához és
a kísérő
Cselekvési
tervhez,
összhangban a
PU-OŠ06
akcióval

A szegregáció tiltását
biztosító
elfogadott
törvényen alapuló aktus.

A Szerb
Köztársaság
költségvetése –
költségeket
mellőzhető
tevékenység

Az
előkészített
egyezmények száma.

A Szerb
Köztársaság
költségvetése –
jelenleg még
nem ismert

Az egyezmények száma,
amelyek
biztosítják
a
tanárok kezdő oktatását.

A
multikulturalizmus
ösztönzése céljából végzett
elemzések
és
programmódosítás.

Az aláírt
száma.

egyezmények

Az
egyezménnyel
összhangban
tanulmányokat
folytató
hallgatók száma.
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6.18.

Együttműködés
kialakítása a tanárok
szakmai
továbbképzésének
területén:
- a tanügyi dolgozók
szakmai
továbbképzésének és a
kisebbségi
nyelv
ismeretének biztosítása,
az anyaországgal való
csereprogramokkal és otttartózkodással,

- az oktatásban
illetékes
minisztérium,

2017. II. negyedéve

- az Oktatás- és
Nevelésfejlesztő
Intézet

A Szerb
Köztársaság
költségvetése - –
jelenleg még
nem ismert

- a Tartományi
Oktatási Titkárság

A
tanárok
szakmai
továbbképzését lehetővé
tevő egyezmények száma.
A
tanárok
szakmai
továbbképzését lehetővé
tevő aláírt egyezmények
száma.
A realizált
száma.

programok

- egyezmény megkötése a
nemzeti
kisebbség
anyaországában
akkreditált
továbbképzések
elismeréséről.
6.19.

Együttműködés
kialakítása
magas
színvonalú tankönyvek és
taneszközök
biztosításának területén.

- az oktatásban
illetékes
minisztérium,

2017. II. negyedéve

- az Oktatás- és
Nevelésfejlesztő
Intézet

A Szerb
Köztársaság
költségvetése –
8642 € a 2017.
évben

Az egyezmények száma,
amelyek biztosítják más
országok bekapcsolódását
a
tankönyvek
és
taneszközök fordításába és
minőségellenőrzésébe.

A Szerb
Köztársaság
költségvetése iskolánként az
előadónkénti

A különböző tanulási
modellek definiálása.

- a Tankönyvkiadó
Intézet
6.20.

Az anyanyelv/beszéd a
nemzeti kultúra elemeivel
tanulási
lehetőségének
előmozdítása
az
iskolákban továbbra is
választható tantárgyként,

- az oktatásban 2017. I. negyedéve
illetékes
minisztérium
- az Oktatás- és
Nevelésfejlesztő

A különböző definiált
tanulási
modellek
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a fakultatív és szabadidős
tevékenységek
fellendítése, valamint a
megvalósításukhoz
szükséges
eszközök
biztosítása.

Intézet

költség – 4085 €

megvalósítása.

a
Vajdasági
Pedagógiai Intézet

Vajdaság AT
költségvetése – a
költségeket a
Tartományi
Kormány viseli

A körkérdések láthatósága.

a
Nemzeti
Tanügyi Tanács
a
helyi
önkormányzatok

A helyi
önkormányzatok
költségvetése - a
költségeket a
helyi
önkormányzat
viseli

- az általános és
középiskolák

Az érdekelt tanulók száma.
A különböző tanulási
modellekkel
felölelt
tanulók száma tanéves
bontásban,
kezdve
a
2015/2016. tanévtől.

- Az Európai
Alapoknál kell
pályázni
Adományok
6.21.

A különféle nemzeti
kisebbségi
oktatási
modelleket népszerűsítő
kampány/bemutató:
- a szülőkkel való
csoportos
és
egyéni
találkozók szervezése,
- kiadványok nyomtatása
és
terjesztése
(pl.
brosúrák, plakátok…),
- a nyomtatott és a z
elektronikus média, a
rádió és a tévé-állomások

Hordozói:
- az Emberjogi és
Kisebbségjogi
Hivatal
Partnerek:
- az Oktatásügyi
Minisztérium
- a Tartományi
Oktatási Titkárság
a
nemzeti
kisebbségek
nemzeti tanácsai,

Folyamatosan, a 2016.
II.
negyedévének
végétől kezdve

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
Adományok
Vajdaság AT
költségvetése – a
költségeket a
Tartományi
Kormány viseli
A helyi
önkormányzatok
költségvetése – a
költségeket a
helyi

A megtartott csoportos és
egyéni találkozók száma.
A nyomtatott és terjesztett
kiadványok és plakátok
stb. száma.
Az iskolák és óvodák,
valamint
a
nemzeti
kisebbségi
nyelvű
oktatásról
a
szülőket
tájékoztató
kitűzött
plakátok és szórólapok
száma.
Az elektronikus médiában
a műsoridő időtartamának
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bevonása,
- az iskolákban és
óvodákban
tájékoztató
plakátok
kitűzése,
valamint
tájékoztató
szórólapok
terjesztése
révén.

önkormányzatok
viselik

a
helyi
önkormányzatok
- az általános és
középiskolák

percei, különös tekintettel
a közszolgálati médiára.

Szabvány:

- a média

= 1140 €
*(a brosúra és a
plakát
költségeibe
beszámították a
szerzői
tiszteletdíj és a
az IT
formatervezés
költségeit is)
**A teljes összeg
a kampányba
bevont iskolák
számától függ

6.22.

Az
iskolákban
a
társadalmi
környezet
nyelve
(nemzeti
kisebbségi
nyelv
és
beszéd)
tanulási
lehetőségének fejlesztése
és biztosítása.

- az oktatásban
illetékes
minisztérium
- az Oktatás- és
Nevelésfejlesztő
Intézet
a
Vajdasági
Pedagógiai Intézet
-

a

Nemzeti

2018. III. negyedéve

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
A 6.12.
tevékenység
költségvetési
finanszírozása

A társadalmi környezet
nyelve (nemzeti kisebbségi
nyelv és beszéd) tanulási
modelljének fejlesztése.
Az
érdekelt
iskolák/tanulók száma.
A
tanulók
közös
tevékenységének száma,
akik beszélik/nem beszélik
a
nemzeti
kisebbségi
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Tanügyi Tanács

nyelvet.

- az általános és
középiskolák

Kapcsolódás
a
tevékenységhez

6.12.

VII. DEMOKRATIKUS RÉSZVÉTEL
Pillanatnyi helyzetkép:
Jogi keret:
A Szerb Köztársaság alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2006. szám), A népképviselők megválasztásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye,
35/2000., 57/2003. – az Alkotmánybíróság határozata, 72/2003. – másik törvény, 75/2003. – másik törvény kiigazítása, 18/2004., 101/2005. – másik törvény,
85/2005. – másik törvény, 28/2011. – az Alkotmánybíróság határozata és 36/2011. és 104/2009. szám – másik törvény), A helyhatósági választásokról szóló
törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. – az Alkotmánybíróság határozata és 54/2011. szám), A Vajdaság Autonóm Tartomány
Képviselőháza képviselőinek megválasztásáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 23/2014. szám).
A Szerb Köztársaság törvényalkotása olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek bevezetik a nemzeti, tartományi és helyhatósági szinten megválasztott
szervekben a nemzeti kisebbségek képviseltségét. A politikai pártokról 2009-ben meghozott törvény értelmében nemzeti kisebbségi párt alapításához szükséges
alapítói taglétszám 1000, míg más politikai pártok esetében ez a szám 10 000. A népképviselők megválasztásáról szóló törvény azonban úgy irányozza elő, hogy
a nemzeti kisebbségi pártnak a választásokon való részvételéhez 10 000 hitelesített szavazatra van szüksége, ugyan úgy, mint a többi politikai pártnak, a
tartományi választási határozat szerint pedig 3000 hitelesített aláírás van szüksége a többi pártra előírt 6000 aláírással szemben. A helyhatósági választásokról
szóló törvény a célból 2011-ben módosult és bővült, hogy az etnikailag vegyes lakosságú helyi önkormányzatokban a helyi választási bizottságok (szavazatszedő
bizottságok) tagjainak megválasztása alkalmával figyelembe vegyék a helyi képviseleti testületben a nemzeti kisebbségi politikai pártok képviseltségét.
Egyúttal meg kell vitatni a képviselők választására vonatkozó hatályos rendelkezéseket, hogy el lehessen kerülni a nemzeti kisebbségi pártokra vonatkozó
rugalmasabb rendelkezésekkel való visszaéléseket, és minden szinten biztosítani lehessen a kis létszámú nemzeti kisebbségeknek a választási testületekben való
hatékonyabb részvételét. Mivel a Nemzetgyűlés akciócsoportot alakított a politikai rendszer megváltoztatására, feltétlenül elemezni kell az EU jó gyakorlatának
példáit a nemzeti kisebbségeknek a választási testületekben való demokratikus részvétele tekintetében, és megfelelő javaslatokat kell előterjeszteni az Alkotmány
e tekintetben való módosításának megvitatására.

STRATÉGIAI CÉLOK

ÁLTALÁNOS
EREDMÉNYEK

HATÁSMUTATÓK

HITELESÍTÉSI
FORRÁSOK
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A választási folyamatban a
nemzeti kisebbségek hatékony
részvételének megvalósulása.
A nemzeti kisebbségek demokratikus
hatékony mechanizmusainak fejlesztése

TEVÉKENYSÉGEK

7.1.

A régió EU tagállamai gyakorlatának
összehasonlító jogi elemezése a legjobb
gyakorlat és a nemzeti kisebbségeknek
a
választási
folyamatban
való
megfelelő
részvételi
modelljének,
valamint a nemzeti kisebbségeknek a
köztársasági, tartományi és helyi
szinten
való
megfelelő
képviseltségének fellelése érdekében.

részvétele

A
TEVÉKENYSÉ
G HORDOZÓI
az
igazságügyben
és
az
államigazgatási
ügyekben
illetékes
minisztérium
által kinevezett
reszortközi
csoport
- a nemzeti
kisebbségi
nemzeti tanácsok
koordinálása

Köztársasági, tartományi és helyi
szinten a nemzeti kisebbségek
megfelelő
képviseltségének
megvalósulása
a
képviseleti
testületekben.

HATÁRIDŐK
2015.
negyedéve

IV.

reszortközi
csoport
alakítása
- Az elemzés
elkészítése:
2016.
negyedéve

II.

PÉNZÜGYI
ERŐFORRÁ
SOK
A Szerb
Köztársaság
költségvetése
– 8642 €
a 2016. évre

A
választási
folyamatokban
a
nemzeti
kisebbségek
demokratikus
részvételének
és
a
képviseleti testületekben
való
megfelelő
képviseltségének
köztársasági, tartományi
és
helyi
szintű
meghatározott modelljei
az
alkotmánymódosítással
megbízott munkacsoport
elé kerülnek.
EREDMÉNYMUTAT
ÓK

A Szerb Köztársaság új
alkotmánya.
Az
ET
Tanácsadó
Bizottságának
A
nemzeti
kisebbségek
védelméről
szóló
keretegyezmény
végrehajtására
vonatkozó
időszaki
véleménye.

TEVÉKENYSÉG
VÉGREHAJTÁSI
STÁTUS

- A régió EU tagállamai
gyakorlatának elvégzett
összehasonlító
jogi
elemezése a legjobb
gyakorlat és a nemzeti
kisebbségeknek
a
választási folyamatban
való megfelelő részvételi
modelljének, valamint a
köztársasági, tartományi
és helyi szinten való
megfelelő
képviseltségének
fellelése érdekében.
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7.2.

7.3.

7.4.

Az elemzés és a párhuzamos
joggyakorlat alapján be kell azonosítani
a választási folyamatokban a nemzeti
kisebbségek
demokratikus
részvételének
és
a
nemzeti
kisebbségek, ideértve a kis létszámú
nemzeti kisebbségeket is, képviseleti
testületekben
való
megfelelő
képviseltségét szavatoló köztársasági,
tartományi és helyi szintű lehetséges
modelljét. Szem előtt tartva a nemzeti
kisebbségi
pártokra
vonatkozó
rugalmasabb rendelkezésekkel való
esetleges
visszaélések
megakadályozását.

- a nemzeti
kisebbségi
nemzeti tanácsok
koordinálása

Intézkedések
a
keretmódosítására, a
modellel összhangban.

normatív
beazonosított

Az új normatív keret alkalmazásával
megvalósul a nemzeti kisebbségek
képviseltségének, beleértve a kis
létszámú nemzeti kisebbségeket is,
megfelelő részaránya a köztársasági,
tartományi és helyi szintű képviseleti
testületekben

2016.
negyedéve

II.

A Szerb
Köztársaság
költségvetésea 7.1.
tevékenység
szerinti
elemzések
eredményéne
k
függvényében

A
választási
folyamatokban a nemzeti
kisebbségek, ideértve a
kis létszámú nemzeti
kisebbségeket
is,
demokratikus részvételét
és
a
képviseleti
testületekben
való
megfelelő képviseltségét
szavatoló köztársasági,
tartományi
és
helyi
szintű
modell
az
alkotmánymódosítással
megbízott munkacsoport
elé kerül.

az
államigazgatási
ügyekben
illetékes
minisztérium

2016.
negyedéve

IV.

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
– 48 900 €

A beazonosított modellel
összhangban módosított
normatív keret.

az
államigazgatási
ügyekben
illetékes
minisztérium

2018.

az
igazságügyben
és
az
államigazgatási
ügyekben
illetékes
minisztérium
által kinevezett
reszortközi
csoport

- a Nemzetgyűlés

a 2016. évre
A Szerb
Köztársaság
költségvetése
–
pillanatnyilag
nem ismert

Az
ET
Tanácsadó
Bizottságának a nemzeti
kisebbségek védelméről
szóló
keretegyezmény
végrehajtására
vonatkozó
időszaki
véleménye,
amely
megállapítja,
hogy
megvalósult a nemzeti
kisebbségek
képviseltségének,
beleértve a kis létszámú
nemzeti kisebbségeket
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is, megfelelő részaránya
a
köztársasági,
tartományi
és
helyi
szintű
képviseleti
testületekben.

VIII. A NEMZETI KISEBBSÉGEK
KÖZVÁLLALATOKBAN

TAGJAINAK

MEGFELELŐ

KÉPVISELTSÉGE

A

KÖZSZEKTORBAN

ÉS

A

Pillanatnyi helyzetkép:
Jogi keret:
A Szerb Köztársaság alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2006. szám), Az állami tisztviselőkről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 79/2005.,
81/2005. –kiigazítás, 83/2005. – kiigazítás, 64/2007., 67/2007. – kiigazítás, 116/2008., 104/2009. és 99/2014. szám), a bíróságok szabályozásáról szóló törvény
(Az SZK Hivatalos Közlönye, 116/2008., 104/2009., 101/2010., 31/2011. – másik törvény, 78/2011. – másik törvény, 101/2011. és 101/2013. szám); a bírákról
szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 116/2008., 58/2009. – az Alkotmánybíróság határozata, 104/2009., 101/2010., 8/2012. – az Alkotmánybíróság
határozata, 121/2012., 124/2012. – az Alkotmánybíróság határozata, 101/2013., 111/2014. – az Alkotmánybíróság határozata, 117/2014., 40/2015. és 63/2015. –
az Alkotmánybíróság határozata), Az Ügyészségről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 116/2008., 104/2009., 101/2010., 78/2011. – másik törvény,
101/2011., 38/2012. – az Alkotmánybíróság határozata, 121/2012., 101/2013., 111/2014. – az Alkotmánybíróság határozata és 117/2014. szám); A közjegyzőkről
szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 31/2011., 85/2012., 19/2013., 55/2014. – másik törvény, 93/2014. – másik törvény, 121/2014. és 6/2015. szám), A
végrehajtásról és az ellátásról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 31/2011., 99/2011. – másik törvény, 109/2013. – az Alkotmánybíróság határozata,
55/2014. és 139/2014. szám), A hátrányos megkülönböztetés tilalmáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 22/2009. szám); A közpénzek igénybe
vevőinél foglalkoztatott, választott, kinevezett, munkakörbe helyezett és alkalmazott személyek nyilvántartásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye,
68/15. szám), A rendőrségről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 101/2005., 63/2009. - az Alkotmánybíróság határozata, 92/2011. és 64/2015.
szám).
A nemzeti kisebbségek tagjainak a közszektorban és a közvállalatokban való megfelelő képviseltségéhez való joga a Szerb Köztársaság alkotmánya 77.
szakaszán alapul, miszerint a nemzeti kisebbségek számára szavatolt azon jog, hogy az állami szervekben, a közszolgálatokban, az autonóm tartomány
szerveiben és a helyi önkormányzati szervekben való foglalkoztatásuk alkalmával szem előtt kell tartani a lakosság nemzeti összetételét és a nemzeti kisebbségek
tagjainak megfelelő képviseltségét. Az Alkotmány 21. szakaszának 4. bekezdése előírja, hogy nem számítanak hátrányos megkülönböztetésnek azok a külön
intézkedések, amelyeket a Szerb Köztársaság olyan személyek és csoportok egyenlőségének elérése érdekében vezethet be, amelyek lényegében egyenlőtlen
helyzetben vannak a több polgárhoz viszonyítva. A hátrányos megkülönböztetésről szóló törvény 14. szakasza ugyancsak előírja, hogy nem számítanak
hátrányos megkülönböztetésnek az egyenlőtlen helyzetben levő személyek, illetve csoportok teljes egyenlőségének, védelmének és fejlesztésének érdekében
bevezetett intézkedések.
Szem előtt tartva, hogy nincsenek megfelelő adatok a közszférában és a közvállalatokban foglalkoztatott nemzeti kisebbségek képviseltségéről, feltétlenül létre
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kell hozni a nemzeti kisebbségek képviseltségi szintjére vonatkozó adatbegyűjtési rendszert, tiszteletben tartva a személyi adatok védelméről szóló jogszabályok
önkéntességének elvét. A közpénzek igénybe vevőinél foglalkoztatott, választott, kinevezett, munkakörbe helyezett és alkalmazott személyek nyilvántartásáról
szóló törvény elfogadása feltételeket teremtett a közszférában és a közvállalatokban foglalkoztatott nemzeti kisebbségek képviseltségére vonatkozó adatok
begyűjtésének feltételeiről. A nemzeti kisebbségek képviseltségére vonatkozó megfelelő adatok begyűjtésével megteremtődnek a feltételek a nemzeti
kisebbségek megfelelő képviseltségének érvényesítéséhez szükséges intézkedések megtételére.

ÁLTALÁNOS
EREDMÉNYEK

STRATÉGIAI CÉL

A közszféra minden szintjén intézkedéseket kell tenni a
közszektorban és a közvállalatokban a nemzeti
kisebbségek képviseltségére vonatkozó átfogó információk
begyűjtésére, teljes mértékben tiszteletben tartva a
személyes adatok védelmére vonatkozó nemzetközi
szabványokat, és határozott intézkedéseket kell tenni a
közigazgatásban és a közvállalatokban a nemzeti
kisebbségek megfelelő részarányának elérése céljából.

TEVÉKENYSÉGEK

8.1.

A nemzeti kisebbségek jogainak és
szabadságjogainak védelméről szóló
törvény módosítása és kiegészítése
annak céljából, hogy megteremtődjenek
a
nemzeti
kisebbségek
számára

Megtett
intézkedések
a
közszféra minden szintjén a
nemzeti
kisebbségek
képviseltségére
vonatkozó
átfogó
információk
begyűjtésére, teljes mértékben
tiszteletben tartva a személyes
adatok védelmére vonatkozó
nemzetközi szabványokat.
A közigazgatásban a nemzeti
kisebbségek
megfelelő/részarányos
képviseltsége minden szinten.

A
TEVÉKENYSÉ
G HORDOZÓI

HATÁRIDŐ
K

az
Államigazgatási
és
Helyi
Önkormányzati
Minisztérium

2016.
II.
negyedéve

HATÁSMUTATÓK

A nemzeti kisebbségek
képviseltségének
fokozatos növelése a
közigazgatás
minden
szintjén,
a
foglalkoztatottak
megfelelő/részarányos
képviseltségének
eléréséig.

PÉNZÜGYI
ERŐFORRÁ
SOK

EREDMÉNYMUTAT
ÓK

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
–

A nemzeti kisebbségek
jogainak
és
szabadságjogainak
védelméről szóló törvény
elfogadott
módosítása,

Az 1.1.

HITELESÍTÉSI
FORRÁSOK
Az Államigazgatási és
Helyi
Önkormányzati
Minisztérium jelentése a
közpénzek
igénybe
vevőinél foglalkoztatott,
választott,
kinevezett,
munkakörbe helyezett és
alkalmazott személyek
nyilvántartásáról.
Az
ET
Tanácsadó
Bizottságának
A
nemzeti
kisebbségek
védelméről
szóló
keretegyezmény
végrehajtására
vonatkozó
időszaki
véleménye.
TEVÉKENYSÉG
VÉGREHAJTÁSI
STÁTUS
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8.2

megerősítő intézkedések előírásának
alapjai külön törvények rendelkezései
révén,
amelyek
a
közszférában
foglalkoztatottak
jogi
helyzetét
szabályozzák, és előnyt biztosítanak a
nemzeti
kisebbségeknek
a
foglalkoztatás/ elbocsátás során/azonos
feltételekkel, míg a közszférában a
területi szerveződés minden szintjén el
nem érik a megfelelő struktúrát.

- Partnerek:

Helyzetelemzés a közszektor egyes
részeiben a nemzeti kisebbségek
megfelelő
képviseltségére
előírt
kritériumok és mércék megállapítása
céljából, az alábbiak révén:

az
Államigazgatási
és
Helyi
Önkormányzati
Minisztérium, a
Munka,
Foglalkoztatásügyi, Harcos és
Szociális
Kérdésekkel
Foglalkozó
Minisztérium, a
Belügyminisztériu
m, a Honvédelmi

- az összehasonlító joggyakorlat
elemzése a régió európai uniós
országaiban,
- a közszektorban foglalkoztatottak
munkajogi státusát szabályozó pozitív
jogszabályok elemzése,
- a közszektor egyes részeiben a teendők

a
nemzeti
kisebbségek
képviselői

tevékenység
keretében
történő
költségvetési
finanszírozás

amellyel
megteremtődnek
a
nemzeti
kisebbségek
számára a megerősítő
intézkedések előírásának
alapjai külön törvények
rendelkezései
révén,
amelyek a közszférában
szabályozzák
a
foglalkoztatottak
munkajogi státusát, mely
előnyt biztosít a nemzeti
kisebbségek tagjainak az
azonos feltételekkel való
elhelyezkedéshez/elbocsá
táshoz, míg a közszféra
területi
szervezettségének
minden szintjén el nem
érik
a
megfelelő
foglalkoztatási struktúrát.

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
– 30 878 € a
2017. évben

Helyzetelemzés
a
nemzeti kisebbségeknek
a
közszektor
egyes
részeiben a nemzeti
kisebbségek megfelelő
képviseltségére
előírt
kritériumok és mércék
megállapítása céljából.

- a Nemzetgyűlés

2017.
negyedéve

I.

Az elemzés elkészítése
során figyelembe kell
venni
a
nemzeti
kisebbségek
képviselőinek javaslatait.
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ellátásához
szükséges
feltételek
elemzése, a közszektor olyan működési
funkcióival összhangban, amelyek a
nemzeti kisebbségek tagjai jogainak
érvényesítésében hatnak a hivatalos
használatban levő nyelven történő
kommunikációra.

Minisztérium, a
Pénzügyminisztér
ium és az egyes
közszolgálatokkal
megbízott
minisztériumokka
l együttműködve,
az
Igazságügyi
Minisztérium (a
közjegyzőkkel és
a végrehajtókkal
kapcsolatban),
- az elemzésre
vonatkozó
kommentárok
benyújtása:
a
nemzeti
kisebbségek
képviselői

8.3.

A munkajogi státust szabályozó törvény
és más jogszabályoknak A nemzeti
kisebbségek
jogainak
és
szabadságjogainak védelméről szóló
törvény
módosításaival
és
kiegészítéseivel és a helyzetelemzéssel
összhangban történő összehangolása,
amely megállapítja a közszféra egyes
területein a nemzeti kisebbségek
megfelelő képviseltsége előírásának
kritériumait és mércéit.

az
Államigazgatási
és
Helyi
Önkormányzati
Minisztérium, a
Munka,
Foglalkoztatásügyi, Harcos és
Szociális
Kérdésekkel
Foglalkozó
Minisztérium, a
Belügyminisztériu
m, a Honvédelmi
Minisztérium, az
egyes

2018.
negyedéve

I.

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
– a 8.2.
tevékenység
szerinti
elemzés
eredményeine
k
függvényében

A munkajogi státust
szabályozó jogszabályok
A nemzeti kisebbségek
jogainak
és
szabadságjogainak
védelméről szóló törvény
módosításaival
és
kiegészítéseivel és a
helyzetelemzéssel
összhangban,
amely
megállapítja a közszféra
egyes
területein
a
nemzeti
kisebbségek
megfelelő képviseltsége
előírásának kritériumait
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közszolgálatokkal
megbízott
minisztériumokka
l együttműködve

8.4.

Az autonóm tartományokban és a helyi
önkormányzatokban foglalkoztatottakról
szóló
törvény
elfogadása
és
alkalmazása, amely
- előírja a munkakörökhöz való egyenlő
hozzáférést és azt, hogy a foglalkoztatás
során a többi kritérium mellett a lehető
legnagyobb mértékben szem előtt kell
tartani, hogy a nemzeti összetétel
tükrözze a lakosság összetételét,
- előirányozza a munkáltatónál a
káderállomány nyilvántartását, mely
magában foglalja a nemzeti kisebbségi
nyelveken folyó oktatásra vonatkozó
adatokat is.

az
Államigazgatási
és
Helyi
Önkormányzati
Minisztérium
a
Szerb
Köztársaság
Nemzetgyűlése

és mércéit.
A nemzeti kisebbségek
tagjainak
tényleges
részvételét
a
törvényhozási
folyamattal kapcsolatos
információkhoz
való
hozzáférés, a nyilvános
vitában és közvetlen
vitában való részvétel
révén
biztosítják,
melynek során kifejthetik
a nemzeti kisebbségek
sajátos igényeit.
2015.
IV.
negyedéve

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
–
A Cselekvési
terv 3.8.1.32.
intézkedéseib
en
finanszírozzá
k - 23.
tárgyalási
fejezet

Az
autonóm
tartományokban és a
helyi
önkormányzatokban
foglalkoztatottakról
elfogadott
törvény
hatékony alkalmazása.
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8.5.

Rendelet elfogadása és alkalmazása,
amely a többi között az egyes
munkakörök
betöltésének
külön
feltételeként szabályozza a nemzeti
kisebbségi nyelv és írás ismeretét,
mégpedig a nemzeti kisebbségek tagjai
számára a helyi önkormányzatokban
hivatalos használatban levő nyelveken
történő
kommunikációjához
való
jogának maradéktalan érvényesítése
céljából.

az
Államigazgatási
és
Helyi
Önkormányzati
Minisztérium

Helyzetelemzés a nemzeti kisebbségek
lakta
területek
ügyészségein
és
bíróságain az alábbiak tekintetében:

az
Állami
Ügyészi Tanács

- a nemzetek
közötti
viszonyokkal
foglalkozó
tanácsok

Az autonóm
tartományokb
an és a helyi
önkormányzat
okban
foglalkoztatott
akról
szóló
törvény
hatályba
lépésétől
számított 45
nap

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
–
A Cselekvési
terv 3.8.1.33.
intézkedéseib
en
finanszírozzá
k - 23.
tárgyalási
fejezet

Rendelet, amely a többi
között
az
egyes
munkakörök
betöltésének
külön
feltételeként szabályozza
a nemzeti kisebbségi
nyelv és írás ismeretét,
mégpedig a nemzeti
kisebbségek tagjainak a
helyi
önkormányzatokban
hivatalos használatban
levő nyelveken történő
kommunikációjához való
jogának
maradéktalan
érvényesítése céljából.
- A Nemzetek Közötti
Viszonyokkal
Foglalkozó Tanácsnak a
Helyi
önkormányzatokról szóló
törvény alkalmazásáról
szóló határozatai.
- A helyi polgári
jogvédők jelentései.
- A tartományi polgári
jogvédő – ombudsman
jelentése.

8.6

- a nemzeti kisebbségek tagjainak
képviseltsége a bírói és ügyészi

a
Bírósági
Főtanács

2015.
IV.
negyedéve

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
– 255 €
A Cselekvési

Elkészült helyzetelemzés
a nemzeti kisebbségek
lakta
területek
ügyészségein
és
bíróságain
és
megállapították
a
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funkción,

terv 3.8.1.16.
intézkedéseib
en
finanszírozzá
k - 23.
tárgyalási
fejezet

- a nemzeti kisebbségek tagjainak
képviseltsége bírósági és ügyészségi
alkalmazottként (bírósági és ügyészségi
segédszemélyzet és alkalmazottak),
- a nemzeti
ismerete.

kisebbségi

nemzeti
kisebbségek
képviseltségét.

nyelvek

Kapcsolódás
a
Cselekvési
terv
intézkedéseihez – 23. tárgyalási fejezet
8.7.
Az ügyészi funkcióra való jelölésre és
megválasztásra való szakavatottság,
képesség és méltányosság kritériumaira
és mércéire vonatkozó szabályzat
kidolgozása és elfogadása, ideértve Az
ügyészségekről szóló törvény 82.
szakaszának rendelkezéseit, amelynek
értelmében az ügyészek és az ügyész
helyettesek megválasztása alkalmával
szem előtt kell tartani a lakosság
nemzeti
összetételét,
a
nemzeti
kisebbségek megfelelő képviseltségét és
a bíróságon hivatalos használatban levő
nyelvek jogi szakterminológiájának
ismereteit.

Kapcsolódás
a
Cselekvési
terv
intézkedéseihez – 23. tárgyalási fejezet

az
Állami
Ügyészi Tanács

2015.
IV.
negyedéve és
2016.
I.
negyedéve

(A Szerb
Köztársaság
költségvetése
– 8642 €
- IPA 2013A Bírósági
Főtanács és az
Állami
Ügyészi
Tanács
kapacitásainak
erősítése,
Twinning
szerződés –
2 000 000 €
értékben)

Elfogadott és alkalmazott
szabályzat az ügyészi
funkcióra való jelölésre
és megválasztásra való
szakavatottság, képesség
és
méltányosság
kritériumairól
és
mércéiről, ideértve Az
ügyészségekről
szóló
törvény 82. szakaszának
rendelkezéseit, amelynek
értelmében az ügyészek
és az ügyész helyettesek
megválasztása
alkalmával szem előtt
kell tartani a lakosság
nemzeti összetételét, a
nemzeti
kisebbségek
megfelelő képviseltségét
és a bíróságon hivatalos
használatban
levő
nyelvek
való
jogi
szakterminológiájának
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ismereteit.

8.8.
A bírói és a bírósági elnöki funkcióra
való jelölésre és megválasztásra való
szakavatottság,
képesség
és
méltányosság kritériumaira és mércéire
vonatkozó szabályzat kidolgozása és
elfogadása, ideértve A bírákról szóló
törvény 46. szakaszának rendelkezéseit,
amelynek értelmében a megválasztása
alkalmával szem előtt kell tartani a
lakosság nemzeti összetételét, a nemzeti
kisebbségek megfelelő képviseltségét és
a bíróságon hivatalos használatban levő
nyelvek jogi szakterminológiájának
ismereteit.

Kapcsolódás
a
Cselekvési
terv
intézkedéseihez – 23. tárgyalási fejezet

a
Bírósági
Főtanács

2015.
IV.
negyedéve és
2016.
I.
negyedéve

(a Szerb
Köztársaság
költségvetése
- – 8642 €

- IPA 2013 a Bírósági
Főtanács és az
Állami
Ügyészi
Tanács
kapacitásainak
erősítése,
Twinning
szerződés
2 000 000 €
értékben)

Elfogadott és alkalmazott
a bírói és a bírósági
elnöki funkcióra való
jelölésre
és
megválasztásra
szükséges
szakavatottság, képesség
és
méltányosság
kritériumaira és mércéire
vonatkozó
szabályzat,
ideértve A bírákról szóló
törvény 46. szakaszának
rendelkezéseit, amelynek
értelmében
a
megválasztása
alkalmával szem előtt
kell tartani a lakosság
nemzeti összetételét, a
nemzeti
kisebbségek
megfelelő képviseltségét
és a bíróságon hivatalos
használatban
levő
nyelvek
jogi
szakterminológiájának
ismereteit.
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8.9.
Közös munkacsoport felállítása Bírósági
Főtanáccsal a nemzeti kisebbségeknek
az igazságügyi rendszerhez való
hozzáférésének felmérésére.

az
Állami
Ügyészi Tanács,

2016. II.
negyedéve

(IPA 2013- a
Bírósági
Főtanács és az
Állami
Ügyészi
Tanács
kapacitásainak
erősítése,
Twinning
szerződés - 2
000 000 €
értékben)

A Bírósági Főtanáccsal a
nemzeti kisebbségeknek
az
igazságügyi
rendszerhez
való
hozzáférésének
felmérésére
felállított
közös munkacsoport.

2016. II.
negyedéve

(IPA 2013- a
Bírósági
Főtanács és az
Állami
Ügyészi
Tanács
kapacitásainak
erősítése,
Twinning
szerződés

Megtartott
közös
műhelymunka a nemzeti
kisebbség jogsegélyhez
való hozzáféréséről az
Állami Ügyészi Tanács,
a Bíróság Főtanács, a
civil
szervezetek,
a
nemzeti
kisebbségek
képviselői részére.

a
Bírósági
Főtanács

Kapcsolódás
a
Cselekvési
terv
intézkedéseihez – 23. tárgyalási fejezet

8.10.
Közös műhelymunka megtartása a
nemzeti kisebbségek jogsegélyhez való
hozzáféréséről az Állami Ügyészi
Tanács, a Bíróság Főtanács, a civil
szervezetek, a nemzeti kisebbségek
képviselői részére.
Kapcsolódás
a
Cselekvési
terv
intézkedéseihez – 23. tárgyalási fejezet

- Állami Ügyészi
Tanács
Bírósági
Főtanács
- civil társadalmi
szervezetek
a
nemzeti
kisebbségek
képviselői
helyi
önkormányzatok

–

A
műhelymunka
résztvevőinek száma.

2 000 000 €
értékben)

jogtudományi
egyetemi karok –
jogi klinikák
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8.11.
Kerekasztal megtartása az 1. cél – A
Bírósági Főtanács és az Állami Ügyészi
Tanács stratégiai és adminisztratív
kapacitásainak erősítése IPA 2013.
projektum 3. komponense végleges
ajánlásainak elfogadására, ami a civil
társadalmi szervezeteknek és a nemzeti
kisebbségeknek
az
igazságügyi
rendszerhez
való
hozzáférésével
kapcsolatos
tevékenységekre
vonatkozik.
Kapcsolódás
a
Cselekvési
terv
intézkedéseihez – 23. tárgyalási fejezet

az
Állami
Ügyészi Tanács

2016. III.
negyedéve

a
Bírósági
Főtanács
a
civil
társadalmi
szervezetek

(IPA 2013 - a
Bírósági
Főtanács és az
Állami
Ügyészi
Tanács
kapacitásainak
erősítése,
Twinning
szerződés
-

a
nemzeti
kisebbségek
képviselői

2 000 000 €
értékben)

Megtartott
kerekasztal
összejövetel az 1. cél - A
Bírósági Főtanács és az
Állami Ügyészi Tanács
stratégiai
és
adminisztratív
kapacitásainak erősítése
az IPA 2013. projektum
3. komponense végleges
ajánlásainak
elfogadására, ami a civil
társadalmi
szervezeteknek és a
nemzeti kisebbségeknek
az
igazságügyi
rendszerhez
való
hozzáférésével
kapcsolatos
tevékenységekre
vonatkozik.

8.12.
Bírói
képzés
a
nemzetközi
dokumentumokról és szabványokról a
nemzeti kisebbségeknek a hátrányos
megkülönböztetéssel szembeni védelme
terén és az Emberi Jogok Európai
Bíróságának gyakorlatáról.
Kapcsolódás
a
Cselekvési
terv
intézkedéseihez – 23. tárgyalási fejezet

- az Igazságügyi
Akadémia

Folyamatos

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
– 4 075 500 €
A Cselekvési
terv 3.8.1.21.
intézkedéseib
en
finanszírozzá
k - 23.
tárgyalási
fejezet

Lefolytatott
bírói
képzések
száma
a
nemzetközi
dokumentumokról
és
szabványokról a nemzeti
kisebbségeknek
a
hátrányos
megkülönböztetéssel
szembeni védelme terén
és az Emberi Jogok
Európai
Bíróságának
gyakorlatáról.
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8.13.

Promóciós kampányok folytatása a
nemzeti
kisebbségek
körében
a
rendőrség iránti bizalom fokozása és a
nemzeti kisebbség tagjainak a rendőri
alapképzésre kiírt pályázatokra való
jelentkezésének ösztönzése céljából.

- a Belügyminisztérium

Folyamatos, a
pályázatok
megjelenésén
ek ütemében

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
Szabvány:
- kerekasztal:
1000 €

A lefolytatott kampányok
száma.
A gyűlések, tribünök,
kerekasztal beszélgetések
és
egyéb
közös
tevékenységek száma.

- SWOT:
38*30
sek=1140
- plakát:
12*4=48
- kiadványok,
plakátok
költségei:
0,10*4=0,4
*A teljes
összege a
promócióban
résztvevő
helyi
önkormányza
tok számától
függ-
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8.14.

A rendőri hivatás, a Belügyminisztérium
és a Rendőri Alapképző Központ
bemutatása, tájékoztatás a képzésről és a
Központ tevékenységeiről, a felvételről
és a világhálón és a közösségi oldalakon
megjelentetett pályázatokról.

a
Belügyminisztérium

Folyamatоs
A Szerb
Köztársaság
költségvetése
– 12 254 €
2016 – 4084 €
2017 – 4084 €

Az
internetes
látogatottsága.

oldal

Jelentés az e-mail révén
létesített
kommunikációról.
A
facebookos
oldal
látogatóinak száma.

2018 - 4086 €

8.15.

A rendőri alapképzés bemutatkozó
tribünjeinek megszervezése a többségi
nemzeti kisebbségi környezetekben.

a
Belügyminisztériu
m

Folyamatos,
egy
adott
rendőrkapitán
yság
pályázatának
kiírása előtt
két hónappal

A részvevők száma.
A Szerb
Köztársaság
költségvetése
– 3000 €

2016-2018.
évente 1000 €

A tribünön részt vett
jelöltek száma a felvételi
vizsgán.
Pillanatnyi helyzetkép:
287 részvevő, közülük 34
nemzeti kisebbség tagja.
Cél: 2017-ig az összes
részvevő 10%-a legyen
nemzeti kisebbség tagja.

Adományok
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8.16.

Rendőri
alapképzési
promóciós
műhelyek a felvételire jelentkező
potenciális
jelöltek
felkészítése
(pszicho-teszt, általános tájékozottsági
és szerb nyelvi teszt) céljából.

- a Belügyminisztérium

A részvevők száma.

Folyamatos,
egy
adott
rendőrkapitányság
pályázatának
kiírása előtt
hat hónappal

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
– 1000 €
*A teljes
összeg a helyi
önkormányza
tok számától
függ,
amelyekben
szükség lesz a
képzésekre

A műhelymunkán részt
vett jelöltek száma a
felvételi vizsgán.
Pillanatnyi helyzetkép:
287 részvevő, közülük 34
nemzeti kisebbség tagja.
Cél: 2017-ig az összes
részvevő 10%-a legyen
nemzeti kisebbség tagja

Adományok
8.17.

A Szerb Köztársaságban a nemzeti
kisebbségek nagyobb méretű bevonása a
rendőrségi szolgálatba projekt keretében
folyó tevékenység folytatása.

- a Belügyminisztérium

Folyamatos

Adományok –
a költségek
jelenleg nem
ismertek

A Szerb Köztársaságban
a
nemzeti
kisebbségeknek
a
rendőrségi
szolgálatba
való nagyobb méretű
bevonása
céljából
folytatott tevékenységek
száma.
A
projektindikátorok
teljesítése.
A terjesztett nyomtatott
anyag száma.

8.18.

Szerb nyelvórák a rendőri alapképzés
nemzeti kisebbségi hallgatói számára,
hogy könnyebben bekapcsolódhassanak
a képzésekbe.

a
Belügyminisztériu
m

Folyamatos a
beazonosított
szükségletekk
el

Óraszám
A Szerb
Köztársaság
költségvetése
–
Előadónkénti

Részvevői létszám
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összhangban

szabvány: 12
254 €
*A teljes
összeg a
hallgatók
számától
függ,
amelynek
alapján
megállapítják
az előadók
számát.
Adományok

8.19.

Nemzeti kisebbségi – környezetnyelvi nyelvórák/tanfolyamok,
különös
tekintettel a hivatalos kommunikációra
azokban a környezetekben, amelyekben
nagyobb számban élnek nemzeti
kisebbségek.

a
Belügyminisztériu
m

Folyamatos, a
beazonosított
szükségletekk
el
összhangban

Óraszám
A Szerb
Köztársaság
költségvetése

Részvevői létszám

Előadónkénti
szabvány: 12
254 €
*A teljes
összeg a
hallgatók
számától
függ,
amelynek
alapján
megállapítják
az előadók
számát.
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Adományok

8.20.

8.21.

A közszférában és közvállalatokban
foglalkoztatottak
központi
nyilvántartását szabályozó törvény
maradéktalan alkalmazása, melynek
során kötelező a nyilvántartásba
bejegyezni a nyelvet,
amelyen a
foglalkoztatott elvégezte el az általános
és
középiskolát,
illetve
nemzeti
hovatartozását, a Szerb Köztársaság
alkotmányával és a személyes adatok
védelmét szabályozó jogszabályokkal
összhangban,
melynek
révén
megbízható adatok biztosíthatók a
nemzeti kisebbségek képviseltségéről.

az
Államigazgatási
és
Helyi
Önkormányzati
Minisztérium

A közszférában és a közvállalatokban a
nemzeti kisebbségek tagjai négyéves
foglalkoztatási tervének kidolgozása az
megerősítő
intézkedésekkel
összhangban, a nemzeti kisebbségek
képviseltségéről
begyűjtött
átfogó
információk alapján a megfelelő
foglalkoztatási szerkezet eléréséig, a
közszférában
és
közvállalatokban
foglalkoztatottak
központi
nyilvántartásában szereplő adatokkal
összhangban.

a
Szerb
Köztársaság
kormánya

2017.
IV.
negyedéve

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
*Rendes
tevékenység,
amelyet
rendes
feladatkörük
keretében,
megszabott
fizetésükért a
foglalkoztatot
tak hajtanak
végre.

- a regiszter
bevezetését
követő
két
negyedév

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
– 30 878 €
a 2018. évre

Megbízható adatok a
közszférában
és
közvállalatokban
foglalkoztatottak
központi
nyilvántartásában
a
nemzeti
kisebbségek
képviseltségéről.

A nemzeti kisebbségek
tagjai
megfelelő
képviseltségének
elérésére kidolgozott terv
folyamatos végrehajtása.
A nemzeti kisebbségek
tagjai
megfelelő
részarányos
képviseltsége a tervvel
összhangban fokozatosan
valósul meg.

IX. A NEMZETI KISEBBSÉGEK NEMZETI TANÁCSAI
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Pillanatnyi helyzetkép:
Jogi keret:
A Szerb Köztársaság alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2006. szám), A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (Az SZK Hivatalos
Közlönye, 72/2009., 20/2014. – az Alkotmánybíróság határozata és 55/2014. szám), A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló
törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/2002., Szerbia és Montenegró Hivatalos Lapja, 1/2003. – Alkotmányos Alapokmány és Az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009. – más törvény és 97/2013. szám - az Alkotmánybíróság határozata).
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény három alapvető kérdéscsoportot szabályoz, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a Szerb
Köztársaság alkotmányában (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2006. szám) és A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló
törvényben szavatolt kisebbségi önkormányzathoz való jog érvényesítéséhez, mégpedig: a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak meghatalmazása, a nemzeti
tanács tagjai megválasztásának eljárása és a nemzeti tanács tevékenységének finanszírozási módja. A tanács meghatalmazásának, mint a kisebbségi
önkormányzat formájának érvényesítését, amely a döntéshozatalban és az egyes területeken való döntéshozatalban való részvételben nyilvánul meg, mint
amilyenek: az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás és a hivatalos nyelv- és íráshasználat, külön törvényben kell szabályozni. Az Alkotmánybíróság 2014. évi
határozata megállapítja, hogy A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény egyes rendelkezései nincsenek összhangban az Alkotmánnyal, а törvény
alkalmazásában pedig egész sor nehézség merül fel a más jogszabályokkal való összehangolás hiánya miatt. Valamennyi akadály kiküszöbölése céljából a jelen
törvény hatékony alkalmazásához, feltétlenül szükséges egy új törvény elfogadása, vagy pedig A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló jelenlegi törvény
módosítása, amelyet össze kell hangolni a jogrendszer más jogszabályaival.
A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvény értelmében megalakult a nemzeti kisebbségek társadalmi, gazdasági,
művelődési és általános fejlődésének serkentésére szolgáló Nemzeti Kisebbségi Alap. A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény előirányozza,
hogy a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai felhasználói lehetnek ezen Alap eszközeinek. Mivel olyan törvényen alapuló aktust, amely a Nemzeti Kisebbségi
Alap működéséhez szükséges, soha nem fogadtak el, az Alap teljes mértékű operacionalizálásához elengedhetetlen egy ilyen törvényen alapuló jogszabály
kidolgozása.

STRATÉGIAI CÉL

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai helyzetének és
működésének előmozdítása.

ÁLTALÁNOS
EREDMÉNYEK
A nemzeti kisebbségek nemzeti
tanácsainak
helyzetét
egy
összehangolt
törvényalkotási
keret definiálja, amely lehetővé
teszi a nemzeti kisebbségek
nemzeti tanácsainak a kisebbségi
önkormányzat
hatékony
érvényesítése céljából történő
zavartalan működését.

HATÁSMUTATÓK
A
megfelelően
kialakított összehangolt
törvényi keret lehetővé
teszi
a
nemzeti
kisebbségek
nemzeti
tanácsainak zavartalan
működését.
Оperacionalizált
Nemzeti
Kisebbségi

HITELESÍTÉSI
FORRÁSOK
Az
ET
Tanácsadó
Bizottságának időszakos
véleménye A nemzeti
kisebbségek védelméről
szóló keretegyezmény
végrehajtásáról.
Hivatalos Közlöny.
A Nemzeti Kisebbségi
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A nemzeti kisebbségek nemzeti
tanácsai
meghatalmazásának
érvényesítéséhez
biztosított
eszközök.

Költségvetési Alap.
A nemzeti összetételük
tekintetében
vegyes
községekben növekedett
a nemzetek közötti
viszonyokkal foglalkozó
tanácsok száma.

Költségvetési
eszközeinek
felosztásáról
jelentés.

Alap
szóló

A Szerb Köztársaság
Polgári
Jogvédőjének
jelentése
A Tartományi Polgári
Jogvédő – Ombudsman
éves jelentése.

A TEVÉKENYSÉG
HORDOZÓI

TEVÉKENYSÉGEK
9.1.

А Szerb Köztársaságban élő nemzeti
kisebbségek jogait szabályozó normatív
keret elemzése, különös tekintettel ezen
jogszabályok pénzügyi szempontjaira
mindhárom
hatalmi
szinten
(köztársasági, tartományi és helyi).

Az
államigazgatási
és
helyi
önkormányzati
teendőkben
illetékes
minisztérium

Kerekasztal
értekezlet
megtartása
valamennyi nemzeti kisebbség nemzeti
tanácsának képviselőivel, az érdekelt
szakmai nyilvánossággal, valamint a
nem kormányzati szervezetekkel, az
alábbi témák megvitatása céljából:

Az
államigazgatási
és
helyi
önkormányzati
teendőkben
illetékes
minisztérium

HATÁRIDŐK

PÉNZÜGYI
ERŐFORRÁ
SOK

2015.
negyedéve
2016.
negyedéve

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
– 17 285 €

IV.
és
I.

a 2016. évre

9.2.

- a nemzeti
tanácsairól

kisebbségek
szóló

nemzeti
törvény

2015. IV.
negyedéve

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
– 872 €
Kapcsolódás
a Cselekvési
terv 3.8.1.29.
intézkedéseih
ez – 23.

EREDMÉNYMUTATÓK

A TEVÉKENYSÉG
VÉGREHAJTÁSÁNAK STÁTUSA

А Szerb Köztársaságban
élő nemzeti kisebbségek
jogait
szabályozó
normatív keret elkészült
elemzése,
különös
tekintettel
ezen
jogszabályok pénzügyi
szempontjaira
mindhárom
hatalmi
szinten.
Az
összes
nemzeti
kisebbségi
nemzeti
tanács képviselőivel, az
érdekelt
szakmai
nyilvánossággal,
valamint
a
nem
kormányzati
szervezetekkel
megtartott
kerekasztal
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alkalmazásában
kérdések,

jelentkező

vitás

tárgyalási
fejezet

értekezleten bemutatásra
került az elemzés.

- a tett ajánlások.
Kapcsolódás a Cselekvési terv 3.8.1.29.
intézkedéseihez – 23. tárgyalási fejezet

9.3.
A
reszortközi
munkacsoport
megalakítása a nemzeti kisebbségek
nemzeti tanácsairól szóló új törvény
kimunkálása céljából, az elemzés
eredményeivel összhangban és a
nemzeti
kisebbségek
nemzeti
tanácsainak aktív részvételével.

az
államigazgatási
és
helyi
önkormányzati
teendőkben
illetékes
minisztérium

Kapcsolódás a Cselekvési terv 3.8.1.30.
intézkedéseihez – 23. tárgyalási fejezet

a
nemzeti
kisebbségek
nemzeti tanácsai

A munkacsoport elemzéseivel és záró
határozataival
összhangban
és
figyelembe véve az Alkotmánybíróság
IUz-882/2010. számú 2014. évi januári
határozatát (Az SZK Hivatalos

az
államigazgatási
és
helyi
önkormányzati
teendőkben

2015.
negyedéve

IV.

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
elhanyagolhat
ó
költségösszeg
ű tevékenység

Megalakult reszortközi
munkacsoport a nemzeti
kisebbségek
nemzeti
tanácsairól szóló új
törvény kimunkálására.

Kapcsolódás
a Cselekvési
terv 3.8.1.30.
intézkedéseih
ez – 23.
tárgyalási
fejezet

9.4.
2017. I.
negyedéve

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
Kapcsolódás
a Cselekvési

A nemzeti kisebbségek
nemzeti
tanácsairól
elfogadott új törvény
vagy pedig a jelenlegi
törvény módosítása - a
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Közlönye, 20/14. szám), A nemzeti
kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló
új törvény vagy pedig a jelenlegi
törvény
módosításának
és
kiegészítésének elfogadása, annak
biztosítására,
hogy
a
nemzeti
kisebbségek nemzeti tanácsai teljes
mértékben hozzájáruljanak az integrált
társadalom létrehozásához, különös
tekintettel:
- a nemzeti kisebbségek nemzeti
tanácsainak és tagjaiknak szerepére és
jogi
helyzetére,
mint
olyan
intézményére, amelynek feladata a
társadalomba való teljes mértékű
integráció javítása,
- a nemzeti kisebbségek nemzeti
tanácsainak
világosan
definiált
meghatalmazásaira és intézményes
helyzetének erősítésére,
- a nemzeti kisebbségek nemzeti
tanácsai
túlzott
elpolitizálásának
csökkentésére, a nemzeti kisebbségek
nemzeti tanácsainak irányításában való
hatalommegosztásról szóló szabályok
bevezetésének vagy pedig a tisztségek
összeférhetetlenségének
megvitatásával, mint amilyen a
Nemzeti Kisebbségi Tanácsban való
tagság és a magas rangú politikai
tisztség,
- az államigazgatási szervek és a

illetékes
minisztérium
- a releváns
minisztériumok
képviselőiből
felállított
reszortközi
munkacsoport,
amelyeknek
hatáskörébe azok
a
területek
tartoznak,
amelyeken
a
nemzeti
kisebbségek
tagjai
az
önkormányzatho
z való jogukat
érvényesítik: a
művelődés,
az
oktatás,
a
tájékoztatás és a
hivatalos nyelvés íráshasználat
területén
Szerb
Köztársaság
Nemzetgyűlése

terv 3.8.1.31.
intézkedéseih
ez – 23.
tárgyalási
fejezet

munkacsoport
elemzésével
és
ajánlásaival, valamint az
Alkotmánybíróság 2014.
januári
ítéletével
összhangban.
A nemzeti kisebbségek
nemzeti tanácsairól szóló
új törvény vagy a
módosított
és
kiegészített
törvény
végrehajtása biztosítja:
- hogy a nemzeti
kisebbségek
nemzeti
tanácsai teljes egészében
a társadalmi integráció
javításával
megbízott
intézmény
szerepét
töltsék be,
- a nemzeti kisebbségek
nemzeti
tanácsai
meghatalmazásainak
világos definiálását,
- a nemzeti kisebbségek
nemzeti tanácsai túlzott
elpolitizálásának
csökkentését,
összhangban
az
érdekütközést
szabályozó szabályokkal,
-

az

államigazgatási
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nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai,
valamint a nemzeti kisebbségek
nemzeti tanácsai és a nemzetek közötti
viszonyokkal foglalkozó tanáccsok
együttműködésének
növelésére
irányuló támogató intézkedésekre,

szervek és valamennyi
nemzeti
kisebbség
nemzeti
tanácsainak
együttműködésének,
valamint
a
nemzeti
kisebbségek
nemzeti
tanácsai
együttműködésének
támogatására
irányuló
intézkedéseket.

- a nemzeti kisebbségek nemzeti
tanácsairól szóló külön törvények
módosításának és kiegészítésének
kezdeményezésére,
a
kialakított
álláspontokkal
és
a
felmerült
szükségletekkel összhangban.
Kapcsolódás a Cselekvési terv 3.8.1.31.
intézkedéseihez – 23. tárgyalási fejezet
9.5.

9.6.

A Szerb Köztársaság költségvetéséből a
nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai
munkájának finanszírozására szolgáló
eszközök
felosztási
eljárását
szabályozó rendelet meghozatala.

az
államigazgatási
és
helyi
önkormányzati
teendőkben
illetékes
minisztérium

2017
negyedéve

A
költségvetési
alapok
pénzeszközeinek felosztási eljárását
szabályozó rendelet meghozatala (A
nemzeti
kisebbségek
nemzeti
tanácsairól
szóló
törvény
119.
szakasza).

az
államigazgatási
és
helyi
önkormányzati
teendőkben
illetékes
minisztérium

2016
negyedéve

III.

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
– 8642 €
a 2017. évre

I.

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
–
8642 €
a 2016. évre

A Szerb Köztársaság
költségvetési
eszközeiből a nemzeti
kisebbségek
nemzeti
tanácsai
munkájának
finanszírozására irányuló
eljárást
szabályozó
elfogadott rendelet.
A pénzeszközökkel való
gazdálkodást
és
az
odaítélésük
feletti
felügyeletet
részletesebben
szabályozó
elfogadott
törvényen alapuló aktus.
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9.7.
A Nemzeti Kisebbségi Költségvetési
Alapban a nemzeti kisebbségek részére
szükséges pénzeszközök biztosítása (A
nemzeti
kisebbségek
nemzeti
tanácsairól
szóló
törvény
119.
szakasza) a programtevékenységekre, a
nemzeti kisebbségek és a nemzeti
kisebbségek kérdéseivel foglalkozó
civil
társadalmi
szervezetek
projektumaira.

a
Szerb
Köztársaság
kormánya

2016
I.
negyedévétől
kezdve

az
államigazgatási
és
helyi
önkormányzati
teendőkben
illetékes
minisztérium

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
– 14 634 €
a 2016. évre

A
biztosított
pénzeszközök összege.
Az eszközök felosztása

A Nemzeti Kisebbségi Költségvetési
Alap eszközeinek felosztása a 9.6.
intézkedésben foglalt törvényen alapuló
aktussal összhangban.
9.8.
Támogatás
nyújtása
a
nemzeti
kisebbségek
nemzeti
tanácsainak
hatáskörük érvényesítéséhez:

- az Emberi Jogi
és Kisebbségjogi
Iroda

- képzések a nemzeti kisebbség nemzeti
tanácsok
számára
a
hátrányos
megkülönböztetéssel
szembeni
védelemre irányuló mechanizmusokról,
a
diszkrimináció
ellenes
törvényhozásról és a hátrányos
megkülönböztetés
fajtájának
felismeréséről,
valamint
a
diszkrimináció indokáról,

Partnerek:

A
költségvetésből
finanszírozott
tevékenységek:
Folyamatos

a
nemzeti
kisebbségi
nemzeti tanácsok

IPA 2013
(Twinning
projektum –
2015- 2017.)

IPA 2013
(Twinning
projektum
,,Támogatás az
emberi jogok
fejlesztéséhez
és zéró
tolerancia a
diszkrimináció
val szemben) –
1 200 000 €

A nemzeti kisebbségek
nemzeti
tanácsai
támogatásának
havi
adományösszeggel való
folyamatos biztosítása a
hatáskörük
realizálásához.
Elemzés a képzés iránti
szükségletekről.
Kidolgozott
anyag

képzési

2015-2017.
- a nemzeti kisebbség nemzeti tanácsok
számára az irányító kapacitások
megszilárdítása és az pénzügyi
jelentéstételre képesítése.

400 000 €

A nemzeti kisebbségek
nemzeti
tanácsainak
tagjai számára megtartott
ismeretfejlesztő
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képzések:

Kapcsolódás a Cselekvési terv 3.8.1.35.
intézkedéseihez – 23. tárgyalási fejezet

a
hátrányos
megkülönböztetéssel
szembeni
védelem
mechanizmusairól,
az
antidiszkriminációs
törvényalkotásról,
a
diszkrimináció fajtájának
felismeréséről
és
a
diszkrimináció
megalapozottságáról,
az
irányítási
képességekről
és
a
pénzügyi jelentéstételről.
A képzés részvevőinek
száma.
A kiértékelt képzések.
-

9.9.
Fel kell újítani a Nemzeti
Tanács
működését,
munkájába
be
kell
valamennyi
nemzeti
képviselőit,
éspedig
a
kisebbségek
jogainak
érvényesítése céljából.

Kisebbségi
amelynek
kapcsolni
kisebbség
nemzeti
hatékony

Kapcsolódás a Cselekvési terv 3.8.1.36.
intézkedéseihez – 23. tárgyalási fejezet

a
Szerb
Köztársaság
kormánya

A
munka
felújításához:
2015.
negyedéve
Rendszeres
gyűlések:
folyamatos

II.

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
– 18 527 €
Kapcsolódás
a Cselekvési
terv 3.8.1.36.
intézkedéseih
ez – 23.
tárgyalási
fejezet

A Nemzeti Kisebbségi
Tanács
felújított
működése.
A Nemzeti Kisebbségi
Tanács
megtartott
üléseinek száma.
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9.10.
Lehetővé
kell
tenni
A
helyi
önkormányzatról szóló törvénynek
valamennyi
nemzeti kisebbség
tekintetében vegyes községben a
nemzetek
közötti
viszonyokkal
foglalkozó tanácsok megalakításával
kapcsolatos teljes körű végrehajtását, a
törvénnyel összhangban.
A helyi önkormányzatokról szóló
törvény e tekintetben való végrehajtása
felett, a multietnikai viszonyokkal
foglalkozó tanácsok megalakításáról
szóló
jelentéstétel
révén
kell
felügyeletet gyakorolni.
Kapcsolódása a 4.6.2 a veszélyeztetett
nemzeti
kisebbségi
csoportokra
vonatkozó
külön
intézkedések
tevékenységekhez - А hátrányos
megkülönböztetéssel
szembeni
védelemre és megelőzésre vonatkozó
2014 – 2018. évi stratégia Cselekvési
tervének végrehajtásához.
Kapcsolódás a Cselekvési terv 3.8.1.23.

az
államigazgatási
és
helyi
önkormányzati
teendőkben
illetékes
minisztérium
a
helyi
önkormányzatok

Folyamatos

Alkalmazás:
Kapcsolódás
a Cselekvési
terv 3.8.1.23.
intézkedéseih
ez – 23.
tárgyalási
fejezet
A helyi
önkormányza
ti
költségvetések
–
a költségeket a
helyi
önkormányzat
ok viselik
Felügyelet:
A Szerb
Köztársaság
költségvetése
– 4085 €

A nemzetek közötti
viszonyokkal foglalkozó
tanácsok megnövekedett
száma
valamennyi
nemzeti
összetétel
tekintetében
vegyes
területen.
A nemzetek közötti
viszonyokkal foglalkozó
tanácsokról előkészített
és a megfelelő helyi
önkormányzatok
honlapjain nyilvánosan
hozzáférhető jelentések.
Foganatosított
intézkedések azon helyi
önkormányzati
egységekkel szemben,
amelyek
A
helyi
önkormányzatról szóló
törvény 98. szakaszával
ellentétben járnak el.
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intézkedéseihez – 23. tárgyalási fejezet

X. A KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉGEK TAGJAINAK GAZDASÁGI HELYZETE
Pillanatnyi helyzetkép:
Szem előtt tartva, hogy a nemzeti kisebbségek egy része az elégtelenül fejlett területeken él, társadalmi gazdasági helyzetük különösen súlyos. Ez a helyzet
főként Bujanovac, Preševo és Medveđa községek területén gondba ejtő, de ugyanígy A regionális fejlesztésről szóló törvénnyel összhangban a III. és IV.
fejlettségi csoportba sorolt minden községben. Ebben az értelemben lépéseket kell tenni a régió fejlesztésének felgyorsítására, valamint a nemzeti kisebbségek
tagjainak a térség gazdasági életében való részvételére. Ugyanakkor, a roma nemzeti kisebbség tagjainak, a legsebezhetőbb csoportok egyikének súlyos
társadalmi-gazdasági helyzete külön intézkedéseket igényel. A Szerb Köztársaság az év végéig elfogadja a romák helyzetének a Szerb Köztársaságban való 2015
– 2025. évi fejlesztési stratégiáját, valamint az azt kísérő Cselekvési tervet, hogy az átfogó intézkedésekkel hozzájáruljon a romák felzárkóztatáshoz és helyzetük
előmozdításához.
A Szerb Köztársaság területén élő nemzeti kisebbségek többségének van anyaállamuk, tehát ezeknek az államoknak érdekük, hogy azon környezetekben
fektessenek be, ahol nemzettársaik élnek.

STRATÉGIAI CÉL

A kisebbségi közösségek tagjai gazdasági helyzetének
előmozdítása.

ÁLTALÁNOS
EREDMÉNYEK

HATÁSMUTATÓ
K

HITELESÍTÉSI
FORRÁSOK

A romák gazdasági helyzetének
előmozdítása
a
Szerb
Köztársaságban
a
romák
közösségi bevonásának 2016 –
2025.
évi
stratégiájában
megfogalmazott
stratégiai
célokkal összhangban.

A
roma
nemzeti
kisebbség
tagjai
foglalkoztatottságának
és versenyképességének
fellendülése a munkaerő
piacon.

Jelentések
a
Szerb
Köztársaságban a romák
közösségi bevonásának
2016 – 2025. évi új
stratégiája
végrehajtására
vonatkozó
Cselekvési
terv végrehajtásáról.

A
hagyományosan
nemzeti
kisebbségek
lakta
régiók
gazdasági
helyzetének
előmozdítása
(Kelet-Szerbia,
Preševo, Bujanovac és Medveđa
községek).

A támogatási eszközök
programjának
megvalósítása stratégiai
érdekű
Preševo,
Bujanovac és Medveđa
községek tekintetében.

A Koordinációs Testület
jelentései
Preševo,
Bujanovac és Medveđa
községekre
vonatkozóan.
-

az

ET

Tanácsadó

88

Bizottságának időszaki
véleménye A nemzeti
kisebbségek védelméről
szóló keretegyezmény
végrehajtásáról.
TEVÉKENYSÉGEK

10.1.

A roma nemzeti kisebbség gazdasági
helyzetének
erősítése
a
Szerb
Köztársaságban a romák közösségi
bevonása 2015 – 2025. évi új
stratégiájának végrehajtására hozott
Cselekvési terv teljes körű végrehajtása
révén.

A
TEVÉKENYSÉ
G HORDOZÓI

HATÁRIDŐK

PÉNZÜGYI
ERŐFORRÁ
SOK

- a Cselekvési
terv
szerint
illetékes alanyok

Folyamatos, z
Cselekvési terv
elfogadásától
kezdve

Alkalmazására
:
A Szerb
Köztársaság
költségvetése
– A Szerb
Köztársaságba
n a romák
közösségi
bevonása
végrehajtására
irányuló 20152025. évi új
stratégia
végrehajtására
vonatkozó
Cselekvési
terv keretében
finanszírozzák.

a
Romák
Helyzetét
Előmozdító és a
Romák
Felzárkóztatását
Végrehajtó
Évtized Tanácsa
- A koordináció
politikai szintje a
Kormány
alelnöke és az
építkezési,
közlekedési és
infrastruktúra
miniszter

EREDMÉNYMUTAT
ÓK

A
TEVÉKENSÉG
VÉGREHAJTÁSÁNA
K STÁTUSA

A Szerb Köztársaságban
a
romák
közösségi
bevonása 2015 – 2025.
évi új stratégiájának
végrehajtására
vonatkozóan elfogadott
Cselekvési
terv
és
végrehajtása.
A Kormány nyilvánosan
hozzáférhető
éves
jelentése,
amely
megállapítja
az
előrehaladást a stratégia
végrehajtásában.

- Meg kell
pályázni az
IPA 2016-ot
10.2.

A

hagyományosan

nemzeti

-

a

gazdasági

Folyamatos

A Szerb

A

hagyományosan
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kisebbségek lakta fejletlen régiók
gazdasági felépülése és fejlődése
(Kelet-Szerbia, Preševo, Bujanovac és
Medveđa községek):

- azon vállalatok újjáélesztése, amelyek
a régió fejlődésének letéteményesei
voltak,

ügyekben
illetékes
minisztérium

Köztársaság
költségvetése
– 3 105 731 €

Preševo,
Bujanovac
és
Medveđa
községek
koordinációs
testülete

a 2016. évre
a 2017. és a
2018. évre
utólag fogja
meghatározni
a 2017. és a
2018. évi
költségvetési
törvény

- a kis- és közepes vállalatok,
vállalkozók és szövetkezetek támogatás
és a
- beruházások vonzása révén.

- a Szerbiai
Fejlesztési
Ügynökség

10.3.

A beruházásoknak a III. és IV.
fejlettségi
kategóriába
sorolt
községekbe vonzása, A regionális
fejlődésről
szóló
törvénnyel
összhangban.

Folyamatos

- Vajdaság AT
a
körzeti
gazdasági
kamarák
10.4.

A foglalkoztathatóság növelése és a
munkanélküli nemzeti kisebbségi

- a Nemzeti
Foglalkoztatási

Felélénkült
tevékenység
területen.

gazdasági
ezen a

Preševo, Bujanovac és
Medveđa
községek
koordinációs
testületének
költségvetése
infrastruktúra
projektekre

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
– 406 504 €

a
Szerb
Gazdasági
Kamara
a
helyi
önkormányzatok

nemzeti
kisebbségek
lakta régiók gazdasági
helyzetének
előrehaladása
(KeletSzerbia,
Preševo,
Bujanovac és Medveđa
községek)

Folyamatos

a 2017. és a
2018. évre
utólag fogja
meghatározni
a 2017. és a
2018. évi
költségvetési
törvény

A szervezett beruházási
fórumok száma.

A Szerb
Köztársaság

Azoknak a munkanélküli
személyeknek a száma,

Az
éves
beruházások.

szintű
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tagok foglalkoztatásának ösztönzése,
elsősorban
a
nehezebben
foglalkoztathatók kategóriájából, az
aktív
foglalkoztatáspolitikai
intézkedések végrehajtásával.

Szolgálat

költségvetése
– 22 764 227 €

- a Munka-,
Foglalkoztatásüg
yi, Harcos és
Szociálisügyi
Minisztérium

a 2016. évre
a 2017. és a
2018. évre
utólag fogja
meghatározni
a 2017. és a
2018. évi
költségvetési
törvény

- a Tartományi
Gazdasági,
Foglalkoztatásüg
yi és a Nemek
Egyenjogúságáv
al
Foglalkozó
Titkárság

akik nemzeti kisebbség
tagjának
vallották
magukat
az
aktív
foglalkoztatáspolitikai
intézkedésekbe bevont
nehezen foglalkoztatható
kategóriákból, amit a
Nemzeti Foglalkoztatási
Hivatal jelentései és a
Nemzeti Foglalkoztatási
Cselekvési tervről szóló
jelentés is megerősít.

Vajdaság
Autonóm
Tartomány
költségvetése

a
helyi
önkormányzatok
- a szociális
partnerek

A költségeket
a Tartományi
Kormány
viseli

- Partnerek:
a
nemzeti
kisebbségi
nemzeti tanácsok

A helyi
önkormányza
tok
költségvetései
A költségeket
a helyi
önkormányza
tok viselik
Adományok

10.5.

A nemzeti kisebbségeknek azokból az
anyaországából
való
ösztönzése,
ahonnan szeretnének a nemzeti

a
Szerb
Gazdasági

Folyamatos

A Szerb
Gazdasági
Kamara

A
megszervezett
beruházási
fórumok
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kisebbségek lakta környezetekbe
beruházni, a nemzeti kisebbségiek
foglalkoztatási arányának növelése
végett.

Kamara
a
helyi
önkormányzatok
- Vajdaság AT

költségvetése
– 6000 €
2016-2018 –
évi 2000 €

száma.
Az
anyaországokból
érkező éves beruházási
szint.

a
körzeti
gazdasági
kamarák
Partnerek:
a
nemzeti
kisebbségi
nemzeti tanácsok

XI. NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Pillanatnyi helyzetkép:
Jogi keret:
A Szerb Köztársaság alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2006. szám), Szerbia és Montenegró és Magyarország között a Szerbiában és
Montenegróban élő magyar nemzeti kisebbség és a Magyar Köztársaságban élő szerb nemzeti kisebbség jogainak védelméről szóló egyezmény, Szerbia
és Montenegró és a Macedón köztársaság között a Macedón Köztársaságban élő szerb és montenegrói nemzeti kisebbség és a Szerbiában és
Montenegróban élő macedón nemzeti kisebbség védelméről szóló egyezmény, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Szövetségi Kormánya és Románia
Kormánya között a nemzeti kisebbségek védelmének területén való együttműködésről szóló egyezmény, Szerbia és Montenegró és a Horvát
Köztársaság között a Horvát Köztársaságban élő szerb és montenegrói kisebbség jogainak védelméről szóló és a Szerbiában és Montenegróban élő
horvát kisebbség jogainak védelméről szóló egyezmény, A nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény, az Európai alapokmány a regionális
vagy kisebbségi nyelvekről, A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvény, A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól
szóló törvény.
A Szerb Köztársaság a kisebbségi jogok érvényesítése tekintetében releváns bilaterális szerződéseket eddig a Horvát Köztársasággal, Magyarországgal,
Romániával és a Macedón Köztársasággal írta alá. Az egyezmények hatékony alkalmazás végett biztosítani kell a bilaterális bizottságok fokozottabb
tevékenységét. A nemzeti kisebbségek védelme előmozdításának céljából a régióban fel kell élénkíteni a nem formális határon átívelő együttműködést, bővíteni
azoknak az országoknak a hálózatát, amelyekkel aláírják a bilaterális egyezményeket, valamint be kell mutatni a régióban a toleranciát, a fejlődést, a stabilitást és
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a békét.
A jelenlegi jogi keretet elemzése során arra a következtetésre jutottunk, hogy jogrendszerünkben négy bilaterális egyezményt kötöttünk, mégpedig a
magyar, a macedón, a román és a horvát nemzeti kisebbség anyaországaival. Szerbia folytatni fogja azon törekvéseit, hogy szélesítse a nemzeti
kisebbségek jogvédelméről szóló bilaterális egyezmények hálózatát. A meglevő bilaterális egyezmények realizálásával kapcsolatban a legnagyobb
probléma teljesítés, ugyanis az aláíró államok kormányainak együttes üléseire nem az előirányozott ütemben kerül sor, ezért nehéz figyelemmel kísérni
a közösen meghozott határozatok teljesítését is.

STRATÉGIAI CÉL

ÁLTALÁNOS
EREDMÉNYEK

HATÁSMUTATÓK
A nemzeti kisebbségi
bilaterális bizottságok
üléseinek száma.

A Szerb Köztársaság és a nemzeti kisebbségek
anyaországai közötti nemzetközi együttműködés
előmozdítása a Szerb Köztársaságban a nemzeti
kisebbségek helyzetének tekintetében.

A Szerb Köztársaság és az
anyaországok
közötti
aktív
nemzetközi
együttműködés
folytatása vagy kialakítása a
nemzeti
kisebbségi
jogok
védelmében és érvényesítésében
jelentős kérdések tekintetében.

A nemzeti kisebbségi
bilaterális bizottságok
realizált
ajánlásainak
száma az elfogadott
ajánlásokhoz
viszonyítva.
A Szerb Köztársaság
részéről
folytatott
tevékenységek száma a
regionális
együttműködés
és
párbeszéd
erősítése
céljából.
Tapasztalatcsere
céljából,
a
legjobb
gyakorlatról
és
a
nemzeti
kisebbségek
tekintetében
fontos
témákról
tartott

HITELESÍTÉSI
FORRÁSOK

Az
ET
Tanácsadó
Bizottságának időszakos
véleménye a nemzeti
kisebbségek védelméről
szóló keretegyezmény
végrehajtásáról.
A nemzeti kisebbségi
bilaterális bizottságok
üléseiről
készült
jegyzőkönyvek.
Hivatalos Közlöny.
A konferenciák/műhelymunkák záró határozatai
hozzáférhetőek
a
nyilvánosság számára.
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műhelymunkák,
konferenciák száma.

TEVÉKENYSÉGEK

11.1.

A
nemzetközi
együttműködés
folytatása, különös tekintettel a
régióra, illetve a volt JSZSZK és
Délkelet-Európa térségére:
- a régió vagy az államok közötti
jelentős kérdésekről – mint a
nemzeti
kisebbségi
közösségek
védelme és jogaik érvényesítése -

A TEVÉKENYSÉG
HORDOZÓI
a
Külügyminisztérium,
reszortminiszté
riumok

HATÁRIDŐK
Folyamatos

PÉNZÜGYI
ERŐFORRÁ
SOK
A Szerb
Köztársaság
költségvetése
– 1728 €
2016-2018 –
576 € évente

EREDMÉNYMUTATÓKHATÁRI

A TEVÉKENYSÉG
VÉGREHAJTÁSÁNAK STÁTUSA

A nemzeti kisebbségi
bilaterális
bizottságok
felújított munkája.
A nemzeti kisebbségi
bilaterális
bizottságok
rendszeres időközökben
ülnek össze.
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11.2.

bilaterális
és
multilaterális
dokumentumok
megkötése
és
végrehajtása,

A megkötött bilaterális
és
multilaterális
dokumentumok száma.

- a meglevő nemzeti kisebbségi
bilaterális bizottságok munkájának
felújítása.

Új nemzeti kisebbségi
bilaterális
bizottságok
megalakítása a régió
többi országával.

Az EU-val, az Európa Tanáccsal és az
EBESZ-szel
együttműködésben
regionális szemináriumok szervezése a
nemzeti
kisebbségek
helyzetével
kapcsolatos nemzetközi szabványokról
és a legjobb gyakorlatról való
tapasztalatcsere céljából.

-

a Külügyminisztérium,

Folyamatos

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
– 3000 €
2016-2018 –
1000 € évente

a
reszort
minisztériumok

Adományok
11.3.

Műhelymunka/konferenciák szervezése
a
régióbeli
országok
közötti
kapcsolatok
tekintetében
jelentős
kérdésekről, mint amilyenek a múlttal
való szembesülés, valamint azon közös
problémák, amelyekkel a roma, az
egyiptomi és az askáli közösség tagjai
szembesülnek az egész régióban.

a civil
társadalmi
szervezetek,
a
reszortminisztéri
umok

Folyamatos

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
–
3000 €
2016-2018 –
1000 € évente

Adományok

Időszakosan
megszervezett regionális
szemináriumok
a
nemzeti
kisebbségek
helyzetével kapcsolatos
nemzetközi
szabványokról
és
a
legjobb gyakorlatról való
tapasztalatcsere céljából.
A szemináriumok és a
részvevők száma.
A régióbeli országok
közötti
viszonyok
tekintetében
jelentős
kérdéseknek
szánt
műhelymunka/konferenc
iák megszervezése, mint
amilyenek a múlttal való
szembesülés, valamint
azon közös problémák,
amelyekkel a roma, az
egyiptomi és az askáli
közösségek
tagjai
szembesülnek az egész
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régióban.
A műhelymunka és a
résztvevők száma.

11.4

11.5.

A Szerb Köztársaság részéről
biztosítani kell, hogy a bilaterális
egyezményekben
megalakított
államközi bizottságok rendszeresen
összeüljenek, és teljes mértékben
éljenek a bilaterális egyezményekben
lefektetett hatáskörükkel.

a
Külügyminisztérium

Külön záró határozat elfogadása,
amely előírja, hogy a bilaterális
szerződések
végrehajtását
figyelemmel kísérő illetékes szervek,
szükség szerint, tájékoztassák a
Kormányt a bilaterális szerződések
végrehajtása
során
megtett
intézkedésekről és tevékenységekről,
továbbá javasoljanak olyan szerveket
és szervezeteket, amelyeknek a
Kormány
elrendeli
az
egyes
intézkedések
és
tevékenységek
végrehajtását
a
megbeszéltek
teljesítése céljából.

a
Külügyminiszté
rium
a
Szerb
Köztársaság
kormánya

Folyamatos

Folyamatos

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
–a
tevékenységek
költsége
mellőzhető

Bilaterális bizottságok
sikeres munkája.

A Szerb
Köztársaság
költségvetése
–

Elfogadott külön záró
határozat.

a
tevékenységek
költsége
mellőzhető

A megtartott
száma.

ülések

A bilaterális bizottságok
végrehajtott
határozatainak száma a
Szerb
Köztársaságra
vonatkozó
ajánlások
teljes
számához
viszonyítva.

A bilaterális bizottságok
sikeres munkája.
A teljesített ajánlások
száma
a
Szerb
Köztársaságra
vonatkozóan
tett
ajánlások
számához
viszonyítva.
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11.6

Erősíteni a helyi önkormányzatok
közötti
határon
átívelő
együttműködés lehetőségeire és
fontosságára vonatkozó tudatot.

az
Államigazgatási és Helyi
Önkormányzati
Minisztérium
- az Európai
Integrációs
Iroda

Folyamatos

A Szerb
Köztársaság
költségvetés
e
3000 €
képzésenként

A
megtartott
tanácskozások,
műhelymunkák.
A képzésen részt vett
helyi önkormányzatok
száma.

*a teljes
összeg a
tanácskozáso
k számától
függ
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